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Załącznik do uchwały Nr7/2008  
z dnia 2 lipca 2008 r. 

Zebrania Członków Założycieli Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin 
Powiatu Lubelskiego – „Kraina wokół Lublina” 

 

 

STATUT  STOWARZYSZENIA 

Lokalna Grupa Działania 

na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego – „Kraina wokół Lublina” 

– tekst jednolity – 

 

Rozdział I 

Przepisy Ogólne 

 

§ 1. 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 

stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), ustawy z 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), 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 z 

21.10.2005, str. 1) oraz niniejszego statutu.  

 

§ 2. 

1. Stowarzyszenie działa pod nazwą Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin 

Powiatu Lubelskiego – „Kraina wokół Lublina”.  

2. Stowarzyszenie może również używać skrótu nazwy w brzmieniu: LGD „Kraina wokół 

Lublina”. 

 

§ 3. 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Lublin. 

 

§ 4. 

1. Stowarzyszenie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i z tą 

chwilą uzyskuje osobowość prawną. 
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2. Organem nadzoru nad działalnością Stowarzyszenia jest Marszałek Województwa 

Lubelskiego.  

§ 5. 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym 

celu działania. 

 

§ 6. 

1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze 

szczególnym uwzględnieniem obszaru gmin Powiatu Lubelskiego, o których mowa w § 8 

ust. 1 pkt. 1 niniejszego statutu. 

2. Stowarzyszenie może również funkcjonować poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

jeżeli jest to niezbędne do realizacji celów statutowych lub wynikać będzie z zawartych 

umów o współpracy lub partnerstwie. 

 

§ 7. 

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

 

 

Rozdział II 

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji 

 

 

§ 8. 

1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach 

niezarobkowych, mającym na celu:  

1) opracowanie, aktualizację i wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(LSROW) w rozumieniu przepisów ustawy z 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. 42 ), 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 z 21.10.2005) dla obszaru gmin: Bełżyce, Bychawa, Borzechów, Strzyżewice, 

Garbów, Głusk, Niemce, Jastków, Jabłonna, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, 

Wysokie, Wólka, Zakrzew, 
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2) realizację następujących zadań dla obszaru gmin, o których mowa w pkt 1: 

a) wspieranie działań na rzecz wcielania w życie  LSROW, 

b) promocja obszarów wiejskich, 

c) mobilizowanie ludności do aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów 

wiejskich, 

d) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją 

ludności na obszarach wiejskich, 

e) działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, z uwzględnieniem ochrony 

środowiska przyrodniczego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, 

f) działanie na rzecz rozwoju sportu i turystyki, 

g) popularyzacja i rozwój produkcji wyrobów regionalnych, 

h) aktywizacja ludności wiejskiej. 

 

§ 9. 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów 

inwestycyjnych związanych z realizacją LSROW, 

2) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami 

pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie 

krajowym i międzynarodowym, 

3) prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD określonych w prawie polskim  

i prawie unijnym, w tym następującej działalności gospodarczej o nr PKD: 

- wydawanie książek 58.11.Z  

- wydawanie gazet 58.13.Z 

- wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z  

- działalność organizatorów turystyki 79.12 Z  

- działalność związaną z prowadzeniem targów, wystaw i kongresów 82.30.Z  

- działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie 

sklasyfikowaną 94.99. Z  

- pozostałą działalność związaną ze sportem 93.19. Z.  

- pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 

85.51 Z  

- działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji 

turystycznych 91.03.Z  
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- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych  

i humanistycznych 72.20.Z  

- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

przyrodniczych i technicznych 72.19.Z  

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji lokalnej 

strategii rozwoju i w zakresie określonym w niniejszym statucie. 

 

§ 10. 

Stowarzyszenie realizując cel statutowy opiera się na pracy społecznej członków i 

zatrudnionych pracownikach.  

 

 

Rozdział III 

Członkowie stowarzyszenia i ich prawa  

 

 

§ 11. 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:  

1) pełnoletnia osoba fizyczna spełniająca warunki określone w ustawie Prawo o 

stowarzyszeniach, będąca przedstawicielem społeczeństwa obywatelskiego lub 

reprezentująca partnerów społecznych i gospodarczych, z obszaru dla, którego ma 

być opracowana LSROW i która złoży pisemną deklarację członkowską,  

2) osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego. 

  

§ 12. 

1. Nabycie i utrata członkostwa następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością 

głosów Zarządu Stowarzyszenia. 

2. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego warunkiem uzyskania członkostwa jest 

uchwała organu stanowiącego jednostki, samorządu terytorialnego o utworzeniu lub 

przystąpieniu do Stowarzyszenia i wyznaczeniu osoby reprezentującej tę jednostkę w 

Stowarzyszeniu. 

3. W przypadku członków Stowarzyszenia – osób prawnych, innych niż wymienione  

w ust. 2, warunkiem przystąpienia do Stowarzyszenia jest uchwała lub decyzja 
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właściwego dla danego podmiotu organu oraz wyznaczenie osoby reprezentującej ten 

podmiot w Stowarzyszeniu. 

4. Warunkiem przystąpienia do Stowarzyszenia osoby fizycznej jest złożenie przez nią 

pisemnej deklaracji. 

 

§ 13. 

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są: 

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

2) przestrzegać postanowień Statutu, 

3) opłacać składki członkowskie, 

4) brać udział w Walnym Zebraniu Członków. 

2. Członkowie mają prawo: 

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 

2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia, 

3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach   

o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym. 

 

§ 14. 

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje z powodu: 

1) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi, 

2) wykluczenia przez Zarząd: 

a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia; 

b) za pozbawienie praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu 

3) śmierci. 

 

§ 15. 

Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest 

ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu. 
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Rozdział IV 

Organy Stowarzyszenia 

 

§ 16. 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków, 

2) Zarząd, 

3) Komisja Rewizyjna, 

4) Rada. 

2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady. 

3. Kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wynosi 4 lata. 

 

§ 17. 

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co 

najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli postanowienia Statutu nie 

stanowią inaczej. 

 

 

1. Walne Zebranie Członków 

 

§ 18. 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 

2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz na rok lub na pisemny 

wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycji 

porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia listami poleconymi lub w każdy 

inny skuteczny sposób, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. 

3. Walne Zebranie może obradować i podejmować uchwały jeśli uczestniczy w nim co 

najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. 

4. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć zwyczajni członkowie Stowarzyszenia oraz, z 

głosem doradczym, zaproszeni przez Zarząd goście. 

5. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia, 

2) wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady, 

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z prac Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
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4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z pracy Rady, w szczególności 

dotyczących projektów realizowanych w ramach lokalnej strategii opracowanej 

przez LGD, 

5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

6) uchwalanie zmian Statutu, 

7) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych 

organizacji, 

8) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków 

Stowarzyszenia, 

10) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Komisji 

Rewizyjnej wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej 

połowy członków Walnego Zebrania. 

7. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje na Walnym Zebraniu 

jeden głos. 

 

 

2. Zarząd Stowarzyszenia 

 

§ 19. 

1. Zarząd składa się z pięciu członków w tym Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza, 

Skarbnika wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie. 

2. Zarząd konstytuuje się niezwłocznie po wyborze jego członków. 

3. Do kompetencji Zarządu należy: 

1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia i ich wykluczanie, 

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

3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 

4) zwoływanie Walnego Zebrania, 

5) ustalanie wysokości składek członkowskich, 

6) powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia, 

7) ustalanie wysokości i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia, 

8) ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia. 
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§ 20. 

1. Biuro Stowarzyszenia jest komórką administracyjną Stowarzyszenia, która wykonuje 

prace organizacyjne. 

2. Biurem kieruje kierownik, który wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec 

pracowników zatrudnionych w Biurze. 

 

3. Komisja Rewizyjna 

 

§ 21. 

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych i odwoływanych przez 

Walne Zebranie Członków. 

2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem 

sądu za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą 

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

podległości służbowej z członkami Zarządu Stowarzyszenia. 

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia, 

2) ocena pracy i składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium dla 

Zarządu na Walnym Zebraniu, 

3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania, 

4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe 

Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości, 

5) ocena pracy Rady. 

 

4. Rada Stowarzyszenia 

 

§ 22. 

1. Rada jest wybierana i odwoływana przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 

spośród członków tego Zebrania. Co najmniej połowę członków Rady stanowią 

podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia nr 1698/2005 lub ich 

przedstawiciele, z obszaru dla którego ma być opracowana LSROW z tym, że członek 

Rady nie może być równocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej ani Zarządu 

Stowarzyszenia. 
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2. Rada składa się z 20–25 członków, w tym Przewodniczącego Rady, 

Wiceprzewodniczącego Rady i Sekretarza Rady. 

3. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność 

Wiceprzewodniczący Rady. 

4. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Rady nie mogą być w związku 

małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości 

służbowej z członkami Zarządu, Komisji Rewizyjnej.  

5. Do kompetencji Rady należy: 

1) opracowywanie, aktualizacja i realizacja LSROW, 

2) wybór operacji, które mają być realizowane w ramach LSROW rozwoju na zasadach 

określonych w LSROW, 

3) sporządzenie regulaminu oraz sprawozdania z prac Rady i przedstawianie go na 

wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej członkom LGD podczas Walnego Zebrania 

Członków. 

6. Posiedzenia Rady są zwoływane przez Przewodniczącego Rady z własnej inicjatywy, 

albo na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, albo na wniosek 1/3 członków Rady. 

 

§ 23. 

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 17 ust.1 pkt 2–4 w 

czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje niezwłocznie Walne Zebranie Członków w 

celu uzupełnienia ich składu. 

 

§ 24. 

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

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

2. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych 

Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia 

uprawnieni są Prezes oraz członek Zarządu, działający łącznie. 
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Rozdział V 

Przepisy Końcowe 

 

§ 25. 

1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych 

przypadkach prawem przewidzianych. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa 

sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

3. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków 

większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków 

uprawnionych do głosowania. 

4. W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie Prawo o stowarzyszeniach, 

ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz rozporządzenie Rady 

(WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski 

Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 


