
Załącznik nr 1 do uchwały 6/2021 

Zarządu LGD 

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” 

z dnia 02.06.2021 

 

 

 

W Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” 

proponuje się wprowadzenie następujące zmiany: 

 

1. § 21 pkt. 6 otrzymuje brzmienie: 

„ Do kompetencji Walnego Zebrania  należy w szczególności: 
1) uchwalanie kierunków działania Stowarzyszenia, 
2) zatwierdzanie budżetu Stowarzyszenia, 
3) uchwalanie Statutu i jego zmian, 
4) uchwalanie na wniosek Zarządu wysokości składek członkowskich, terminów i zasad ich 

pobierania, 
5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej, 
6) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia, 
7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej,  
8) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,  
9) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i likwidacji majątku, 
10) rozpatrywanie wniosków  Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej oraz wniosków i odwołań 

członków,  
11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w tym od uchwał w sprawie ustania 

członkostwa, wykluczenia ze Stowarzyszenia bądź nie przyjęcia do Stowarzyszenia, 
12) uchwalanie i zatwierdzanie regulaminu Walnego Zebrania Członków oraz zatwierdzanie 

innych regulaminów, w szczególności regulaminu Zarządu i Rady; 
13) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązań przekraczających kwotę 250 000 PLN, 
14) stanowienie w sprawach zaciągania kredytów i pożyczek”. 

 

2. § 24 otrzymuje brzmienie: 

„ Do kompetencji Zarządu należy: 
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 
3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 
4) przygotowanie propozycji wysokości składek członkowskich, 
5) sprawowanie zarządu nad majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, 
6) prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem funduszy na działalność statutową, 
7) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia, 
8) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, 
9) przyjmowanie nowych członków i wykluczanie członków Stowarzyszenia, 
10) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 
11) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad naboru i wynagradzania pracowników 

Stowarzyszenia, 
12) przygotowywanie projektów budżetu i planów pracy Stowarzyszenia oraz sprawozdań      

z ich wykonania, 
13) tworzenie biura Stowarzyszenia, 
14) ustalanie regulaminu organizacyjnego Biura Stowarzyszenia, 
15) zaciąganie zobowiązań majątkowych, z zastrzeżeniem § 21 ust. 6 pkt 14 i 15. 
16) zatwierdzanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” oraz 

procedur jej wdrażania, w tym zatwierdzanie kryteriów wyboru operacji 
przeznaczonych do dofinansowania”. 

 


