Uchwała Nr XXVI/…../2015
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli
z dnia 29.10.2015 r.
w sprawie zmiany statutu stowarzyszenia celem dostosowania go do zastrzeżeń
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgłoszonych w piśmie z dnia
22.09.2015 r.

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) Uchyla się dotychczasową treść §1 ust. 4 i nadaje mu następujące nowe brzmienie:
„§1 ust. 4 Stowarzyszenie jest partnerstwem, składającym się z przedstawicieli władz
publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców, przy
czym na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie
posiada

więcej

niż

49

%

praw

głosu.

Stowarzyszenie

zapewnia

opracowanie

niedyskryminującej i przejrzystej procedury wyboru oraz obiektywnych kryteriów wyboru
operacji, które pozwalają uniknąć konfliktów interesów, gwarantują, że co najmniej 50 %
głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami
publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury pisemnej.”
2) Uchyla 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 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem
lokalnej społeczności; ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 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 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z
dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/355 z 20.12.2013);
rozporządzenia Rady (WE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 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.”
3) Uchyla się dotychczasową treść § 7 pkt 5, 7 i 12, nadając tym jednostkom redakcyjnym
odpowiednio następujące brzmienie:
„§ 7 pkt 5
Informowanie za pomocą dostępnych środków przekazu, m.in. za pomocą strony
internetowej, ogłoszeń w prasie lokalnej, o możliwości wstąpienia do Lokalnej Grupy
Działania oraz o wyborze projektu do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju,
pkt 7
Dokonywanie wyboru projektów do finansowania z puli środków przyznanych Lokalnej
Grupie Działania, na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju,
pkt 12
Podejmowanie i prowadzenie innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia oraz działań przewidzianych dla Lokalnej Grupy Działania w przepisach
PROW 2014-2020"
4) Uchyla się dotychczasową treść § 10 ust. 2 pkt. 2 nadając mu następujące brzmienie:
„ 2) osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem województw,
która:
a) działa na obszarze, którego dotyczy Lokalna Strategia Rozwoju,
b) zobowiązuje się do realizacji celów Stowarzyszenia,
c) 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,

d) przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą deklarację przystąpienia do
Lokalnej Grupy Działania,
e) wskaże osobę reprezentującą ją w Lokalnej Grupie Działania,
f) złoży deklarację członkowską.”
5) Uchyla się dotychczasową treść § 24 ust. 8 nadając mu następujące brzmienie:
„ 8. 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 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 20142020,
i) realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2014-2020, w tym ogłaszanie konkursów na projekty z zakresu
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, 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 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,
l) nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszego statutu,
m) co najmniej dwa razy do roku przedstawienie członkom Stowarzyszenia informacji
o działaniach i zamierzeniach Zarządu.”
6) Uchyla się dotychczasową treść § 25 nadając mu następujące brzmienie:
„25

1. Rada jest wybierana przez walne zebranie członków spośród członków LGD. Członek
rady nie może być równocześnie członkiem organu kontroli wewnętrznej LGD, zarządu LGD
lub pracownikiem LGD.
2. Liczba członków Rady ustalona jest każdorazowo przez Walne Zebranie Członków w
liczbie nie mniejszej niż 8 osób, przy czym na poziomie podejmowania decyzji ani władze
publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu.
3. Rada może ze swego grona wybrać Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących i
Sekretarza.
4. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin
Rady.
5. Rada składa się z co najmniej 50% członków, którzy posiadają doświadczenie w zakresie
realizacji projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych ze środków
unijnych.
6. Co najmniej jedna osoba spośród członków Rady powinna posiadać udokumentowaną
znajomość przynajmniej jednego języka roboczego UE (angielski, francuski lub niemiecki) w
stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się.
7. Co najmniej połowę składu członków Rady stanowią osoby zameldowane na pobyt stały
na obszarze objętym LSR przez okres co najmniej 3 lat przed ich powołaniem.
8. Rada jest organem, o którym mówi art. 4 ust. 3 pkt 4 Ustawy o rozwoju lokalnym z
udziałem lokalnej społeczności. Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji w
rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia nr 1303/2013, które mają być realizowane w ramach
LSR, oraz ustalenie kwoty wsparcia zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. f rozporządzenia nr
1303/2013.
9. Wybór operacji, o których mowa w ust. 8, dokonywany jest w formie uchwały Rady,
podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych
do głosowania.
10. Od uchwały, o której mowa w ust. 8 i ust. 9 podmiotom, których dotyczy uchwała
przysługuje odwołanie do Rady wnoszone w terminie 7 dni od dnia dostarczenia uchwały.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu.
11. Członek Rady nie może być równocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej ani Zarządu.
12. Członkowie Rady powinni ponadto spełniać następujące wymogi:
a) posiadać wykształcenie wyższe lub średnie;
b) ukończyć szkolenia lub kursy z zakresu rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich i podejścia
Leader;

c) legitymować się co najmniej 1 rokiem doświadczenia w strukturach podmiotu
rekomendującego;
d) uczestniczyć w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
13. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
popełnione umyślnie.
14. Członkowie Rady nie mogą pozostawać z członkami Zarządu, oraz członkami Komisji
Rewizyjnej w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości z tytułu zatrudnienia.”
§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)

