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Uchwała nr 45/XII/2015 
Walnego Zebrania Członków LGD  - „Z Nami Warto” 

z dnia 2 października 2015 roku 
w sprawie  zmian w statucie LGD - „Z Nami Warto”. 

 

Na podstawie § 16  ust.10   pkt.6 Statutu LGD - „Z Nami Warto” Walne Zebranie Członków 
uchwala co następuje: 

§ 1 

 
W  statucie Lokalnej Grupy Działania – „Z Nami Warto” uchwalonego w dnia 1 kwietnia 
2008 roku, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych: 
- uchwałą nr 4/2008 Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia  z dnia 17.04.2008,  
- uchwałą nr 5/II/2008 Walnego Zebrania Członków z 4 listopada 2008 roku, 
- uchwałą nr 17/IV/2010  Walnego Zebrania Członków z 5 lutego 2010 roku 
- uchwałą nr 28/VI/2012 Walnego Zebrania Członków z 27 stycznia 2012 roku 
wprowadza się następujące zmiany:  
 
1. § 1 i 2 otrzymuje brzmienie 

§ 1 Stowarzyszenie - o nazwie Lokalna Grupa Działania – „Z NAMI WARTO”, nazwa 
skrócona –LGD – „Z NAMI WARTO”  zwane dalej „LGD” jest dobrowolnym, 
samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, osób fizycznych i osób 
prawnych (w tym gmin i powiatów), mającym na celu działanie na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich. 

          § 2.  LDG działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności: 
         - wspiera przedsiębiorczość na swoim obszarze, 
         - wspiera producentów lokalnych i promuje produkty lokalne, 
         - aktywizuje i integruje mieszkańców obszaru, 
         - upowszechnia rekreację, 
         - promuje walory przyrodnicze, 
         - popularyzuje historie miejscowości. 

 
2.   § 4, 5 i 6 otrzymują brzmienie: 
          § 4. 1. LGD działa na podstawie przepisów: 

a)  ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79,                
poz.  855, ze zm.), 

b) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej      
społeczności (Dz. U. z 2015 poz. 378) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu 
posiada  osobowość prawną. 

   2. Nadzór nad LGD sprawuje Marszałek Województwa Wielkopolskiego. 
 
      § 5. 

1. LGD może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji  
o   podobnym  celu działania i może realizować projekty współpracy 
międzynarodowej. 

2. LGD swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze  
szczególnym  uwzględnieniem gmin będących członkami LGD. 
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3. Czas trwania LGD jest nieograniczony. 
 
      § 6. LGD realizuje swój cel, w szczególności poprzez: 

1) opracowanie LSR i przystępowanie do konkursów na jej realizację, organizowanych 
przez zarząd województwa, 

2) wdrażanie LSR zgodnie z umową ramową zawartą z zarządem województwa 
i procedurą wyszczególnioną w ustawie o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 
społeczności, 

      3)   dokonywanie wyboru operacji, które mają być realizowane w ramach LSR i ustalania  
            kwoty wsparcia na wdrażanie,  
      4)  współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami  publicznymi i organizacjami      
            pozarządowymi   działającymi   w  zakresie  objętym  celem  LGD na  poziomie     
            krajowym i międzynarodowym, 
      5)  organizowanie i finansowanie działań o charakterze informacyjnym, szkoleniowym,    
            rekreacyjnym, promocyjnym i reklamowym, 

    6)  prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD  w ustawie o rozwoju lokalnym         
z   udziałem lokalnej społeczności. 

 
3. w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
      osoba fizyczna która:                                                                                                                                                    
        a)   spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach i ustawie o rozwoju  
              lokalnym z udziałem lokalnej społeczności,                                                                                                                                
        b)   jest mieszkańcem obszaru LGD,                                                                                                                   
        c)   działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub wyrazi deklarację takiego działania,                                       
        d)   złoży deklarację członkowską. 
 
4. w § 12 pkt 5 ppkt b otrzymuje brzmienie: 

nie wywiązywanie się z obowiązków ujętych w § 11 ust 1, w tym nieobecności na trzech            
kolejnych Walnych Zebranych Członków 

 

5. w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
3. Zarząd , Komisja Rewizyjna i Rada wybierane są  na czas wdrażania LSR objętej 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

uchyla się ustęp 4 

6. w § 16 ust. 10, pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

15) zatwierdzanie na wniosek zarządu wynagrodzenia, wysokości diet  lub zwrotu 
kosztów podróży dla członków władz  LGD,    

7.w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Zarząd składa się z: Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika oraz do 4 członków Zarządu 
wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. 

w ust. 4 punkty 15, 16 i 17 otrzymują brzmienie: 
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15)    opracowanie regulaminu i zmian w regulaminie Walnego Zebrania Członków, statutu i zmian 
w statucie,  uchwalanie regulaminów Zarządu,  Rady, Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie 
podziału obowiązków, zakresu  działania   poszczególnych członków Zarządu. 

 16)     bieżące monitorowanie realizacji LSR, oraz wprowadzanie zmian w załącznikach do LSR   
          i określanie tematycznego zakresu operacji w celu osiągnięcia założonych rezultatów,      
 17)     proponowanie wynagrodzenia, wysokości diet  lub zwrotu kosztów  podróży  

dla członków władz   LGD,  
8. w § 18 ustępy 1, 4, 5 , 9, 13, 14  otrzymują brzmienie: 
             1. Rada składa się maksymalnie z 15 członków, wybieranych  przez Walne 
                 Zebranie Członków LGD spośród członków tego zebrania,          
             4. W skład Rady wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, gospodarczego,      
                 społecznego i  mieszkańców  z zachowaniem parytetu sektorowego,  
             5. Zarząd lub 1/3 ogółu członków Rady ma prawo zgłosić wniosek do Walnego      
                 Zebrania  Członków  o odwołanie poszczególnych członków Rady w przypadku: 
              a) uzasadnionego zarzutu braku obiektywizmu w ocenie wniosków, 
              b) nieobecnościach na 3 kolejnych posiedzeniach Rady bez usprawiedliwienia.  

9. Jeżeli o wybór operacji (z zakresu działania – Wdrażanie LSR) ubiega się członek  
Rady  lub występują wątpliwości co do jego bezstronności przy wyborze operacji, 
Przewodniczący Rady musi wyłączyć tego członka z glosowania nad tymi operacjami. 

           13. Do wyłącznej właściwości Rady należy ocena, wybór  i przyznanie kwoty wsparcia   
                 operacji, które mają być realizowane   w  ramach  opracowanej przez   LGD –  
                 Lokalnej Strategii Rozwoju, i składanie sprawozdania  z działalności na Walnym   
                 Zebraniu Członków.  
           14. Ocena, wybór i przyznanie kwoty wsparcia operacji, o których mowa w ust. 13  
                 dokonywany jest w formie uchwał Rady,  podjętych  zwykłą większością głosów  
                 przy obecności, co najmniej połowy członków  uprawnionych do głosowania  

     z  zachowaniem proporcjonalnego udziału każdego sektora. 
9. w § 19  w ust. 3 uchyla się pkt 4 
10.  w  § 20 ustęp 1 otrzymuje brzmienie  

 1. W razie zmniejszenia się składu władz LGD wymienionych w § 14 ust.1 pkt  2-4 w 
czasie  trwania kadencji tych władz z powodu rezygnacji członka, jego  śmierci, 
długotrwałej    choroby lub innej losowej przyczyny uniemożliwiającej członkowi   
pełnienie jego funkcji  Zarząd może dokooptować nie więcej niż 1/3 początkowego 
składu władz (przestrzegając § 18 ust 3 ) poprzez podjęcie uchwały, o  powołaniu do 
Zarządu, Rady lub Komisji  Rewizyjnej  osób, które w  wyborach uzyskały  kolejną 
liczbę głosów.  

  

§ 2 

1.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
2.  Ujednolicony tekst statutu stanowi załącznik nr 1 do uchwały   

 

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków 

……………………………………………….. 


	5. w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

