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STATUT STOWARZYSZENIA 

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania 

Kraina Lasów i Jezior 

 (tekst jednolity po zmianach z dnia 07.12.2015 r.) 

 

§ 1. 

Stowarzyszenie o nazwie Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior, 

zwana dalej ”Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem 

o celach niezarobkowych, mającym na celu: 

1) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich; 

2) aktywizowanie ludności wiejskiej; 

3) realizację lokalnych strategii rozwoju (LSR) opracowywanych przez lokalną 

grupę działania dla obszaru gmin: Bojanowo, Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, 

Poniec, Przemęt, Rydzyna, Śmigiel, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice, 

Wolsztyn; 

4) wspieranie działań na rzecz realizacji celów LSR dla obszaru gmin, o których 

mowa w pkt 3. 

5) promocję obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 3; 

6) rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania 

operacji, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami. 

 

§ 2. 

1. Stowarzyszenie jest Lokalną Grupą Działania, działającą na obszarze gmin, 

wymienionych w § 1 pkt. 3), o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym 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 

ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.) 
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i ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności 

(Dz. U. 2015, nr 378). 

2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów powołanych w ust. 1, innych 

przepisów europejskich i krajowych, w szczególności ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo 

o stowarzyszeniach (t. jedn. Dz.U. z 2015 r. Nr 1393, z późn. zm.) oraz niniejszego 

statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 

 

§ 3. 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Leszno. 

2. Stowarzyszenie może używać skrótu nazwy w brzmieniu WLGD Kraina Lasów i 

Jezior. 

3. Stowarzyszenie ma prawo używania własnej pieczęci, logo, odznak 

organizacyjnych i honorowych. 

§ 4. 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o 

podobnym celu działania. 

§ 5. 

1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych 

państw, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 6. 

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

 

§ 7. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

- wydawanie książek       - 22.11.Z PKD, 

- wydawanie gazet        - 22.12.Z PKD, 

- wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych  - 22.13.Z PKD, 

- wydawanie nagrań dźwiękowych    - 22.14.Z PKD, 

- działalność wydawnicza pozostała    - 22.15.Z PKD, 
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- działalność organizatorów turystyki    - 63.30.A PKD, 

- działalność pośredników turystycznych   - 63.30.B PKD, 

- działalność agentów turystycznych     - 63.30.C PKD, 

- pozostałą działalność turystyczną     - 63.30.D PKD, 

- przetwarzanie danych      - 72.30.Z PKD, 

- działalność związana z bazami danych   - 72.40.Z PKD, 

- prowadzenie prac badawczo rozwojowych 

   w dziedzinie nauk o ziemi      - 73.10.C PKD, 

- prowadzenie prac badawczo rozwojowych 

   w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego - 73.10.D PKD, 

- prowadzenie prac badawczo rozwojowych 

   w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych - 73.10.E PKD, 

- prowadzenie prac badawczo rozwojowych 

   w dziedzinie archeologii i historii    - 73.20.F PKD, 

- prowadzenie prac badawczo rozwojowych 

   w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk pięknych  - 73.10.G PKD, 

- prowadzenie prac badawczo rozwojowych w dziedzinie 

   pozostałych nauk humanistycznych i społecznych  - 73.10.I PKD, 

- reklama         - 74.40.Z PKD 

- działalność związaną z organizowaniem targów i wystaw  - 74.87.A PKD, 

- pozostała działalność komercyjna gdzie indziej 

   nie sklasyfikowana       - 74.87.B PKD, 

- nauka języków obcych      - 80.42.A PKD, 

- kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy 

 kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane   - 80.42.B PKD, 

- działalność pozostałych organizacji członkowskich, 

   gdzie indziej nie sklasyfikowaną    - 91.33.Z PKD, 

- produkcja filmów i nagrań wideo    - 92.11.Z PKD, 

- rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo   - 92.12.Z PKD, 

- pozostałą działalność związaną ze sportem    - 92.62.Z PKD, 

- pozostałą działalność rekreacyjną, 
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gdzie indziej nie sklasyfikowaną     - 92.72.Z PKD. 

§ 8. 

Stowarzyszenie realizując cel statutowy może powołać inne jednostki organizacyjne 

w granicach prawem dopuszczalnych. 

§ 9. 

Stowarzyszenie realizując cel statutowy opiera się na pracy społecznej członków. Może 

jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw. 

 

§ 10. 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub osoba prawna, 

w tym jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem województw, posiadająca 

zdolność do czynności prawnych, która: 

1) spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, 

2) jest przedstawicielem władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych 

i gospodarczych lub mieszkańców obszaru, o którym mowa w § 1 pkt 3). 

2. Członkowie Stowarzyszenia będący osobami prawnymi biorą udział w pracach 

organów Stowarzyszenia i uczestniczą w tych organach przez swoich ustawowych 

reprezentantów lub przez upoważnionych przedstawicieli.   

 

§ 11. 

Nabycie i utrata członkostwa następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością 

głosów Zarządu Stowarzyszenia. 

§12. 

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są: 

1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji; 

2) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia; 

3) opłacać składki członkowskie. 

2. Członkowie mają prawo: 

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia; 

2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności 

Stowarzyszenia; 
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3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach; 

4) wstępu na imprezy kulturalne organizowane przez Stowarzyszenie; 

5) brać udział w Walnym Zebraniu Członków. 

 

§ 13. 

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje z powodu: 

1) wygaśnięcia członkostwa z powodu: 

a) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi, 

b) śmierci, 

c) (skreślony). 

2) wykluczenia przez Zarząd z powodu: 

a) działalności niezgodnej ze Statutem lub uchwałą władz 

Stowarzyszenia; 

b) zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez okres 1 roku po 

uprzednim wezwaniu do uregulowania należności; 

c) osoby fizyczne - za pozbawienie praw publicznych w wyniku 

prawomocnego orzeczenia sądu; 

d) osoby prawne – upadłości, postawienia w stan likwidacji lub utraty 

osobowości prawnej. 

 

§ 14. 

1. Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia członka 

Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 

14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. 

2. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym 

Walnym Zebraniu. 

§ 15. 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków; 

2) Zarząd; 

3) Rada; 

4) Komisja Rewizyjna. 
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2. Nie można być jednocześnie członkiem więcej niż jednego organu spośród 

określonych w ust. 1 pkt 2-4. 

3. Kadencja organów Stowarzyszenia, określonych w ust. 1 pkt 2-4,  pokrywa się z 

okresami programowania Unii Europejskiej,  jednak wynosi nie dłużej niż 7 lat od dnia 

ich wyboru. Są one zobowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo 

wybranych organów. 

§ 16. 

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która swą działalnością położyła 

szczególne zasługi dla realizacji celów Stowarzyszenia. 

2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na 

wniosek Zarządu Stowarzyszenia, po wyrażeniu zgody przez kandydata. 

3. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłat członkowskich. 

4. Członkostwo honorowe ustaje wskutek: 

1) dobrowolnego złożenia do Zarządu Stowarzyszenia pisemnego 

oświadczenia 

o zrzeczeniu się członkostwa honorowego, 

2) wykluczenia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z powodu 

nie-przestrzegania postanowień statutu lub innych aktów normatywnych 

władz Stowarzyszenia, bądź też z powodu innych przyczyn, 

przynoszących uszczerbek na dobrym imieniu Stowarzyszenia, 

3) śmierci. 

 

§ 17. 

1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Statucie uchwały władz 

Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków uprawnionych do głosowania. 

2. Głosowania władz Stowarzyszenia są jawne o ile nie postanowi się inaczej. 

 

§ 18. 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 
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2. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków, przynajmniej raz do roku, z własnej 

inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 ilości 

członków Stowarzyszenia. 

3. Propozycję porządku obrad Walnego Zebrania ustalają organy bądź osoby, które 

zgłosiły żądanie zwołania zebrania. 

4. Walne Zebranie może zmienić porządek obrad jeśli w Zebraniu uczestniczy co 

najmniej połowa członków. 

5. O posiedzeniu Walnego Zebrania Członków zawiadamia się wszystkich członków 

listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej na 7 dni przed 

wyznaczonym terminem, informując o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach 

porządku obrad. 

6. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych 

do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony 

trzydzieści minut później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez 

względu na liczbę uczestników. 

7. (skreślony) 

8. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności: 

1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia; 

2) ustalanie liczby członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej 

3) wybór i odwołanie członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej; 

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Rady i Komisji 

Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w 

ramach lokalnej strategii opracowanej przez LGD; 

5) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi; 

6) uchwalanie zmian Statutu; 

7) podejmowanie uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad; 

8) nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia; 

9) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia; 

10)  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków 

Stowarzyszenia; 
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11)  uchwalanie Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez Zarząd 

stowarzyszenia; 

12)  ustanawianie wysokości składek członkowskich i świadczeń członków; 

13)  uchwalanie regulaminu przyznawania i wzorów odznak stowarzyszenia 

oraz znaku organizacyjnego – logo stowarzyszenia; 

14)  uchwalanie procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR; 

15)  uchwalanie regulaminu Rady; 

16)  uchwalanie kryteriów wyboru operacji w ramach LSR wraz z procedurą 

ustalania lub zmiany tych kryteriów. 

9. (skreślony) 

10. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje na Walnym Zebraniu 

jeden głos. 

§ 19. 

1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą osoby w liczbie ustalonej przez Walne 

Zebranie, w tym co najmniej: 

1) Prezes Zarządu, 

2) Wiceprezes, 

3) Skarbnik. 

2. Do kompetencji Zarządu należy: 

1) realizacja uchwał i innych postanowień Walnego Zebrania i Rady, 

2) kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Stowarzyszenia na 

zewnątrz, 

3) zwoływanie Walnych Zebrań oraz przygotowywanie wniosków i projektów 

uchwał na Walne Zebranie, 

4) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i podejmowanie decyzji w zakresie 

zobowiązań majątkowych,  

5) prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia i przyjmowanie nowych 

członków, 

6) organizacja naborów, zatrudnianie i zwalnianie pracowników Biura 

Stowarzyszenia, 
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7) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura 

Stowarzyszenia; 

8) ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia; 

9) powoływanie ekspertów Stowarzyszenia, zespołów doradczych i 

opiniujących, 

10)  (skreślony) 

11)  wykonywanie innych zadań nie zastrzeżonych dla właściwości innych 

organów Stowarzyszenia 

3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych 

upoważnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes 

Zarządu Stowarzyszenia. 

 

§ 20. 

1. Rada Stowarzyszenia składa się z członków w liczbie określonej przez Walne 

Zebranie. 

2. Członek Rady nie może być równocześnie członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 

pracownikiem Stowarzyszenia. 

3. Członkowie Rady wybierają spośród siebie Przewodniczącego i dwóch 

Wiceprzewodniczących, którzy stanowią Prezydium Rady. 

4. Do właściwości Rady należy:  

1) wybór operacji w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia UE, o którym 

mowa w § 2 ust. 1, które mają być realizowane w ramach LSR; 

2) ustalenie kwoty wsparcia - zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. f rozporządzenia UE, 

o którym mowa w § 2 ust. 1; 

3) monitorowanie wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność i operacji będących przedmiotem wsparcia oraz 

przeprowadzanie szczegółowych działań ewaluacyjnych związanych z tą 

strategią.   
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§ 21. 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, w tym Przewodniczącego, wybieranych i 

odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu lub Rady 

w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej lub bocznej do trzeciego stopnia lub podległości z tytułu zatrudnienia. 

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia; 

2) ocena prac i składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium 

dla Zarządu na Walnym Zebraniu; 

3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania w związku z 

wynikami przeprowadzonej kontroli; 

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego inny członek 

Komisji może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu lub Rady Stowarzyszenia. 

 

§ 22. 

Biuro Stowarzyszenia jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia, prowadzącą jego 

bieżącą działalność. 

§ 23. 

1. Członkostwo w organach Stowarzyszenia wymienionych w § 15 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 

ustaje na skutek: 

1)  śmierci; 

1) rezygnacji; 

2) odwołania przez Walne Zebranie 

2. W razie zmniejszenia się składu organów Stowarzyszenia wymienionych w § 15 

ust. 1 pkt 2, 3 i 4 w czasie trwania kadencji tych władz, każdy z tych organów 

dokooptowuje do swojego składu odpowiednią liczbę osób spośród członków 

Stowarzyszenia, w ciągu 6 miesięcy od dnia zmniejszenia się jego składu. 

3. Liczba członków organów Stowarzyszenia dokooptowanych w trakcie kadencji nie 

może przekroczyć połowy początkowego składu organu. 

4. W przypadku konieczności uzupełnienia składu organów ponad liczbę określoną w 

ust. 2 Zarząd zwołuje Walne Zebranie. 
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§ 24. 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, 

dotacji, subwencji, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej. 

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 

 

§ 25. 

Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania, podjętej większością co najmniej 

2/3 głosów obecnych członków. 

 

§ 26. 

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych 

przypadkach prawem przewidzianych. 

2. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego 

Zebrania, podjętej większością co najmniej 3/4 głosów obecnych członków. 

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób 

jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

 

§ 27. 

W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o 

stowarzyszeniach oraz powszechnie obowiązujące przepisy europejskie i krajowe 

dotyczące rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. 


