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Załącznik do Uchwały nr 6 

Walnego Zebrania Członków 

„Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

Gmin Dobrzyńskich Region Północ” z 

dnia 12.12.2016 r. 

 

 

STATUT STOWARZYSZENIA 

Lokalna Grupa Działania  Gmin Dobrzyńskich Region Północ  

 

§ 1. 

Stowarzyszenie –  o nazwie „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich 

Region Północ”, zwane dalej ”Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, 

trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, stanowiącym partnerstwo trójsektorowe, 

składające się z przedstawicieli władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i 

gospodarczych oraz mieszkańców, mającym na celu: 

1.  działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich; 

2. aktywizowanie ludności wiejskiej; 

3. opracowanie i realizację lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez lokalną grupę 

działania; 

4. prowadzenie innych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich położonych na 

terenie działalności Stowarzyszenia. 

  

§ 2. 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Rypin  w województwie kujawsko – pomorskim. 

  

§ 3. 

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

stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1393), ustawy z 7 marca 2007 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 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),  ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
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Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 

2015 r. poz.349), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 

społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz.378), 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, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. 

Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu 

posiada osobowość prawną.  

Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje Marszałek Województwa  

 

 

§ 4. 

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o 

podobnym celu działania, o ile nie narusza to zobowiązań wynikających z umów 

międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną. 

2. Warunkiem przystąpienia Stowarzyszenia do krajowych bądź międzynarodowych 

organizacji jest zgoda członków wyrażona w uchwale Walnego Zebrania, przyjętej 

zgodnie z § 16 niniejszego statutu. 

3. Do podpisania umowy o przystąpieniu w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest 

Prezes  i Wiceprezes lub 2 Wiceprezesów działających łącznie. 

 
§ 5. 

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze 

szczególnym uwzględnieniem obszaru gmin: Brzuze, Rogowo, Rypin, Skrwilno, Wąpielsk, 

oraz miasta Rypin. 

 Stowarzyszenie może działać poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w przypadku 

realizacji projektów współpracy z innymi lokalnymi grupami działania oraz innymi 

instytucjami posiadającymi siedziby poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
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§ 6. 

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

 

§ 7. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:  

1) tworzenie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju, 

2) realizację  zadań ujętych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 

2013 oraz w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 poprzez 

działania informacyjne i promocyjne,   

3) przeprowadzanie badań, ekspertyz i analiz mających na celu poznanie potencjału i 

zasobów środowiska i gospodarki regionu dla celów opracowywania strategii rozwoju 

regionu, 

4) organizowanie spotkań grup dyskusyjnych mających na celu informowanie 

mieszkańców o możliwych drogach rozwoju zrównoważonego regionu,  

5) zachęcanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach 

informacyjnych i dyskusyjnych, 

6) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami 

pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie 

krajowym i międzynarodowym, 

7) promocję i informację dotyczącą założeń i sposobu realizacji lokalnej strategii rozwoju, 

8) informowanie, pomoc szkoleniową i doradczą w zakresie zasad przyznawania, 

przygotowywania i realizacji projektów w ramach PROW na lata 2007-2013,PROW na lata 

2014-2020 i lokalnej strategii rozwoju, 

9) organizację imprez promujących region, jego produkty, usługi, kulturę, sztukę, 

10) organizację imprez promujących turystykę, rekreację, ekologię, ochronę środowiska, 

zdrowy tryb życia i ochronę zdrowia, 

11) prowadzenie programów stypendialnych, organizowanie szkoleń, konkursów i innych 

działań mających na celu podniesienie poziomu kształcenia, organizowania pomocy w 

nauce, korepetycji, świadczenie pomocy w zakresie powstawania różnego rodzaju kółek 

zainteresowań oraz prowadzenia programów edukacyjnych dla dorosłych i dzieci, 
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12) wspieranie istniejących oraz tworzących się organizacji pozarządowych poprzez 

organizację szkoleń, doradztwa, konsultacji, funduszy pożyczkowych, tworzenie i 

przystępowanie do funduszy dotacyjnych  

13) działalność statutową odpłatną w zakresie: 

 

a) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi 

(PKD: 047), 

b) zakwaterowanie (PKD: 055), 

c) działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD: 056), 

d) działalność wydawnicza (PKD: 058), 

e) działalność usługowa w zakresie informacji (PKD: 063), 

f) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem 

(PKD: 070), 

g) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD: 073), 

h) działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz 

pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane 

(PKD: 079), 

i) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność 

wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD: 082), 

j) edukacja (PKD: 082), 

k) opieka zdrowotna (PKD: 086), 

l)  działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD: 090), 

m) działalność  sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD: 093),  

 

§ 8. 

Stowarzyszenie nie będzie tworzyć żadnych terenowych jednostek organizacyjnych. 

 

§ 9. 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie 

do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. 
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§ 10. 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i osoba prawna, w 

tym jednostki samorządu terytorialnego,  z wyłączeniem województw:  

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, zamieszkała w jednej 

z wymienionych gmin: Brzuze, Rogowo, Rypin, Skrwilno, Wąpielsk oraz miasto Rypin,  

która złoży deklarację członkowską.  

3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być również osoba fizyczna zamieszkała 

poza terenem gmin określonych w ust. 2, dokumentująca się odpowiednimi kwalifikacjami i 

doświadczeniem zawodowym, która utożsamia się z działalnością stowarzyszenia oraz 

aktywnie uczestniczy w pracach nad rozwojem gmin, o których mowa w ust.2.  

4. Osoba fizyczna, reprezentująca osobę prawną, nie może być jednocześnie członkiem 

zwyczajnym Stowarzyszenia.  

5. Członkiem zwyczajnym może być osoba prawna w szczególności każda z jednostek 

samorządu terytorialnego, z wyłączeniem województw, wymieniona w  ust.2 oraz inne 

osoby prawne działające aktywnie na rzecz rozwoju obszaru działania Stowarzyszenia, 

które utożsamiają się z celami działania Stowarzyszenia, jeśli przedstawi  uchwałę  

właściwego  organu,  zawierającą  deklarację  przystąpienia do Stowarzyszenia, ze 

wskazaniem osoby reprezentującej w Stowarzyszeniu, oraz złoży  deklarację członkowską. 

 

§ 11. 

Nabycie i utrata członkowstwa następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością 

głosów Zarządu Stowarzyszenia. 

  

§12. 

1. Członkowie zwyczajni 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 zwyczajni mają prawo: 

     1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia; 
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     2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia; 

     3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o 

charakterze  informacyjnym lub szkoleniowym; 

     4) wstępu na imprezy kulturalne organizowane przez Stowarzyszenie. 

  

§ 13. 

Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje z powodu: 

     1) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi; 

     2) wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu; 

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

 b) za pozbawienie praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu; 

 c) nieusprawiedliwionego braku uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia, 

  

     3) śmierci; 

    4) likwidacji osoby prawnej; 

 

 

 

§ 14. 

Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia bądź odmowy przyjęcia w 

poczet 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. 

  

§ 15. 
1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków; 

2) Zarząd; 

3) Rada; 

4) Komisja Rewizyjna. 

2. Nie można być równocześnie członkiem Zarządu,  członkiem Komisji Rewizyjnej ani 

członkiem Rady. 
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3. Kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej trwa 4  lata. 

 

§ 16. 

Z zastrzeżeniem § 17 ust. 5 uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością 

głosów przy obecności co najmniej połowy członków, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie 

stanowią inaczej.  

 

§ 17. 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 

2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na 12  miesięcy lub na 

pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, Zarządu, powiadamiając o jego terminie, miejscu 

obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia listami 

poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej  7 dni przed  terminem 

rozpoczęcia obrad. 

 

3. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć zwyczajni członkowie Stowarzyszenia oraz 

zaproszeni przez Zarząd goście. 

4. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności: 

1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia, w tym ustalanie 

lokalnych kryteriów wyboru operacji, które mają być realizowane w ramach 

opracowanej przez Stowarzyszenie lokalnej strategii rozwoju 

     2) ustalanie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady; 

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

     4) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w 

 szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach lokalnej strategii

 opracowanej przez LGD; 

     5) udzielenie absolutorium Zarządowi po wysłuchaniu wniosków  Komisji Rewizyjnej; 

     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; 
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    10) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania; 

    11) inne niezbędne działania wynikające z etycznego i zgodnego z prawem działania  

           Stowarzyszenia; 

    12) uchwalanie regulaminu Rady.  

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

Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości   

głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania. 

6. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje na Walnym Zebraniu 

jeden głos. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje 

głos  Przewodniczącego. 

 

7. W przypadku braku w pierwszym terminie  zwołania  Walnego  Zebrania  Członków,  

wymaganej liczby  członków Stowarzyszenia  uprawnionych  do  głosowania,  Walne 

Zebranie Członków odbywa się w drugim terminie, który następuje 15 minut później tego 

samego dnia  i podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, za 

wyjątkiem uchwał w sprawach rozwiązania Stowarzyszenia i zmian Statutu. 

 

 

§ 18. 

1. Zarząd liczy do 9 członków, w tym Prezesa i 2 Wiceprezesów, wybieranych i 

odwoływanych przez Walne Zebranie. 

2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach Zebraniu. 

3. 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; 

 5) ustalanie wysokości składek członkowskich; 

 6) powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie   

               innych pracowników tego Biura; 

 7) ustalanie wysokości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura    

               Stowarzyszenia; 

 8) ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia. 
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9) uchwalanie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, jej załącznikach  i dokumentach 

towarzyszących. 

  

4. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych 

upoważniony jest : Prezes i Wiceprezes  lub dwóch Wiceprezesów  działających łącznie. 

5. Członkowie Zarządu pracują społecznie z zastrzeżeniem ust. 6 

6. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Stowarzyszeniu. 

 

§ 19. 

Biuro Stowarzyszenia wykonuje prace organizacyjne i przygotowawcze. 

 

 

 

§ 20. 

1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od 2 do 8 

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 

z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu. 

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. 

 

 

§ 21. 
 

1. Rada jest organem, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 lutego 

2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. 

poz.378),    
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2. Członek Rady nie może być równocześnie członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej 

lub pracownikiem Stowarzyszenia 

3. Rada liczy od 6 do 15 osób, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie 

spośród członków LGD, w sposób zapewniający reprezentatywność. Żadna  z  grup  

interesu,  której  członkowie  reprezentują  sektor:  publiczny,  społeczny  i 

gospodarczy oraz mieszkańców nie posiada więcej niż 49% praw głosu, w tym 

sektor publiczny stanowi mniej niż 30% składu Rady.  

4. Członkowie Rady: 

a. będący osobami fizycznymi – uczestniczą w jej pracach, w tym biorą udział w 

głosowaniu nad jej uchwałami osobiście; 

b. będący osobami prawnymi – uczestniczą w jej pracach przez organ 

uprawniony do reprezentowania tej osoby prawnej albo pełnomocnika 

umocowanego do uczestniczenia w jej pracach. Udzielenie dalszego 

pełnomocnictwa do uczestniczenia w pracach Rady jest niedopuszczalne.  

5. Do kompetencji Rady należy wybór operacji w rozumieniu z art. 2 pkt. 9 

rozporządzenia nr 1303/2013 UE,  które mają być realizowane w ramach 

opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju oraz ustalenie kwoty 

wsparcia zgodnie z art. 34 ust 3 lit. f tego rozporządzenia. Wybór  następuje  w  

drodze  procedury  pisemnej zatwierdzonej  uchwałą.  Co  najmniej  50%  głosów  w  

decyzjach  dotyczących  wyboru pochodzi od partnerów niebędących  instytucjami 

publicznymi. 

6. Na poziomie podejmowania decyzji przez Radę ani władze publiczne, ani żadna z 

grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu. 

7. Od  pisemnej  informacji o wyniku oceny,  zgodności operacji z LSR lub wyniku 

wyboru przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych przepisami 

prawa w tym zakresie. 

 

§ 22. 

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

subwencji, ofiarności publicznej oraz z prowadzenia działalności Statutowej odpłatnej. 

Nadwyżki z działalności statutowej odpłatnej mogą być przeznaczane wyłącznie na cele 

statutowe i nie mogą być dzielone między członków stowarzyszenia.  
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2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 

 

§ 23. 

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

przypadkach prawem przewidzianych. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób 

jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

3. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o 

stowarzyszeniach. 


