
Uchwała Nr ………………. 

Walnego Zebrania Członków  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli 

z dnia 29.06.2015 r. 

w sprawie: zmiany statutu stowarzyszenia 

 

Na podstawie § 31 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na 

Soli, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Wprowadza się następujące zmiany w dotychczasowej treści Statutu Stowarzyszenia: 

1) Zmienia się dotychczasową treść § 2 nadając mu następujące nowe brzmienie: 

„§ 2 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia  

7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz.855, z późn. zm.), 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz.U.2014.1118 j.t.), ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 z 2007 r.); ustawy  z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju 

lokalnym z udziałem lokalnej społeczności,  ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 (Dz.U.2015.349), rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 

2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L 277/1 z 21.10.2005 r.); rozporządzenia 

Rady (WE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 

wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347/487 

z 20.12.2013r.) oraz niniejszego Statutu.” 

 

 

 

 



2) W § 5 zmienia się dotychczasową treść ust. 3, nadając mu następujące brzmienie: 

„opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (zwanej dalej LSR) dla obszaru gmin: 

Dąbrowa Biskupia, Gniewkowo, Inowrocław, Janikowo, Kruszwica, Pakość, Rojewo, 

Złotniki Kujawskie (zwanego dalej obszarem działania LGD);” 

3) Zmienia się dotychczasową treść § 5 poprzez dodanie w nim po pkt 18, nowych punktów 

19-25 w następującym brzmieniu: 

„19. zwiększenie uczestnictwa członków Stowarzyszenia w programach dotyczących 

edukacji, kultury, ekologii, integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej, 

20. prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, 

wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz 

dzieci i młodzieży, a także wspieranie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, 

21. prowadzenie akcji popularyzatorskich dziedzictwo narodowe wśród społeczeństwa, 

poszanowanie praw człowieka i podnoszenie świadomości obywatelskiej, zwłaszcza wśród 

młodzieży, 

22. podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw na rzecz osób starszych w wieku przed-  

i emerytalnym, aktywizujących tą grupą społeczeństwa w działaniach na swoją rzecz  

i społeczeństwa, 

23. aktywizacja społeczną osób starszych i poprawą jakości życia osób starszych, 

24. kształtowanie postaw patriotycznych, upowszechnianie wiedzy o przeszłości, 

współczesności i perspektywach rozwoju, 

25. aktywne uczestniczenie w ochronie dóbr kultury.” 

 

4) W § 10 zmienia się dotychczasową treść ust. 2 pkt 2 lit. c), nadając mu następujące 

brzmienie: 

„jest partnerem publicznym, gospodarczym lub społecznym w rozumieniu przepisów 

Rozporządzenia z dnia 23 maja 2008r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru 

lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-20013, wykonawczych określających szczegółowe warunki 

i tryb przyznawania  pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze" 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,” 

 

 

 



5) W § 24 zmienia się dotychczasową treść ust. 8, nadając mu następujące brzmienie: 

„Do kompetencji Zarządu, oprócz innych spraw wymienionych w statucie, należy:  

a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 

c) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

d) powoływanie i odwoływanie dyrektora Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych 

pracowników tego Biura, 

e) ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników Biura 

Stowarzyszenia, 

f) ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia. 

g) opracowywanie LSR, oraz innych wymaganych przepisami Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2007-2013, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 

dokumentów, celem przystąpienia do konkursu na realizację LSR, 

h) przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i przystąpienie do konkursu 

na jej dofinansowanie, zgodnie z przepisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

2007-2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, 

i) realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2007-2013, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, 

w tym ogłaszanie konkursów na projekty z zakresu działania 4.1 Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2007-2013, ich przyjmowanie i przedkładanie Radzie, celem 

dokonania wyboru projektów do realizacji w ramach LSR, 

j) opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na 

realizację celów z innych programów pomocowych, 

k) wykonywanie innych działań wymaganych przepisami, związanych z realizacją LSR w 

ramach osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, 

l) nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszego statutu, 

m) dwa razy do roku przygotowanie i dystrybucja wśród członków Stowarzyszenia 

informatora  

o działaniach i zamierzeniach Zarządu, 

n) Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji, 

dla realizacji celów statutowych organizacji.” 

 

 



§ 2 

Ustala się jednolitą treść statutu zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia. 

 

 

 

 

……………………………………    ………………………………… 

(Protokolant Zebrania)                      (Przewodniczący Zebrania) 

 


