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Rozdział I

ostanowienia ogólne

s1
Lokalna Grupa Działania (LGD) o nazwie Związek Stowarzyszeń ,,Kraina Drwęcy i Pasłęki''
zwafly dalej "Zwtązklem'' jest dobrowolnym' Samorządnym' trwałym zrzęszęn7em
stowarzyszeń, innych osób fizycznych i prawnych o celach nięzarobkowych, mającym na
celu:

1. działanie tarzęcz zrownoważonego rozwoju obszarów wiejskich,

2. aktywizowanie ludności wiejskiej i promocję obszarów wiejskich,

3. rcalizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) opracowanej przez LGD,

4. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oIaz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

5. dziil'a|ność wspomagaj ącąrozwoj gospodarczy, w tym rozwoj przedsiębiorczości,

6. działalnoŚć wspomagaj ącąrozwój wspólnot i społeczności lokalnych'

7. działaltość wspomagającą kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji,

8. dziaŁa|nośÓ wspomagającą ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa
przyrodntczego,

9. działania na tzecz integracji europejskiej oTaZ rozwijanie kontaktów i współpracy
mtędzy społe czno Ściami,

10. ochronę i promocję zdrowia,

I L działalno ś ć na r ze c z mntejs z o ś c i naro dowych,

I 2 . działania na r zecz o s ó b ni ep ełno sprawnych'

13. upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalnośc fia tzecz równych praw
kobiet imężczyzn,

14. naukę, edukację, oświatę i wychowanie,

1 5. kraj oznawstwo oraz wypoc zynek dzieci t młodzieŻy,

16. upowszechnianie kultury ftzycznej i sportu,

17. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a takŻe dziaŁ an w sp o magaj ąc ych ro zwój demokracj i,

18. dziaŁalnoŚć wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organtzacje pozarządowe oraz jednostki kościelne (jezeli ich cele statutowe obejmują



prowadzenie działalności poż1.tku publicznego) w wyŹej wymienionym zakreste.

19. działa|ność na rzeczintegracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych

wykluczeniem społecznym,

Ż0 . działalno ść chary'tatywną,

2l.promocję zatrudnienia i akĘwizacji zawodowej osób pozostających bez pracy

t zagrożonych zwolnieniemz placy;

2Ż. przeciw działanie uzal eżnieniom i patol o giom sp ołecznym ;

23. działaIność na rzecz osób w wieku emer1'talnym'

$2
Zwązek działając narzeQz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocje

środowiska naturalnego, I<rajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki

oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalrrych.

$3

S iedzibą Związkll j est Łukta.

s4
1. Związek działa na podstawie przepisów ustawy z dnLa 7 kwietnia 1989 r. prawo

o stowarzyszeniach /tekst jednolity Dz.IJ. z2001 r. Nr 79, poz. 855 zpożn. zm'l,

ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu Rozwoju obszarów wiejskich z udziałem

środkow z Europejskiego Funduszu Rolnego narzecz Rozwoju obszarów Wiejskich'
rczporządzenia Rady (WE) w 169812005 z dnia 20 wtześnia 2005 r. rv sprawie

wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Furrdusz Rolny na rzecz
Rozwoju obszarów Wiejskich (Dz'IJrz. UE, L Ż77z2I.10.205, str.1), ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalnoŚci pożlku publiczrrego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96,

poz.873) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Ż. Związek nie prowadzi działalności gospodarczej.

$s
I. Związek obejmuje swoim działaniem

aw szczególności gminy Łukta, Gietrzwałd,
i Świątki.

Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodatczych Zwtązek moze

prowadzić działalno Śó p oza gr anicami Rzeczpo spolitej Po1 ski ej .

Zwtązek moze byó członkiem krajowych i międzynarodowych orgaruzacjt

o podobnym celu działania.

4. Nadzór nadZwązkiem sprawuje Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

obszar Rzeczpospolitej Polskiej,
Morąg, ostróda, Miłakowo, Jonkowo

Ż.

a
J.

Czas trwan ta Zwtązkuj est nieograniczony.

$6



Rozdział II

Zasady działania Zw iązku

$7

Związek rea1izuj e swoj e c ęle w szcze gólno ści p optzez:

1. organizowanie i finansowanie:

a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym
seminariów, szkoleń, konferencj i i konkursów,

b) imprez takich jak festiwale, targi' pokazy i wystawy, służących zwłaszcza
promocji regionu i jego tozsamości kulturowej,

c) działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficzneJ,
wtYm:

- opTacowyvvanię i druk broszur, folderów, plakatów, przewodników, map, itp.

- opraco W}.wanie i ro zpowszechnianie materiałów audiowizualnych,

- tworzenie i prowadzenie stron intemetowych,

- przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze
reklamowym lub promocyjnym,

2. prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów
związanych z realizacją LSR,

3. współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi' organizacjami
pozaruądowymi i przedsiębiorcami działającymi w zakresie objętym celami Zwl'ązku
na poziomie krajowym i międzynarodowym'

4. prowadzenie innych działanptzewidzianych dla LGD.

$8

Zvłiązek prowadzi statutową działalność w formie odpłatnej i nieodpłatnej działalności
poży.tku publicznego.

1. Działalnośc or]płatnamoŻe byĆ prowadzona w zakresie:

PKD 5 8 . 1 9 .Z - P ozo staŁa działaIno ść wydawnicza,
PKD 79. 1 1 .B ^ Działalność pośredników turystycznych,
PKD 79.12.Z - DziałalnoŚć otganizatorów turystyki,
PKD 82.1 LZ -Działalnośc usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
PKD 82.19.2 - Wykonywanie fotokopii, przygotow1łvanie dokumentów i pozostała

sp e cj al i styc zna dziaŁalno ś ć wsp o m agĄ ąc a prowadzeni e b iura,

2. Związekprowadzi statutową działalność, nieodpłatną w zakresie:

PKD 63.99 'Z -Działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej

niesklasyfikowana,



PKD 12.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinię nauk społecznych
i humanistycznych,

PI(D 73.20.2 -Badame rynku i opinii publicznej,
PKD 79.90.B - DziałalnoŚć w zakresie informacji turystycznej'
PKD 82.30 .Z - DziaŁaLnośc związana z organizacją targów, rvystaw i kongresów'
PKD 85 '51 .Z - Pozaszkolne formy edukacji spclńowej oTaz zajęć sportowych

i rekreacyjnych,
PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
PKD 8 5 . 6 0 .Z - D ziała|no śó wspom agaj ąca edukacj ę,
PKD 94.99.Z -Działa|noŚc pozostałych otganizacji członkowskich, gdzie indziej

niesklasyfikowana

$e
Związek realizując cele btatutowe opiera się na placy społecznej członków. Moze jednak
zatrudniac pracowników do prowadzerua swoich Spraw lub zlecać wykonywanie niektórych
czynności osobom trzecim.

Rozdział III

CzłonkowieZwiązku, ich prawa i obowiązki
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CzłoŃowi e Zlviązkudzielą się na:

a) członków zwyczajnych,

b) członków wspierających.
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1 . CzłoŃiem zwy czajnym Zwlązku moze byó :

a) osoba ftzyczna (w tym prowadząca działalnośó gospodarczą). która złoŻy
pisemną deklarację przystąpienia do Związku otaz zobowiąze się do
prze strze gani a statutu Zwtązku,

b) osoba prawna nie mająca celów zarobkowych, działalnośc zbleŻna jest z celami
Związku,

c) jednostka samorządu tery.torialnego i jej jednostki organizacyjne zvłyłączeniem
samorządu woj ewództwa.

2. osoby prawne mające cele zarobkowe mogą zostac członkami wspierającymi
Zwtązek po pisemnym ustalenill z Zarządem zasad wspierania Związku (pomocy
merytorycznej, tzeczowej lub finansowej d|a Związku) oruz złoŻeniu deklaracji
członkowskiej po dpi san ej przez człoŃów organu.

3. Członkowie Związku zarówno zvłyczajni jak i wspieĘący działają poprzez swoich
reprezentantów (z wyłączeniem osób fizycznych), którzy w ich imieniu realizują
prawa i obowiązki wynikająaę Z przynależności do Związku' Wyznaczenie lub
wycofanie reprezentanta winno być zgodne zwewnętrznymi uregulowarriami danego
podmiotu.

4' osoba ftzyczna reprezentująca osobę prawną nie moze być jednocześnie członkiem
zwryczajnymZwiązku.



5. Każdy członek Związku ma prawo do zmiany w każdym czasie osoby uprawnionej
do reprezentowania go na Walnym Zebrani,l Członków.

6. osoby pełniące funkcje wę wŁadzach Związku' przestają je pełnić z chwilą
cofni ęcia im upowazi etia ptzez podmiot, który repre zentĄ ą.

$12
1. Członkostwo Zwtązku uzyskuje się przez przyjęcie kandydatury w drodze uchwały

Zarządu podjętej większością 2l3 głosów ogólnego składu Zaruądu. Zapis ten
dotyczy zarówno członkórł, zv'yczajnych jak i wspierającyclr.

2. Przed rozpatrzeniem wniosku o przyjęcie w poczet członków osoby ftzycznej,
kandydafura musi uzyskać pisemną rekomendację co najmniej jednego członka
zuyczajnego Związku.

s13
1. Członek zwyczajny Związklma obowiązek:

a) propagować jego cele i aktywnię uczestniczyc w ich realizacji,

b) przesttzegać postanowień Statutu,

c) opłacac składki członkowskie'

d) brać udział w Walnych Zebraniach Członków'

2. CzŁonek zv'1,czajny ma prawo :

a) wybieraó i być wybielanym do władzZwiązkupopruez swoich
reprezentantów'

b) składać Zaruądowi Związku wnio ski dotyczące działalnośc i Związku,

c) wskazywac osoby flzyczne, które na zasadach określonychptzez Walne
Zebranie Członków mogą bracudział w organizowanych i realizowanych
pr zęZ Zw iązek prze d s ię wzi ę c i ach.

3. Członek wspierający ma obowiązek:

a) braó czynny udział w realizacji celów statutowych Związku.

b) przesttzegaó postanowień Statutu Związku oraz uchwał jego władz,

c) wywiązywać się z ustalonych zasad wspierania Zwtązku (zadeklarowanej
pomocy merytorycz nej, rzeczowej lub fi nansowej dla Związku),

d) dbać o dobre imię Związku otaz wzrost jego rc|t t znaczenia.

4' Członek wspierający ma prawo:

a) skł adać Zaruądow i Związku wni o s ki doty cząc e dz i ał alno ś c i Związku,

b) brać udział, poprzez vqtzflaczone osoby ftzyczne w posiedzeniaclr władz
Związku z głosem doradczym ) na zaploszenie tych władz,

c) zgłaszac kandydatów do władz Związkl,

5. Członek wspierający nie posiada czynnego prawa wyborczego ani prawa głosu na
Walnym Zebtaniu Członków, moŻe być jednak wybierany do władz Związku.

$14
Skreślenie z listy członków Związku następuje z powodu:



a) pisemnej rezygnacji złoŻonej Zatządowt,

b) wykluc zenia przez Zatząd:

- za działa|no ś ó ni e z go dną ze S tatutem lub uchwał ą władz Zw iązkt1

- zapozbawienie praw publicznych w lvynikrr prawomocnęgo orzęczęnia sądu,

c) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem zvłyczajnymZwtązkl,

d) Śmierci.

$ls
od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia, członkowi Zwtązku przysługuje odwołanie do

Walnego Zebrarua Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zaruądu o
wykluczeniu. Uchwała Walnego Zębraniajest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym
Walnym Zebt aniu C złonków.

Rozdział IV

Władze Związku

$16

1' WładzamiZwiązkusą

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd,

c) Rada,

d) Komisja Rewizyjna"

2' Nie moŻnabyć jednocześnie członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady.

3. Kadencj aZatządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wynosi 3lata.

$17

Jeżelt Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Związku zapadają zWuJą większoŚcią
głosów' przy obecności co najmniej połowy człoŃów uprawnionych do głosowania.

$18

1. NajwyższąwładząZwiązku jest Walne Zebranie CzłonkÓw.

2. Walne Zebranię Członkow zwołuje Zarząd co najmniej jeden taz w roku,
powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad, wszystkich
członków w każdy skuteczny sposób co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym
terminem.

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zv,rykłą większością głosów przy
obecnoŚci:

a) w pierwszym terminie - co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych
do głosowania,

b) w drugim terminie _ bez względu na liczbę członków uprawnionych do
głosowania'

4. JęŻe|i w wznaczonym terminie Walnego Zębrania Członków nie ma co najmniej



połowy uprawnionych do głosowania' drugi termin może być wznaczony w tym
samym dniu, po ogłoszeniu co najmniej i5 minutowej przerwy. Drugi termin
powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu.

5. W WalnymZebraniu Członków mogą uczestniczya zaproszeniptzezZarząd goście.

6. Z posiedzenia Walnego Zebrania Członków sporządza się protokoł, który podpisują
Przewodni czący Zebr ania i Protoko lant.

7. Do kompetencji Walnego Zebrania Członkow naleŻy w szczegoIności:

a) uchwalanie kierunków i programu działaniaZlwązku,

b) ustalarrie liczby członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej'

c) wybór i odwoływanie członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej,

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Rady
i Komisji Rewizyjnej, W szczególności doĘczących projektów
realizowanych w ramach LSR opracowanej przezl,cD,

udzielanie absolutorium ustępującelnu Zaruądowi za okres kadencji,

uchwalanie zmian Statutu,

podej mowanie uchwały w sprawie rczwiązarua Zwtązku,

rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych ptzez członków
Związku,

i) uchwalanie RegulaminuDziałania Zaruądu,

j) uchwalanieRegulaminuobradWalnego ZebraniaCzłonków,

k) uchwalanie Regulaminu Prac Rady,

l) zatwietdzanie LSR opracowanej przezZarząd,

ł) rozpatrywanie innych Spraw wniesionych ptzęz Zarząd a nie
zasttzeż'onych do komp etencj i innych organow'

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmtany Statutu, odwołania członków Zaruądu, Komisji
Rewizyjnej, Rady oraz rozwiązania Zwtązku wymaga większości 2l3 głosów
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Nie ma tu
zastosowania 918 pkt 3 i 4.

9. Uchwały Walnego Zębranta Członków podpisuje Przewodnic zący Zebrania.

10' Każdemu członkowi zwyczajnemu Związku reprezentowanemu na Walnym Zebrantu
Członków przysługuje jeden głos.

l 1' Członek zwyczajny moze jednorazowo upowaznić in''ą osobę do jego
reprezentow ania na Walnym Zebt aniu Członkow.

$1e
Członkowie Zarządu są wybierani i odwoływanl przęz Walne Zebranle Członkow'

Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i do 3 innych członków Zarządu.

Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, podczas którego
członkowie Zarządl wybierają spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.

W sk<ład Zarządu oruz w trakcie jego posiedzeń władze publiczne, ant Żadna

e)

D

g)

h)

L
2.

a
J.

4.



pojedyncza grupa interesu1 nie mogą mieć więcej niz 49% praw głosu

w podej mowaniu decyzji pTzęz Zaruąd.

5. Pracami Zaruąill kieruje Prezes Zarządu.

6. Do kompetencji Zarządu należy:

a) przyjmowanie nowych członków Związku,

b) reprezentowanie Zwtązku na zewnątrzi działanię w jego imieniu,

c) kierowanie bieŻącąplacą Związku,

d) zwoĘłvanie Walnego Zebtania Członków,

e) ustalanie wysokości składek członkowskich,

0 tworzenie btura Zwtązku,

g) ustalanie więlkości zatrudnięnia i wysokości środków na w1'nagrodzenie
pracowników B iura Zwtązku,

h) podejmowanie uchwał o przystąpientuZwlązku do innyclr organizacjt,

i) wykon1łvanie uchwał Walnego ZebraniaCzłonków

j) zatwierdzarue zmian LSR wynikających z za\ecęi Urzędu Marszałkowskiego/
insĘ.tucji wdrazającej a takŻe zmian wynikających z aktualizaĄi listy
członkÓw'

k) wykluczanięczłonków Zwtązku,zgodrriez $ 14 statutu,

l) nadzotnad pracą Rady.

7. Do reprezentowania Związku i składania oświadczeń woli wymagane jest

współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceplezesa,
a w Sprawach majątkowych Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika.

8. Zarząd pracuje na posiedzeniach, ktore odbywają się w miarę potrzeb, nie
rzadziej j ednak niz j eden raz fta kwartał.

9. Z posiedzenta Zaruądtt sporządza się protokoł' który podpisują Prezes i drugi
członek Zarządu obecny na posiedzeniu.

10. Uchwały Zarządu podpisują Prezes i drugi członek Zarządu obecny na

posiedzeniu.

11' Członkowi e Zarządu mogą otrzymywac z Ę.tułu pełnienia funkcji zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokoŚci nie wyzszej niz
okreŚlone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnta 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób

kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz.306, zŻ000 r.
zpożn. zm.). WysokoŚć wynagrodzenia uchwala Walne Zębranie Członków.

n. W umowie między Związkiem a członkiem Zarządu oraz w Sporze z nim,
Zw tązek reprezentuj ę Przewo dn iczący Konri sj i Rewi zyj nej .

13. Członkiem Zarządu nie moze być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarzenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.

' Grupa interesu to grupa jednostek połączonych więzami wspólnych interesów lub korzyści, której członkowie

mają świadomość istnienia tych więzów. Jej członkowie mogą brać mniej lub bardziej aktywny udział w

artykulacji swoich interesów wobec instytucji państwa, starając się wpĘnąć na realizację ilrteresów. Mogą to

byó np. organizacje branzowe, grupy producęntów.



2.

4.
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1. CzłoŃowie Komisji Rewizyjnej są wybierani i odwoływani przez Walne
Zebranie Członkow.

Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i do

2 innych członków.

Komisja Rewizyjna konsĘ.tuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu,
podczas którego członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie

Przewodnic Zące go i Wiceprzewodniczącego.

Członkiem Komisji Rewizyjnej nie moze być osoba skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępshvo popełnione umyślnie. Członek Komisji Rewizyjnej
nie moze byó jednoczęśnie człoŃiem Zaruądu, pozostawać z członkaml
Zaruądl w związkl małzeńskim oraz we wspólnym gospodarstwie domowym
arri teŻ w tosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z ty'rułu

zatrudnienia.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z ty'tułu pełnienia funkcji
zwrot uzasadnionych kosńów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyŻsze1ntŻ
określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób

kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz' 306, z2000 r.

zpożn' zm'). Wysokość wynagrodzenia uchwala Walne Zebranie Członków'

6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola bieŻącej pracy Zarządu,

b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym
Zębraniu Członków,

c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,

d) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadac sprawozdanie finansowe
Zwtązku zgodnie z ptzepisami o rachunkowości,

e) opiniowanie innych Spraw wnioskowan y ch przez Zarząd.
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Członkowie Rady są wybierani i odwoływanlpTzez Walne Zebranie Członków.

Rada składa się z PrzewodnicZącego' Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i do

9 innych człorrków.

3. Rada konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, podczas którego

członkowie Rady wybierają spośród siebie Przewodniczącęgo,
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

4. Rada w co najmniej 50% składa się z podmiotÓw wybieranych i odwoływanych
przez WaInę Zebtanie CzłoŃów, o których mowa w afi.' 6 ust. 1 lit. b i c

rczporządzenia Rady (WE) nr 169812005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie

wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ptzezEuropejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju obszarów Wiejskich tj.:

a) partnerów gospodarczych i społecznych,

b) innych odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo
obywatelskie, organtzacje pozatządowe, w tym organizaĄe zajmujące się
zagadnieniami z zahłesu środowiska naturalnego oraz podmiotami

5.

1.

Ż.



odpowiedzialnymi Za promowanie równości mężczyzn i kobiet.

5. W skład Rady mogą wchodzić równieŻ eksperci, jednak wyłącznie z funkcją
doradczą, bez prawa głosu.

Członkiem Rady nie moŻe być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyśinie ścigane z oskarzenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe. Członek Rady nie moze być członkiem Zarządu ani pozostawać
z członkamt Zarządu w zwtązku małżeńskim' W€ wspólnym pozyciu'
w stosunku pokrewieństwa' powinowactwa lub podległości słuzbowej.

Zasady i tryb pracy Rady określa Regulamin Prac Rady.

Członkowie Rady mogą ottzymywac z ty'tułu pełnienia fuŃcji rlryrot

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie vłyŻszej niz
określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz' 306, z2000
r. zpożn' zm.). Wysokość wynagrodzenia uchwala Walne Zebranie Członków.

9. W skład Rady oraz w trakcie jego posiedzen władze publiczne, ani Żadna
pojedyncza grupa interesu nie mogą miec więcej niŻ 49oń praw głosu

w podejmowaniu decyzji.

1.

W posiedzeniach Rady może uczestniczyć Prezes Zarządu lub wskazany przez
niego członek Zuządu atakże kierownik biura LGD.

$22
W razie zmniejszenia się składu władzZwtązku wymienionych w $16 ust. l
lit. ,,b'', ,,c'' i ,'d'' Statutu, w czasie trwania kadencji tych władz, uzupełnia się

ich skład nanajbliŻszym Walnym Zębraniu Członków.

Uzupełnianie składu władz Związku w trakcie trwania kadencji następuje

w trybie przewidzianym dla wyboru tych władz z tym, Że kadencja członka
władz Zwtązku powołanego przed upływem danej kadencji kończy się

równocześnie z końcem kadencji pozostałych członków władzZwlązku.

$23

Zabrania się:

1) udzielania poŻyczek lub zabezpieczania zobowiązan majątkiem Zwtązku
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,

z którymi pracownicy pozostają w związku małzeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa W linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z ĘĄułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

2) przekazywania majątkl Związku na rzelzjego członków, członków organóu'
lub pracownikow oraz tch osób bliskich, na zasadach innyclr niż w stosunku do

osób trzecich, w szczególności jezeli ptzekazanie to następuje bezpłatnie lub
na preferencyj nych warunkach,

3) wykorzyst1łvania majątku na Izecz członków, członków organów lllb
pracowników

6.

7.

8.

10.

Ż.
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2.

orazich osób bliskich na zasadach innych niŻw stosunku do osób ttzecich, chybażeto
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Związku,

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestntczą członkowie Związku, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich
osób bliskich.

1.

Rozdział V
Maj ątek i r orw iązanie Związku

$24
Majątek Związku powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji,
dotacji, dochodów z własnej działalnośct orazofiamości publicznej.

Funduszami i maj ątkie m Związku znządza Zarząd.

$2s
I. Związek rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych

pr zy padkach pr zewidzianych w przep i s ach prawa.

2. Podejmując uchwałę o rorvlązarilu Związku. Walne Zebranle Członków określa sposób
j e go likwid acji or az pt zeznaczenie maj ątku Związku,

ŁŃta, 24.03.2015 r.
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