
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
"Stobrawski Zielony Szlak" w ramach perspektywy finansowej 2014 - 2020

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594, z późn. zm.) i art. 4 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 
lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r., poz. 378) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Gmina Namysłów przystępuje do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony 
Szlak” z siedzibą w Pokoju, na prawach członka zwyczajnego.

§ 2. Przyjmuje się statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony Szlak”, który 
stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. Gminę Namysłów w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony Szlak” 
reprezentować będzie Burmistrz Namysłowa lub osoby przez niego upoważnione.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

 
Przewodniczący Rady

Sylwester Zabielny
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Załącznik do Uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Namysłowie 

z dnia .................... r. 

 

 

STATUT 

STOWARZYSZENIA  

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  

„Stobrawski Zielony Szlak” 

(tekst jednolity z uwzględnieniem zmiany z dnia 22 lipca 2008r.) 

 

Rozdział I  

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony Szlak”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest 

partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i 

społecznego, działającym jako Lokalna Grupa Działania (LGD). 

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, w tym 

jednostek samorządu terytorialnego, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w 

szczególności: 

1) opracowanie  Lokalnej Strategii Rozwoju w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 marca 2007r. o 

wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW),  dla 

obszaru gmin: Domaszowice, Lubsza, Łubniany, Murów, Namysłów, Pokój, Popielów, Świerczów, 

2) realizację i wspieranie działań na rzecz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru gmin, o których 

mowa w pkt 1 oraz innych działań związanych z rozwojem obszarów wiejskich, 

3) promocję obszarów wiejskich położonych w gminach o których mowa w pkt 1 oraz propagowanie działań 

na rzecz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, 

4) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich, a tym 

samym w opracowaniu i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, 

5) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych  z aktywizacją ludności na obszarach 

wiejskich  w gminach, o których mowa w pkt 1, 

6) działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

 

§ 2. Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia poprawę jakości życia, ochronę 

oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, rozwój turystyki oraz 

wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i przetwórstwa rolno-spożywczego.  
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§ 3. 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Pokój, gmina Pokój, województwo opolskie. 

2. Stowarzyszenie może używać skrótu nazwy w brzmieniu LGD „Stobrawski Zielony Szlak”, znaku graficznego 

i pieczęci  organizacyjnej oraz odpowiedniego oznaczenia w języku obcym zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. 

3. Nazwa Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony Szlak”,  podlega ochronie prawnej. 

 

§ 4. 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach, 

ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 

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

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz niniejszego Statutu. 

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, z tym 

zastrzeżeniem, że dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia nie może być przeznaczony do podziału 

między jego członków. 

 

§ 5. 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu 

działania. 

2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar gmin Domaszowice, Lubsza, Łubniany, Murów, 

Namysłów, Pokój, Popielów, Świerczów, przy czym w zakresie niezbędnym dla prawidłowego realizowania 

celu, Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także poza jej 

granicami. 

3. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.  

 

 

Rozdział II  

Cele i zasady działania Stowarzyszenia 

 

§ 6. skreślony 

§ 7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1) prowadzenie prac nad opracowaniem i aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju i przystąpienia do konkursu 

na jej realizację organizowanego przez samorząd województwa, 

2) rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze działania Stowarzyszenia, 

3) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją 

Lokalnej Strategii Rozwoju, 

4) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi 

działającymi w zakresie objętym celem LGD na poziomie krajowym i międzynarodowym, 
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5) upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów 

przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o 

pomoc finansową w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, 

6) dokonywanie wyboru projektów do finansowania na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach 

działania „Lokalne Strategie Rozwoju - poprawa jakości życia oraz różnicowanie działalności na obszarach 

wiejskich”, 

7) organizowanie i finansowanie: 

a) przedsięwzięć o charakterze  informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji 

i konkursów oraz doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 

b) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu 

i jego tożsamości kulturowej, 

c) działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:   

- opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,  

- opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, 

- tworzenie stron internetowych, 

- przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze  

   reklamowym i promocyjnym, 

-  promowanie regionalnego produktu, 

8) prowadzenie innych działań przewidzianych dla Lokalnej Grupy Działania w PROW, 

9) pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację celów statutowych. 

 

§ 8. Stowarzyszenie może powoływać robocze grupy tematyczne, w celu realizacji założeń statutowych. 

 

§ 9. Realizując cele statutowe Stowarzyszenie opiera się na pracy członków. Do prowadzenia swych spraw 

Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 

 

Rozdział III  

Członkowie Stowarzyszenia 

 

§ 10. 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, która: 

1) spełnia warunki określone w ustawie - Prawo o stowarzyszeniach, 

2) działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub wyrazi na piśmie deklarację takiego działania, 

3) złoży deklarację członkowską. 

2. Członkiem zwyczajnym, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, może być również osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, która przedstawi 

uchwałę organu stanowiącego, zawierającą: 
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1) deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, 

2) wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w Stowarzyszeniu. 

3. Osoby prawne mogą być również członkami wspierającymi Stowarzyszenie. 

4. Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu 

Stowarzyszenia. 

 

§ 11. 1.Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:  

1) propagować cel Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tego celu,  

2) przestrzegać postanowień Statutu, 

3) opłacać składki członkowskie, 

4) brać udział w Walnych Zebraniach Członków.  

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma 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, 

4) wstępu na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalne.  

 

§ 12. Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje wskutek:  

1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,  

2) wykluczenia przez Zarząd: 

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

b) z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,  

3) śmierci.  

 

§ 13. 1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi Stowarzyszenie po złożeniu wniosku do Zarządu 

Stowarzyszenia i pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad wspierania Stowarzyszenia. 

2. Utrata członkostwa, o którym mowa w ust. 1, następuje wskutek: 

1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji, 

2) wykluczenia przez Zarząd: 

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

b) z powodu nie realizowania ustalonych zasad wspierania Stowarzyszenia,  

3) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

3. Członkowie wspierający mają prawo: 

1) rekomendować kandydatów do władz Stowarzyszenia pochodzących z wyborów, 

2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,  

3) brać udział, poprzez swojego przedstawiciela, w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym, 

na zaproszenie władz.  
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§ 14. 1. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie Uchwały Walnego Zebrania. 

2. Członkowie  honorowi  mają  prawo: 

1) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące jego działalności, 

2) brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym, na zaproszenie tych władz, 

3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie imprezach kulturalnych. 

3. Członek honorowy zwolniony jest z opłat składek członkowskich. 

4. Utrata tytułu członka honorowego Stowarzyszenia następuje wskutek: 

1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji, 

2) wykluczenia przez Zarząd za działalność niezgodną ze Statutem Stowarzyszenia,  

3) śmierci członka. 

 

§ 15. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do 

Walnego Zebrania Członków w terminie 21 od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała 

Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu. 

 

Rozdział IV  

Władze Stowarzyszenia 

 

 § 16. 1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków, 

2) Zarząd, 

3) Komisja Rewizyjna, 

4) Rada Programowa, zwana dalej Radą. 

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

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

 

§ 17.  skreślony  

 

§ 18. 1. skreślony  

2. skreślony 

3. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje przewodniczący, wybrany przez obecnych, a jego wyboru 

dokonuje się na początku każdego Walnego Zebrania. 

4. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół . 

 

§ 19. 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane przez Zarząd w terminie 6 tygodni od daty 

prawomocnego zgłoszenia przez: 

1) Zarząd Stowarzyszenia, 

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 
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3) na umotywowane żądanie co najmniej 1/4 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków  obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane. 

3. Postanowienia  § 18 ust. 3 i 4 stosuje się do obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 

 

§ 20. 1. Z zastrzeżeniem § 21 ust. 3 i 6, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w 

głosowaniu jawnym,  przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.  

2. Na wniosek Zarządu lub co najmniej trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia, Walne Zebranie 

Członków może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu głosowania tajnego. 

 

§ 21. 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na sześć miesięcy lub na pisemny 

wniosek Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek co najmniej 25% członków zwyczajnych Stowarzyszenia, 

powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami 

poleconymi lub w każdy skuteczny sposób, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.  

2. W przypadku, kiedy Walne Zebranie Członków zwoływane jest na wniosek Komisji Rewizyjnej lub wniosek 

25% członków zwyczajnych Stowarzyszenia, Zarząd jest zobowiązany do zwołania Walnego Zebrania 

Członków w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia wniosku. 

3. Jeżeli w wyznaczonym terminie Walnego Zebrania Członków nie stawi się wskazana w § 20 liczba członków 

uprawnionych do głosowania, Zarząd ma prawo zwołania Walnego Zebrania Członków w drugim dowolnie przez 

niego wyznaczonym terminie. Brak wskazanej w § 20 liczby członków uprawnionych do głosowania w drugim 

terminie Walnego Zebrania Członków nie stanowi przeszkody do podjęcia ważnych uchwał Walnego Zebrania 

Członków, za wyjątkiem uchwał w sprawach wskazanych § 21 ust. 6. 

4. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście.  

5.  Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności: 

1) uchwalanie kierunków i programów działania Stowarzyszenia, 

2) z zastrzeżeniem § 22 ust. 2, wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady, w tym 

Przewodniczącego Rady, a także uzupełnienie składu tychże organów, w przypadku ich zmniejszenia, 

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdań 

z działalności Rady, a w szczególności dotyczących rozpatrywanych przez Radę wniosków o 

dofinansowanie projektów w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, 

4) udzielanie absolutorium Zarządowi, 

5) uchwalanie Statutu i jego zmian, 

6) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji, 

7) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 

8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Rady wniesionych przez członków Stowarzyszenia lub 

wnioskodawców (beneficjentów) działania 4.1 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

9) uchwalania Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków, 

10) uchwalania Regulaminu działania Rady, 

11) ustalenie wysokości składek członkowskich, 
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12) ustalanie budżetu Stowarzyszenia, 

13)  zatwierdzanie Lokalnej Strategii Rozwoju i jej zmian. 

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

rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy członków 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.  

7. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zebraniu Członków przysługuje 

jeden głos.  

 

§ 22. 1. Zarząd składa się z 5 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. 

2. W pierwszej kadencji działania Stowarzyszenia Zarząd może być powołany przez Zebranie Założycielskie. 

3. Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swojego składu Prezesa, Wiceprezesa oraz Sekretarza. 

4. Do kompetencji Zarządu należy: 

1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, 

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

3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 

4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,  

5) opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju oraz innych wymaganych przepisami Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich dokumentów w celu przystąpienia do konkursu na jej  realizację, 

6) przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, 

7) realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym ogłaszanie konkursów na projekty z zakresu działania 4.1 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ich przyjmowanie i przedkładanie Radzie, celem dokonania 

wyboru projektu do realizacji, 

8) powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudniania innych pracowników 

tego Biura, 

9) ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia 

10) uchwalanie regulaminów wewnętrznych dotyczących swojej działalności. 

5. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważnionych dwóch 

członków Zarządu działających łącznie, z zastrzeżeniem, że jednym z tych członków musi być Prezes lub 

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia. 

6. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. 

 

§ 23. 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie 

Członków. W pierwszej kadencji działania Stowarzyszenia Komisja Rewizyjna może być powołana przez 

Zebranie Założycielskie. 

2. Komisja   Rewizyjna  wybiera   ze   swojego   składu   Przewodniczącego. 
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3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku 

małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.  

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

1)  kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,  

2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,  

3)  występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,  

4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z 

przepisami o rachunkowości. 

 

§ 231. 1. Rada składa się z 9-15 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród 

członków tego Zebrania, w tym co najmniej po jednym członku z terenu Gminy Domaszowice, Lubsza, 

Łubniany, Murów, Namysłów, Pokój, Popielów oraz Świerczów. 

2. Rada wybiera ze swojego składu Przewodniczącego. 

3. Co najmniej połowę członków Rady stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni oraz inne podmioty 

reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się 

zagadnieniami ochrony środowiska naturalnego oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie równości kobiet 

i mężczyzn. 

4. Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji, zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia Rady WE nr 

1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia Rozwoju Obszarów wiejskich przez Europejski 

Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dziennik Urzędowy UE L 277 z dnia 21.10.2005r.), 

które mają być realizowane zgodnie z opracowaną przez Stowarzyszenie Lokalną Strategią Rozwoju. 

5. Wybór operacji, o której mowa w ust. 4 dokonywany jest  formie uchwały Rady, podjętej zwykłą większością 

głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady. 

6. Od uchwały, o której mowa w ust. 5, przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Walnego Zebrania Członków 

za pośrednictwem Zarządu. 

 

Rozdział V  

Procedura wyborcza do władz Stowarzyszenia 

§ 24 skreślony  

§ 25 skreślony  

§ 26 skreślony  

 

Rozdział VI 

Majątek i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§ 27. 1.  Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości oraz ruchomości stanowiące jego własność oraz 

wszelkie prawa majątkowe przysługujące Stowarzyszeniu. 
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2. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, subwencji i 

dotacji, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.  

3. Wysokość składek członkowskich określana jest na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zebrania 

Członków. 

4. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.  

5. Majątek Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych. 

 

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

przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji 

oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.  

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 

1989r. Prawo o Stowarzyszeniach.  

 

§ 29. Zmiany niniejszego Statutu następują w trybie przewidzianym w § 21 ust. 6. 
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Uzasadnienie

W związku ze zmianami, które wprowadziła ustawa z dnia 7 marca 2007 r.
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, mają
możliwość przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania w charakterze członka zwyczajnego.

Dla uzyskania wsparcia finansowego do realizacji projektów na danym obszarze niezbędne jest
zorganizowanie się gmin w Lokalne Grupy Działania, które oparte są na partnerstwie trójsektorowym:
publicznym, społecznym i gospodarczym. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony
Szlak” zostało powołane w celu realizacji programu LEADER, którego celem jest szeroko rozumiany
rozwój obszarów wiejskich. Członkostwo Gminy Namysłów w Stowarzyszeniu umożliwia realizację
projektów na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy Namysłów, wspieranych przez Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Obecnie Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje
obszar gmin Domaszowice, Lubsza, Łubniany, Murów, Namysłów, Pokój, Popielów, Świerczów. Z uwagi
na rozpoczynający się nowy okresu programowania na lata 2014-2020 Gmina Namysłów wyraziła zamiar
przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Stobrawski Zielony Szlak” jako członek
zwyczajny.

Projektodawca: Burmistrz

SS/KK

Id: 2C48DBAE-75EB-46B0-A2FE-085D5604EEC7. Projekt Strona 11




