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           S T A T U T  

     Stowarzyszenia“Razem na wyżyny” 

 
 

 
 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§1  

1. Stowarzyszenie o nazwie „Razem na wyżyny”, zwane dalej “Stowarzyszeniem”, jest 

apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, 

o celach niezarobkowych. 

2. Stowarzyszenie działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015 r. poz.1393), 

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

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 173, z późn. zm.);, 

3) 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. Z 2015, poz. 349) 

4) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 

2015 r., poz. 378 z późn. zm.) 

5) niniejszego Statutu. 

3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

4. Stowarzyszenie działa jako Lokalna Grupa Działania (LGD) w rozumieniu przepisów wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich. 

5. Nadzór nad LGD sprawuje marszałek województwa. 

6. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej RNW. 

 

§2 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Mykanów. 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym 

uwzględnieniem obszaru gmin: Mykanów, Kłomnice, Kruszyna, Miedźno, Rędziny i Dąbrowa 

Zielona.  

3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej.  

 

§3 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw 

może zatrudniać pracowników. 

 

§4 

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, odznak oraz logo ustanowionych w zgodzie 

z obowiązującymi przepisami.  
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§5 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o zbliżonym profilu 

działania. 

 

§6 

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

 

Rozdział II 

Cele i sposoby działania 

 

§7 

1. Celem Stowarzyszenia jest: 

1) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich gmin Mykanów, Kłomnice, 

Kruszyna, Miedźno, Rędziny i Dąbrowa Zielona, a w szczególności: 

a) ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, zasobów przyrodniczo-krajobrazowych 

i historyczno-kulturowych; 

b) rozwój turystyki i agroturystyki; 

c) popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych; 

2) aktywizowanie ludności wiejskiej; 

3) realizacja opracowanej przez LGD strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

(LSR); 

4) podnoszenie jakości życia na obszarach wiejskich; 

5) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

6) zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowo-historycznego i przyrodniczo-krajobrazowego; 

7) promocja obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w ust.1 pkt.1; 

8) współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy społecznościami realizującymi program Leader 

lub podobne tak w kraju jak i za granicą; 

9) wspieranie idei integracji europejskiej. 

 

§8 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1) organizowanie i finansowanie: 

a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym i szkoleniowym, w tym: seminariów, 

warsztatów, konferencji; 

b) imprez rozrywkowych, kulturalnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych, takich 

jak festyny, festiwale, targi, pokazy, wystawy, turnieje, konkursy, rajdy, służących 

zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej; 

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

- opracowanie i druk broszur, folderów i plakatów, 

- opracowanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, 

- prowadzenie strony internetowej, 

- przygotowanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub 

promocyjnym,      

2) prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją LSR; 

3) podejmowanie działań na rzecz ochrony, promocji i wykorzystania zasobów dziedzictwa  

kulturowo-historycznego i przyrodniczo-krajobrazowego oraz podniesienie atrakcyjności 

turystycznej obszarów wiejskich;  

4) kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów; 

5) kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła; 

6) wspieranie i prowadzenie inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych i sportowych oraz 
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artystycznych; 

7) udzielanie pomocy na tworzenie i miejsc pracy oraz rozwój przedsiębiorczości na terenie 

Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”; 

8) prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD w przepisach PROW na lata 2014-2020; 

9) działanie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

10) prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiazywania problemów alkoholowych  

i przeciwdziałanie innym patologiom społecznym, szczególnie wśród dzieci i młodzieży; 

11) pozyskiwanie środków finansowych pochodzących z unijnych programów i funduszy oraz 

innych źródeł pomocowych dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia; 

12) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami 

pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami działania Stowarzyszenia na poziomie 

krajowym i międzynarodowym;  

13) propagowanie podejścia do rozwoju obszarów wiejskich opartego na zasadach stosowanych    

w programach wsparcia strukturalnego Unii Europejskiej typu “LEADER”; 

14) promowanie idei integracji europejskiej; 

15) występowanie do organów administracji publicznej oraz innych organizacji i instytucji             

z wnioskami dotyczącymi potrzeb mieszkańców; 

16) realizację lokalnych programów grantowych. 

 

§9 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji Lokalnej Strategii 

Rozwoju, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności w zakresie: 

1) wydawania czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z); 

2) pozostałej działalności wydawniczej (PKD 58.19. Z); 

3) pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 

70.22.Z); 

4) działalności organizatorów turystyki (PKD 79.12. Z); 

5) pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowanej (PKD 85.59.B); 

6) pozostałej działalności związanej ze sportem (PKD 93.19. Z); 

7) pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (PKD 93.29. Z). 

 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§10 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) członków zwyczajnych, 

2) członków wspierających, 

3) członków honorowych. 

 

§11 

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych i nie pozbawiona praw publicznych oraz osoba prawna, w tym jednostka samorządu 

terytorialnego, z wyłączeniem województw. 

1) Osoba prawna może wyznaczyć tylko jednego przedstawiciela do reprezentowania.  

2) Osoba fizyczna może być upoważniona do reprezentowania tylko jednej osoby prawnej. Nie 

jest dopuszczalne wykonywanie praw członkowskich przez osoby prawne za pośrednictwem 

osoby fizycznej będącej jednocześnie członkiem Stowarzyszenia. 

Przyjęcie następuje na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej lub wniosku osoby 
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prawnej, w drodze uchwały Zarządu podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności 

co najmniej połowy składu organu.  

2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, osoba prawna, po złożeniu 

wniosku do Zarządu Stowarzyszenia i pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad i zakresu wspierania 

Stowarzyszenia. Przyjęcie następuje w drodze uchwały Zarządu podjętej bezwzględną większością 

głosów przy obecności co najmniej połowy składu organu. 

3. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez wskazanego na piśmie przedstawiciela. Brak 

pisemnego wskazania skutkuje niedopuszczeniem przedstawiciela do reprezentowania osoby 

prawnej, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to jedyna osoba fizyczna uprawniona do reprezentowania 

danej osoby prawnej zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u niej i zostanie to 

potwierdzone stosownym dokumentem. 

4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub 

regionu. Nadawanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania 

na wniosek Zarządu, za zgodą osoby, której członkostwo ma być nadane. 

 

§ 12 

1. Członek zwyczajny ma prawo do:  

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, 

2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia, 

3) udziału w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze 

informacyjnym lub szkoleniowym, 

4) nieodpłatnego uczestnictwa w imprezach artystycznych, rozrywkowych i kulturalnych 

organizowanych przez Stowarzyszenie, 

5) nieodpłatnego korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia. 

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:  

1) aktywnego realizowania i propagowania celów statutowych Stowarzyszenia, 

2) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,  

4) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków, 

5) dbanie o dobre imię Stowarzyszenia, przyczynianie się do wzrostu jego znaczenia. 

3.  Wysokość składki członkowskiej może być zróżnicowana dla osób fizycznych i osób prawnych.    

     Walne Zebranie może ustalić odrębny sposób ustalania składek członkowskich dla Gmin. 

 

§13 

1. Członkowie wspierający i honorowi posiadają prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego 

i biernego prawa wyborczego.  

2. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo brać udział – z głosem doradczym – 

w posiedzeniach władz statutowych Stowarzyszenia, na zaproszenie tych władz. 

3. Członkowie wspierający i honorowi posiadają obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem 

obowiązku uiszczania składek członkowskich. 

4. Członkowie wspierający mają obowiązek stosować się do postanowień porozumienia, o którym 

mowa w §11 ust. 2. 

 

§14 

1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje przez usunięcie członka lub wygaśnięcie 

członkostwa.  

2. Usunięcie członka może nastąpić w przypadku: 

1) działalności członka niezgodnej ze Statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia, 

2) pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu, 

3) nieuiszczenia składek członkowskich za okres przekraczający 1 rok kalendarzowy, 
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4) nieusprawiedliwionej nieobecności członka na trzech kolejno po sobie następujących Walnych 

Zebraniach Członków 

3. Usunięcie członka Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej bezwzględną 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu – co jest równoznaczne 

z usunięciem tego członka lub jego przedstawiciela z organów Stowarzyszenia, jeśli w nich zasiada. 

4. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie usunięcia członka, Zarząd jest obowiązany umożliwić 

członkowi złożenie pisemnych wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma, 

a w przypadku zaległości w opłacaniu składek wezwać członka do uregulowania zaległości 

w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Uchwałę o usunięciu członka Zarząd podejmuje po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego 7 dniowego terminu lub w przypadku niepodjęcia przesyłki 

po upływie 14 dni od dnia pierwszego awiza. 

5. Od uchwały Zarządu w przedmiocie usunięcia członka, członkowi przysługuje odwołanie do 

Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia uchwały Zarządu. Uchwała 

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

6. Członkowie, w każdym czasie mogą złożyć Zarządowi rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie, 

Komisji Rewizyjnej lub Radzie, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia lub 

oświadczenie woli o wystąpieniu ze Stowarzyszenia.  

7. Wygaśnięcie członkostwa w Stowarzyszeniu lub w organie stwierdza Zarząd w formie uchwały 

w następujących przypadkach: 

1) upływu terminu wypowiedzenia członkostwa, 

2) ubezwłasnowolnienia lub śmierci osoby fizycznej, 

3) utraty osobowości prawnej, likwidacji osoby prawnej 

8. Odwołanie przez osobę prawną swego przedstawiciela w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej stanowi 

podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia prawa przedstawiciela do reprezentacji danej osoby prawnej 

i usunięcia jej z danego organu.  

 

§ 15 

1. W przypadku organu, w którym miało miejsce usunięcie członka lub wygaśnięcie członkostwa – 

każdy z organów ma prawo we własnym zakresie dokonać kooptacji od dnia podjęcia uchwały 

przez Zarząd o usunięciu członka lub wygaśnięciu członkostwa.  

2. W przypadku organu, w którym miała miejsce rezygnacja członka, organ ten ma prawo kooptacji 

po upływie okresu wypowiedzenia. 

3. W przypadku odwołania przez osobę prawną jej przedstawiciela do reprezentowania w 

Stowarzyszeniu – Zarząd lub Komisja Rewizyjna ma prawo dokonania kooptacji od dnia 

doręczenia do LGD dokumentu potwierdzającego zmianę przedstawiciela osoby prawnej 

i deklaracji aktualizacyjnej ze wskazaniem nowego przedstawiciela. 

4. W przypadku członka Rady będącego osobą prawną zmiana przedstawiciela reprezentującego ten 

podmiot następuje od dnia doręczenia do LGD dokumentu potwierdzającego zmianę 

przedstawiciela osoby prawnej i deklaracji aktualizacyjnej. Na tej postawie Zarząd dokonuje 

aktualizacji osób reprezentujących osobę prawną w Radzie.  

 

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

 

§16 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków,  

2) Zarząd, 

3) Rada, 
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4) Komisja Rewizyjna. 

2. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady. 

3. Kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata. Rozpoczyna się w dniu 

wyboru organu i kończy z chwilą wyboru nowego Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej, który musi 

być dokonany nie później niż do ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym upłynęła 

kadencja.  

 

§17 

1. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym lub 

tajnym. O sposobie głosowania decyduje Walne Zebranie Członków. Głosowanie tajne 

przeprowadza wybierana doraźnie Komisja Skrutacyjna. W skład Komisji Skrutacyjnej nie mogą 

wchodzić osoby kandydujące do władz w danym głosowaniu. 

2. Wybór Rady odbywa się w głosowaniu jawnym. 

3. W przypadku Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybiera się osoby fizyczne będące członkami 

Stowarzyszenia lub osoby fizyczne będące przedstawicielami osób prawnych wpisując w uchwałę 

imię i nazwisko. W przypadku Rady wybiera się osoby fizyczne lub osoby prawne, a zarząd 

zobowiązany jest na bieżąco aktualizować dane przedstawicieli osób prawnych. 

 

§18 

1. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady organom 

tym przysługuje prawo kooptacji. 

2. Członek organu pochodzący z kooptacji pełni funkcję do czasu podjęcia przez Walne Zebranie 

uchwały w przedmiocie zatwierdzenia bądź odmowy zatwierdzenia kooptacji. Zarząd, zwołując 

Walne Zebranie, jest zobowiązany w jego porządku obrad ująć zatwierdzenie kooptacji. 

W przypadku niezatwierdzenia uchwały o kooptacji zarządza się wybory uzupełniające w sytuacji 

określonej w § 18 ust. 5.   

3. Uchwała o kooptacji wygasa w razie stwierdzenia przez Walne Zebranie Członków, iż usunięcie 

członka nastąpiło w sposób sprzeczny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub 

postanowieniami niniejszego Statutu. 

4. Liczba członków organu pochodzących z kooptacji nie może przekraczać 1/3 składu tego organu. 

5. W przypadku zmniejszenia składu osobowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Rady o liczbę 

członków przekraczającą 1/3 składu tego organu przeprowadza się wybory uzupełniające. Wybory 

uzupełniające nie przerywają biegu trwania kadencji danego organu. 

6. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Rady ulega skróceniu w przypadku zmniejszenia składu 

osobowego danego organu o liczbę członków przekraczającą 50 % składu tego organu wybranego 

na daną kadencję. 

     

Walne Zebranie Członków 
 

§19 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział: 

1) członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym, 

2) członkowie wspierający, honorowi i goście zaproszeni przez Zarząd Stowarzyszenia – 

z głosem doradczym. 

 

§20 

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się przynajmniej raz na dwanaście miesięcy. 

3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 
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4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący zebrania. 

5. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia 

wszystkich członków w każdy skuteczny sposób, co najmniej 14 dni przed terminem zebrania 

zwyczajnego, lub na 7 dni przed terminem zebrania nadzwyczajnego. 

6. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu 

jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków 

w pierwszym terminie i bez określania wymaganej liczby członków w drugim terminie. Drugi 

termin wyznaczany jest w tym samym dniu 15 minut po terminie pierwszym. 

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

głos. 

§21 

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:  

1) uchwalanie zmian Statutu, 

2) zatwierdzenie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), 

3) zatwierdzanie kryteriów wyboru, 

4) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia, 

5) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,  

6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,  

7) udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi, 

8) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego, 

9) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, wyznaczeniu likwidatorów 

i przeznaczeniu majątku po likwidacji, 

10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia, 

11) ustalanie wysokości składek członkowskich, 

12) zatwierdzanie regulaminu Walnego Zebrania Członków, Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej, 

13) nadawanie godności honorowego członka Stowarzyszenia, 

14) podejmowanie uchwał w innych sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia, 

niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia. 

 

§22 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd: 

1) z własnej inicjatywy, 

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

3) na pisemny wniosek Rady, 

4) na pisemny wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków zwyczajnych. 

2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od dnia 

złożenia wniosku. 

3. Do zawiadomienia o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Zarząd dołącza porządek 

obrad zebrania. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami 

ujętymi w porządku obrad. 

 

 

Zarząd 

 

§23 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego 

Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym 

Zebraniem Członków. 

2. Zarząd składa się z 6 członków.  

3. Zarząd ze swojego grona wybiera: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika. 
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4. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków. 

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. 

6. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są 

w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu 

organu. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa. 

7. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 

Przewodniczący Rady oraz zaproszeni członkowie Stowarzyszenia. O terminie posiedzenia 

Zarządu informowani są Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Przewodniczący Rady. 

  

§24 

Do zakresu działania Zarządu należy: 

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków, 

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

3) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,  

4) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,  

5) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,  

6) opracowywanie i realizacja LSR, 

7) przedkładanie Radzie operacji i zadań, które mają być realizowane w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, 

8) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia 

w ramach czynności zwykłego zarządu, 

9) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 

10) powoływanie i odwoływanie dyrektora biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych 

pracowników tego biura, 

11) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników biura 

Stowarzyszenia, ekspertów, 

12) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków w sprawach dotyczących bieżącej 

działalności Rady,  

13) opracowywanie i wprowadzenie zmian w procedurach, regulaminach i innych 

dokumentach niezbędnych do realizacji PROW 2014-2020 (z wyłączeniem Regulaminu 

Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej), 

14) przeprowadzanie naborów wniosków w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność, 

15) wdrażanie projektów grantowych, 

16) uchwalanie aktów wewnętrznych dotyczących działalności Stowarzyszenia, spraw 

pracowniczych, 

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

18) ustalanie zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów dojazdu dla członków Rady 

19) ocena zgodności z LSR projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

 

§25 

Dla ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków 

majątkowych Stowarzyszenia, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.  

 

 

Komisja Rewizyjna 

 

§26 

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego 
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działalnością. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 6 członków. Komisja Rewizyjna spośród członków wybiera   

Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 

3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa popełnione umyślnie.  

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

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

zatrudnienia. 

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością 

głosów, przy obecności co najmniej połowy składu organu. Przy równości głosów decyduje głos 

Przewodniczącego. 

 

§27 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, 

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli, 

3) występowanie do Zarządu z żądaniem zwołania Walnego Zebrania Członków, 

4) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie absolutorium władzom 

Stowarzyszenia, 

5) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 

 

§28 

1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków. 

2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych 

lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 

3. Przewodniczący lub wytypowany przez niego członek Komisji Rewizyjnej mają prawo 

uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu. 

Rada  

 

§29 

1. Rada pełni funkcję organu decyzyjnego Stowarzyszenia w sprawach dotyczących wyboru operacji i 

zadań. Do jej wyłącznej właściwości należy wybór operacji i zadań, ustalanie kwoty wsparcia 

zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 

z dnia 17 grudnia 2013 r. 

2. Członkami Rady mogą być przedstawiciele sektora publicznego, społecznego i gospodarczego 

w tym mieszkańcy, przy czym sektor publiczny stanowi mniej niż 30 % składu Rady, a na etapie 

dokonywania decyzji żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu oraz co 

najmniej 50% głosów w decyzjach pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi. 

3. Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” spośród 

członków tego zebrania. 

 

 §30 

1. Rada składa się z od 12 do 15 członków. 

2. Rada ze swojego grona wybiera: Przewodniczącego, I Zastępcę Przewodniczącego, II Zastępcę 

przewodniczącego i Sekretarza. 

3. Zasady działania Rady ustala regulamin uchwalony przez Walne Zebranie. 

4. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku. 

5. Uchwały Rady Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością 

głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady.  

6. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć, bez prawa głosowania, członkowie Zarządu, Komisji 
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Rewizyjnej oraz pracownicy biura Stowarzyszenia referujący aktualnie rozpatrywane sprawy oraz 

inne osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu. 

 

§31 

Do kompetencji Rady należy: 

1) wybór operacji i zadań, które mają być realizowane w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność (LSR) oraz ustalenie kwoty wsparcia, 

2) rozpatrywanie odwołań lub protestów wniesionych w ramach wyboru operacji i zadań, 

3) wnioskowanie do Zarządu i Walnego Zebrania Członków w sprawach dotyczących bieżącej 

działalności Stowarzyszenia oraz realizacji LSR, 

4) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 

5) opiniowanie zmian w umowach.  

 

§ 32 

1. Odwołanie członka Rady może nastąpić w przypadku: 

1) usunięcia członka zgodnie z § 14 Statutu 

2) nieuczestniczenia w wyborze operacji przez 6 kolejnych posiedzeń, z wyłączeniem 

następujących sytuacji: 

a) choroby albo konieczności opieki nad chorym, 

b) podróży służbowej 
c) innych prawnych lub losowo uzasadnionych przeszkód 

3) rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji 

4) złamania zasady bezstronności, poufności i unikania konfliktu interesów 

5) niestosowania zasad i procedur wyboru operacji i zadań, realizowanych w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), 

6) wygaśnięcia członkostwa, o którym mowa w §14 ust 6 Statutu. 

2. W sytuacji wymienionej w pkt. 1, 3, 6 stosuje się zapisy §14 i §15 Statutu. 

3. W sytuacji wymienionej w pkt 2, 5 odwołanie członka Rady odbywa się na wniosek 1/3 składu 

Radu lub na wniosek zarządu. Wniosek musi zawierać dane osobowe członka Rady oraz przyczynę 

odwołania wraz z uzasadnieniem.  

4. Członek Rady, którego wniosek dotyczy zostaje o tym poinformowany i ma 14 dni na złożenie 

pisemnych wyjaśnień do Zarządu. Zarząd kieruje wniosek wraz z pismem wyjaśniającym na 

najbliższe posiedzenie Walnego Zebrania. 

5. Walne Zebranie Członków decyduje o odwołaniu bądź nieodwołaniu członka Rady. 

 

 

Rozdział V 

Majątek i fundusze 

 

§33 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i finanse, wartości niematerialne 

i prawne. 

§34 

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:  

1) składki członkowskie,  

2) darowizny, ofiarność publiczna, zapisy i spadki,  

3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, 

4) subwencje, dotacje, 

5) dochody z majątku, 

6) dochody z działalności gospodarczej. 
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2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

 

Rozdział VI 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§ 35 

1.  Uchwalenie Statutu lub jego zmiana wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności   co 

najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. 

2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga 

bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia 

uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie 

Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.  

 3.  W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie,  

      mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach. 
 

Statut niniejszy został uchwalony na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym 

Członków Stowarzyszenia "Razem na wyżyny” w dniu 30.07.2020 r. i stanowi załącznik do 

Uchwały nr 12/2020. 

 

 

 

      ………………………………………..                                            …………………………………… 

         Przewodniczący zebrania                                                                Sekretarz zebrania   

 

                                                                                                                 


