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UCHWAŁA Nr 3/2023 

Walnego Zebrania Członków  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” 

z dnia 07.01.2023 r. 

 

w sprawie: zmiany statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza                     

i Leśnym Szlakiem” 

 

Na podstawie § 21 ust. 6 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1 

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

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. § 7  otrzymuje brzmienie: 

„Celem działalności Stowarzyszenia jest: 
1. opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Lokalnej Grupy Działania 

(LGD) „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” dla obszaru gmin: Abramów, Firlej, 
Jeziorzany, Kamionka, Kock, Lubartów – gmina wiejska, Michów, Niedźwiada, 
Ostrówek, Serniki, 

2. działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz ochrony 
środowiska naturalnego i przyrody , 

3. wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot, społeczności lokalnych              
i aktywizację ludności wiejskiej oraz budowę społeczeństwa obywatelskiego, 

4. wspieranie edukacji ekologicznej i aktywności proekologicznej mieszkańców obszaru 
LGD, 

5. tworzenie warunków do rozwoju i upowszechnianie działań innowacyjnych w sferze 
społecznej, gospodarczej, środowiskowej i infrastrukturalnej 

6. promocja zatrudnienia i aktywizacja osób pozostających bez pracy, zagrożonych 
bezrobociem  i wykluczeniem społecznym  

7. działanie na rzecz włączenia społecznego i cyfrowego seniorów; 
8. Prowadzenie działań integrujących, rozwojowych i animujących na rzecz lokalnego 

środowiska młodzieżowego; 
9. promowanie produktów lokalnych, 
10. inicjowanie i rozwój współpracy w ramach krótkich łańcuchów żywnościowych, w tym 

innowacyjnych form sprzedaży 
11. promocja działań partnerskich w ramach współpracy trójsektorowej (organizacje  

pozarządowe, samorządy, przedsiębiorcy), 
12. polepszanie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, 
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13.  wspieranie poprawy jakości i warunków życia mieszkańców obszarów wiejskich 
poprzez upowszechnianie: kultury fizycznej, sportu, turystyki, ochrony zdrowia                     
i bezpieczeństwa, 

14.  wspieranie działań na rzecz osób defaworyzowanych, w szczególności osób 
niepełnosprawnych, seniorów, osób młodych do 25 roku życia oraz ochrony praw 
kobiet  i zasad równych szans kobiet i mężczyzn, 

15.  wspieranie rozwoju gospodarczego, w szczególności przedsiębiorczości, 
16.  wspieranie i wdrażanie programów rozwoju o celach zbieżnych z celami niniejszego 

statutu, finansowanych przez instytucje rządowe, samorządowe, oraz struktury unii 
europejskiej i inne podmioty krajowe i zagraniczne, 

17.  prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej związanej z realizacją celów                
i działań statutowych, 

18.  zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców,  
19.  rozwijanie tożsamości społeczności wiejskiej, poprzez zachowanie dziedzictwa 

kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich, 
20.  promocję obszarów wiejskich położonych na terenie działania LGD, 
21.  upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją   

ludności na obszarach wiejskich objętych działaniem LGD, 
22.  współpraca z innymi podmiotami w celu realizacji postanowień niniejszego Statutu, 
23.  stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji lokalnej 

strategii rozwoju i w zakresie określonym w statucie z zachowaniem przepisów 
odrębnych”. 

 
2. § 8 otrzymuje brzmienie: 

„ Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez LGD „Doliną Wieprza i Leśnym 
      Szlakiem” w ramach poszczególnych perspektyw finansowych Unii Europejskiej, 
2. wdrażanie innych programów operacyjnych, które będą realizować cele statutowe 
      Stowarzyszenia, 
3. organizowanie i finansowanie: 
a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i doradczym, 
b) imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz targów, pokazów, wystaw 

służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej, 
c) działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym: opracowanie, druk                

i rozpowszechnianie broszur, folderów, plakatów, informatorów, stron internetowych 
oraz innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym. 

4. Aktywną współpracę wszystkich członków Stowarzyszenia opartą na pogłębionym 
partnerstwie i skutecznej komunikacji”. 
 
3. § 21, pkt. 2 otrzymują brzmienie: 
„Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz w roku lub na pisemny  
 wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach 
 porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia listownie lub każdy inny skuteczny 
sposób (pocztą elektroniczną, telefonicznie) co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia 
obrad. . Ponadto zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków każdorazowo zamiesza się na 
stronie internetowej Stowarzyszenia.” 
 
4. W § 21, dodaje się pkt. 2A który otrzymują brzmienie: 
„Walne Zebranie Członków może być zwołane na pisemny wniosek zgłoszony przez co  
 najmniej 20 % członków Stowarzyszenia.” 
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5. W § 21, pkt. 14 otrzymuje brzmienie: 
„ stanowienie w sprawach zaciągania kredytów i pożyczek przekraczających jednorazowo 
kwotę 250 000 PLN.” 
 
6. § 23 otrzymuje brzmienie: 

1. „Zarząd składa się z 4 do 6 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza 
oraz pozostałych członków Zarządu wybieranych przez Walne Zebranie Członków. 

2. W skąd Zarządu wchodzi minimum jedna osoba młoda do 25 roku życia i jedna osoba w 
wieku senioralnym. 

3. Prezes Zarządu może być jednocześnie etatowym dyrektorem Biura Stowarzyszenia. 
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków w formie uchwały. 
5. Poza przypadkiem wskazanym w ust. 3 członkostwo w Zarządzie wygasa w razie 

zrzeczenia się funkcji lub śmierci członka. 
6. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.” 
 
7. W § 24, dodaje się pkt.17 który otrzymuje brzmienie: 
„powoływanie i odwoływanie ciał doradczych, konsultacyjnych spośród członków 
Stowarzyszenia.” 
 
8. § 25, pkt. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby wynikającej z działalności 
Stowarzyszenia.” 
 
9. § 26, pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają łącznie dwaj 
członkowie Zarządu, w tym Prezes  wraz z Wiceprezesem lub Prezes z jednym z Członków 
Zarządu.” 
 
10. § 31 otrzymuje brzmienie: 
„1. Rada jest organem, do której wyłącznej właściwości należy wybór operacji – zgodnie z  
     art. 34 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  
     17 grudnia 2013r. - które mają być realizowane w ramach opracowanej przez 
     Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju.  
2. Do kompetencji Rady należy ustalenie kwoty wsparcia na operacje składane przez  
     beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju. 
3. Rada Stowarzyszenia składa się z nie większej liczby niż 15 członków wybieranych przez 
    Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym. 
4. W składzie Rady winna znaleźć się minimum jedna osoba młoda do 25 roku życia oraz 
    jedna osoba w wieku senioralnym. 
5. Członek Rady nie może być równocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej ani członkiem  
    Zarządu. Ponadto nie może być zatrudniony w biurze Stowarzyszenia, pozostawać z 
    członkami Zarządu lub członkami Komisji Rewizyjnej w stosunku podległości z tytułu  
    zatrudnienia lub pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, albo w stosunku  
    pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii  
    bocznej do drugiego stopnia albo być związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli  
    – osoby te zwane są dalej "osobami bliskimi”.  
6. Członkowie Rady, Komisji Rewizyjnej i Zarządu nie mają prawa podejmowania uchwał w  
    sprawach dotyczących bezpośrednio ich samych lub „osób bliskich”, wymienionych w pkt. 
3  
    oraz osób, z którymi łączy ich interes gospodarczy. W przypadku, gdy zakaz wskazany w  
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    zdaniu pierwszym powoduje niemożność osiągnięcia wymaganego kworum, stosowne 
    dyskusje lub uchwały podejmuje się bez wymogu zachowania kworum.  
7. Kadencja członków Rady wynosi 3 lata i trwa od dnia powzięcia uchwały przez Walne  
    Zebranie Członków w sprawie wyboru członka Rady. Członkostwo w Radzie wygasa po 
    upływie kadencji, bez potrzeby powzięcia uchwały w przedmiocie odwołania, jednakże nie 
    wcześniej niż z dniem powołania nowego składu Rady przez Walne Zebranie Członków.  
8. W skład Rady wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, społecznego, gospodarczego, 
   a także inne odpowiednie podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie takich jak 
   osoby młode do 25 roku życia i seniorzy Przy czym na poziomie podejmowania decyzji ani  
   władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.  
9. Rada na swoim pierwszym posiedzeniu, które zwołuje Prezes Zarządu, wybiera w 
    głosowaniu jawnym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. 
10. Przewodniczący Rady (lub podczas jego nieobecności Wiceprzewodniczący) zwołuje  
    posiedzenia Rady i im przewodniczy. 
11. Posiedzenia Rady protokołuje Sekretarz Rady. 
12. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb. 
13. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady lub Zastępca Przewodniczącego Rady,  
      z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej ¼ aktualnej liczby członków Rady.  
      Posiedzenia Rady zwoływane są także na wniosek Zarządu.  
14. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy  
      uprawnionych do głosowania członków, w tym przy obecności Przewodniczącego lub 
      Zastępcy Przewodniczącego Rady. W przypadku braku quorum uchwały zapadają na 
      następnym posiedzeniu zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych  
      uprawnionych do głosowania członków. Przy równej ilości głosów decyduje głos 
      Przewodniczącego.  
15. Rada może powoływać ze swego składu komisje lub grupy robocze, w drodze uchwały, 
     w której określi m.in. imienną listę członków wraz z zastępcami. 
16. Rada działa w oparciu o niniejszy Statut oraz Regulamin Rady przyjęty przez Walne  
      Zebranie Członków.” 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

Sekretarz        Przewodniczący 

 

 

 


