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Załącznik nr 1 uchwały nr XXV/1/1/2021 
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Łączy 
Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania  
z 18 czerwca 2021 roku 

 
Tekst jednolity statutu Stowarzyszenia Łączy Nas 
Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania  
przyjętego UCHWAŁĄ nr I/1/06 Zebrania 
Założycielskiego Lokalnej Grupy Działania  
z dnia 18 stycznia 2006 r.,  
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałami 
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  
nr II/4/06 z dnia 10 kwietnia 2006 roku;  
nr III/10/07 z dnia 6 lutego 2007 roku; 
nr IV/1/07 z 29 listopada 2007 roku; 
nr VI/2/5/2008 z 18 grudnia 2008 roku; 
nr IX/1/10/2010 z 26 lutego 2010 roku; 
nr XI-1-1/2011z 10 marca 2011 roku; 
nr XII-2-1/2011 z 26 września 2011 roku; 
nr XV/1/2/2013 z 10 maja 2013 roku; 
nr XVII/1/6/2015 z 29 czerwca 2015 roku; 

nr XVIII/2/3/2015 z 21 grudnia 2015 roku; 
nr XIX/1/1/2016 z 16 czerwca 2016 roku; 
nr XXII/1/1/2019 z 22 marca 2019 roku; 
nr XXV/1/1/2021 z 18 czerwca 2021 roku. 

 

STATUT STOWARZYSZENIA 
ŁĄCZY NAS KANAŁ ELBLĄSKI LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

 
Rozdział I 

 
Postanowienia ogólne 

 

§ 1.1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest 
dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, o celach niezarobkowych, działającym jako Lokalna Grupa 
Działania (zwaną dalej LGD) w rozumieniu przepisów w sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (PROW 2007-2013) 
oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855  z późn. zm.), ustawy 

z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), 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 r. poz. 349), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju 
lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r., poz. 378), ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146) oraz niniejszego Statutu. 

1) skreślony, 

2) skreślony, 

3) skreślony, 

4) skreślony, 

5) skreślony. 

2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy Kanał Elbląski LGD lub KE LGD. 

§ 2. 1. Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, 
krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych. 

2. Skreślony. 

3. Skreślony  

4. Po spełnieniu określonych prawem wymagań Stowarzyszenie może być organizacją pożytku publicznego. 

§ 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Elbląg. 

§ 4. 1. Stowarzyszenie może działać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony. 

§ 5. 1. Skreślony 

2. Celem Stowarzyszenia, jako Lokalnej Grupy Działania (zwanej dalej „LGD”) w rozumieniu przepisów w sprawie Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 i na lata 2014-2020 (PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020, zwanych dalej przepisami PROW), jest 
działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: 

1) opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w rozumieniu przepisów PROW, dla obszaru gmin: Gmina Elbląg, Gmina Godkowo, Gmina 
Gronowo Elbląskie, Gmina Iława, Miasto i Gmina Kisielice, Gmina Małdyty, Gmina Markusy, Miasto i Gmina Miłomłyn, Miasto i Gmina 
Pasłęk, Gmina Rychliki, Gmina Susz, Miasto i Gmina Zalewo; 

2) wspieranie działań na rzecz realizacji LSR dla obszaru gmin, o których mowa w pkt 1; 

3) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach 
wskazanych w pkt 1; 
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4) inicjowanie i wspieranie zrównoważonego rozwoju gmin wskazanych w pkt 1; 

5) promocja gmin wskazanych w pkt 1; 

6) promocja, rozwój i poprawa jakości życia na obszarach wiejskich gmin wskazanych w pkt. 1; 

7) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi celami Stowarzyszenia; 

8) inicjowanie, animowanie oraz wspieranie lokalnej aktywności społecznej; 

9) działalność na rzecz rozwoju odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego, edukacji obywatelskiej, demokracji oraz samorządności; 

10) rozwijanie i umacnianie postaw aktywnego współdziałania w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; 

11) przeciwdziałanie dyskryminacji w każdej formie; 

12) rozwój nauki, oświata i wychowanie; 

13) ochrona zdrowia, opieka oraz pomoc społeczna; 

14) rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów; 

15) kształtowanie postaw przedsiębiorczych i inspirowanie do podejmowania działalności gospodarczej; 

16) wspieranie przedsiębiorstw w dostosowywaniu działalności gospodarczej do potrzeb rynku; 

17) inicjowanie oraz wspieranie działań realizowanych na zasadach partnerstwa; 

18) inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć społecznych oraz upowszechnianie rozwoju gospodarki społecznej; 

19) ochrona dziedzictwa kulturowego i wspieranie działań na rzecz odbudowy i kultywowania lokalnych tradycji; 

20) ochrona środowiska; 

21) pomoc osobom poszukującym pracy i bezrobotnym; 

22) tworzenie warunków do rozwoju turystyki. 

2a. Rozwój i promocja Krainy Kanału Elbląskiego, obejmującej powiaty elbląski, iławski, ostródzki i miasto Elbląg. 

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1) organizowanie i finansowanie: 

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

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

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

 opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, przewodników, informatorów, 

 opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, 

 tworzenie stron internetowych, 

 przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym. 

d) przedsięwzięć turystyczno-rekreacyjnych, w tym rajdów i spływów, 

e) ofert i produktów turystycznych, 

f) Centrum Rozwoju Lokalnego obejmującego edukację, promocję produktów i usług lokalnych, prowadzenie pokoi gościnnych, 
wypożyczalni rowerów, punktu informacji turystycznej; 

2) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów/operacji/zadań związanych z realizacją LSR; 

3) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi działającymi 
w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym; 

4) prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD w przepisach PROW. 

4. Stowarzyszenie realizuje swoje cele także poprzez:  

1) zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie inwestycji lub przedsięwzięć lokalnych; 

2) inicjowanie, realizację lub udział w przedsięwzięciach, zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia; 

3) działalność doradczą, edukacyjną, informacyjną, wydawniczą i badawczą; 

4) współpracę i wymianę doświadczeń z władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i podmiotami gospodarczymi oraz 
instytucjami publicznymi w zakresie wymienionym w celach działania Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym; 

5) wdrażanie nowych technologii w celu podniesienia jakości produktów wytwarzanych i usług świadczonych na terenach wiejskich; 

6) fundowanie i przyznawanie nagród dla osób fizycznych lub prawnych, których działalność szczególnie służy promocji lub realizacji celów 
Stowarzyszenia; 

7) nawiązywanie kontaktów i współpracy z fundacjami lub stowarzyszeniami o zbieżnych celach działalności; 

8) organizowanie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym i szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji 
i konkursów; 

9) skreślony; 

10) skreślony; 

11) skreślony. 
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Rozdział II 

Zasady działania Stowarzyszenia 

§ 6.1. Przedmiotem działalności statutowej nieodpłatnej Stowarzyszenia oznaczonej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  

24 grudnia 2007 r. sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 z dnia 31 grudnia 2007 r. z późn. zm.) jest: 

1) wydawanie książek 58.11.Z; 

2) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z; 

3) skreślony; 

4) działalność muzeów 91.02.Z; 

5) działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych 91.03.Z; 

6) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 72.20.Z; 

7) skreślony; 

8) działalność organizatorów turystyki 79.12.Z; 

9) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z; 

10) działalność archiwów 91.01.B; 

11) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z; 

12) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59; 

13) skreślony; 

14) działalność obiektów kulturalnych 90.04.Z; 

15) działalność w zakresie informacji turystycznej 79.90.B; 

16) pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z; 

17) działalność bibliotek 91.01.A. 

2. Przedmiotem działalności statutowej odpłatnej Stowarzyszenia oznaczonej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
24 grudnia 2007 r. sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 z dnia 31 grudnia 2007 r. z późn. zm.) jest:  

1) wydawanie książek 58.11.Z; 

2) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z; 

3) skreślony; 

4) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z; 

5) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 82.11.Z; 

6) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z; 

7) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 94.99.Z; 

8) skreślony; 

9) działalność obiektów kulturalnych 90.04.Z; 

10) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 77.21.Z; 

11) działalność bibliotek 91.01.A; 

12) działalność archiwów 91.01.B; 

13) działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody 91.04.Z; 

14) działalność obiektów sportowych 93.11.Z; 

15) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z; 

16) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 96.04.Z; 

17) działalność organizatorów turystyki 79.12.Z; 

18) działalność w zakresie informacji turystycznej 79.90.B; 

19) pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z; 

20) skreślony; 

21) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.20.Z; 

22) pozostałe zakwaterowanie 55.90.Z. 

3. Środki uzyskane z działalności statutowej odpłatnej przeznaczone są na pokrycie działalności Stowarzyszenia i realizację jego 
celów statutowych. 

4. Skreślony. 

5. Skreślony. 

§ 7. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych, międzynarodowych, których działalność jest zbieżna z celami i zadaniami 
Stowarzyszenia. 
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§ 8. 1. Realizując cel statutowy Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków i zatrudnionych pracownikach. 

2. Stowarzyszenie ma prawo używania własnej pieczęci, logo, odznak organizacyjnych i honorowych. 

Rozdział III 

Członkowie Stowarzyszenia 

§ 9. 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, która: 

1) spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, ustawie o zasadach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ustawie o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 
społeczności; 

2) działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i przedstawi rekomendację (wskazanie) zawierającą w szczególności pozytywną opinię w tym 
zakresie udzieloną przez działających na obszarze, dla którego ma być opracowany LSR lub którego dotyczy LSR: 

a) partnera społecznego i gospodarczego w rozumieniu przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich lub 

b) gminę wiejską, lub 

c) gminę miejsko-wiejską, lub 

d) związek międzygminny, lub 

e) inną osobę prawną, której działalność obejmuje realizację celu Stowarzyszenia. 

3) złoży deklarację członkowską, a w przypadku osób prawnych dodatkowo wskaże organ aktualnie reprezentujący tę osobę prawną 
w Stowarzyszeniu lub pełnomocnika umocowanego do pracy w Stowarzyszeniu, w tym w Radzie; 

4) w odniesieniu do podmiotów wymienionych w lit. b) – d) rekomendację zastępuje uchwała organu stanowiącego gminy, powiatu bądź 
związku.  

2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna lub osoba fizyczna, która spełni wymagania określone w ust. 1.  

3. Członkowie wspierający mają takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni wynikające z niniejszego Statutu, chyba że 
postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej, a w szczególności: 

1) działalności zgodnej ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia, 

2) realizowania ustalonych zasad wspierania Stowarzyszenia, 

3) składania Zarządowi Stowarzyszenia wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia, 

4. Skreślony. 

§ 10. Nabycie, zmiana statusu i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie jednomyślnej uchwały 
Zarządu Stowarzyszenia, co nie dotyczy utraty członkostwa na skutek śmierci lub utraty bytu prawnego przez osobę prawną.  

§ 11. 1. Członek Stowarzyszenia jest obowiązany: 

1) propagować cel Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tego celu, 

2) przestrzegać postanowień Statutu, 

3) opłacać składki członkowskie. 

2. Członek Stowarzyszenia ma prawo: 

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia; 

2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia; 

3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym; 

4) wstępu na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalne; 

5) brać udział w Walnych Zebraniach Członków. 

3. Członek wspierający Stowarzyszenia może udzielić wsparcia finansowego działalności Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  

§ 12. Utrata członkostwa przez członka Stowarzyszenia następuje wskutek: 

1. Złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji, 

2. Wykluczenia przez Zarząd i nieuwzględnienia odwołania przez Walne Zebranie Członków, o którym mowa w §14: 

1) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia; 

2) z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu. 

3. Śmierci.  

4. Likwidacja osoby prawnej. 

5. Utrata zdolności prawnej przez te osoby. 

§ 13. Zabrania się: 

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów 
lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we 
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wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”. 

2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na 
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych 
warunkach. 

3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż 
w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia. 

4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub 
pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

§ 14. Od uchwały Zarządu w przedmiocie odmowy uzyskania członkostwa lub wykluczenia członków Stowarzyszenia przysługuje 
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest 
ostateczna i  jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu. 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

§ 15. 1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków; 

2) Zarząd; 

3) Komisja Rewizyjna. 

1a. Oprócz organów wymienionych w ust. 1 w Stowarzyszeniu działa również Rada, wybierana przez Walne Zebranie Członków. 

2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady. 

3. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady wynosi 4 lata, chyba że wcześniej, przed upływem kadencji WZC podejmie uchwałę 
o odwołaniu i wyborze wszystkich bądź niektórych władz i Rady Stowarzyszenia. 

4. Nie jest zmianą składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady zmiana osoby reprezentującej w tych władzach osobę prawną. 

§ 16. 1. Z zastrzeżeniem § 17 ust. 4, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w pierwszym terminie przy 
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie – co najmniej 1/3 liczby członków. 

2. Skreślony. 

§ 17. 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej jeden raz na 12 miesięcy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, albo 
1/3 członków Walnego Zebrania Członków, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków 
listami poleconymi lub w każdy skuteczny sposób, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem. Termin zwołania Walnego Zebrania nie 
może być później niż 4 tygodnie od daty zgłoszenia wniosku, w którym wnioskujący zobowiązani są do określenia spraw istotnych dla 
Stowarzyszenia wnoszonych na porządek obrad. 

1a. Jeśli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zebrania nie stanowi inaczej, odbywa się ono 30 minut później w tym samym miejscu. 

2. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście. 

3. Do kompetencji Walnego Zebrania członków należy w szczególności: 

1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia; 

2) ustalenie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady; 

3) wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady; 

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady, w szczególności dotyczących projektów realizowanych 
w ramach LSR; 

5) ocena pracy Zarządu i Rady, przyjmowanie od Zarządu i Rady corocznych sprawozdań i udzielanie, co roku absolutorium Zarządowi; 

6) uchwalanie zmian Statutu; 

7) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji; 

8) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia; 

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia; 

10) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków; 

11) opiniowanie projektu LSR opracowanego przez Zarząd, przyjmowanie i aktualizacja LSR wraz z Regulaminem Rady oraz procedur 
wyboru i oceny operacji, Regulaminem wyboru grantobiorców, kryteriami wyboru operacji i zadań oraz przyjmowanie raportów 
z monitoringu i ewaluacji LSR; 

12) opiniowanie propozycji Zarządu dotyczących projektów, które mają zostać objęte dofinansowaniem na podstawie przepisów PROW; 

13) ustalanie wysokości i zasad płatności składek członkowskich; 

14) ustalenie wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady; 

15) upoważnianie Zarządu do dokonywania zmian LSR określonych zakresem upoważnienia lub wynikających z wezwań instytucji 
zarządzającej PROW, oczywistych braków i omyłek. 
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4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu, odwołania członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej, członków Rady oraz 
rozwiązania Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy członków Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia w pierwszym terminie i obecności co najmniej 1/3 liczby członków  Walnego Zebrania w drugim terminie. 

5. Każdemu członkowi Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zebraniu Członków przysługuje jeden głos.  

6. Walnemu Zebraniu Członków przewodniczy przewodniczący wybrany przez Walne Zebranie Członków, posiedzenia są 
protokołowane, a  protokół podpisują przewodniczący oraz protokolant. Walne Zebranie Członków może opracować szczegółowy regulamin 
pracy i głosowania Walnego Zebrania Członków. 

§ 18. 1. Zarząd składa się z Prezesa, od 1 do 2 Wiceprezesów, Skarbnika i od 1 do 2 innych członków Zarządu wybieranych 
i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. 

2. Skreślony. 

3. Do kompetencji Zarządu należy: 

1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia; 

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

3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia; 

4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków; 

5) opracowywanie LSR i jej aktualizacji, animacja i zarządzanie LSR, monitoring i ewaluacja LSR; 

6) przygotowanie projektów do realizacji, które zostaną objęte wnioskiem o dofinansowanie składanym na podstawie przepisów PROW, 
w tym zawieranie umów z grantobiorcami, kontrola, monitoring i rozliczanie zadań; 

7) zatrudnianie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura; 

8) ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia; 

9) ustalanie regulaminu organizacyjnego i pracy Biura Stowarzyszenia; 

10) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Stowarzyszenia, za wyjątkiem wynagrodzeń 
członków zarządu; 

11) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów. 

4. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes ze Skarbnikiem 
działający łącznie lub Wiceprezes Zarządu wraz ze Skarbnikiem działający łącznie bądź dwóch innych członków Zarządu wraz z Prezesem lub 
Wiceprezesem działający łącznie. Do zaciągania zobowiązań powyżej kwoty 100.000,- zł (słownie: sto tysięcy złotych) wymagana jest zgoda 
Komisji Rewizyjnej, a powyżej kwoty 200.000,- zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) dodatkowo Walnego Zebrania Członków. 

5. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu oraz protokolant. 
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Zarząd może opracować szczegółowy 
regulamin organizacji pracy Zarządu. 

6. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane 
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.  

7. Członkowie Zarządu nie mogą pozostawać z członkami Komisji Rewizyjnej i Rady w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są 
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli lub podległości z tytułu zatrudnienia. 

§ 19. 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od 1 do 
3 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.  

2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane 
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.  

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu i Rady w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są 
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli lub podległości z tytułu zatrudnienia.  

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia; 

2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków; 

3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków; 

4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości; 

5) zgodności działalności Stowarzyszenia z jego celami i zadaniami statutowymi; 

6) działalności finansowej Stowarzyszenia pod względem wydatków, rzetelności i gospodarności; 

7) zgodności działań podejmowanych przez Zarząd Stowarzyszenia z uchwałami Walnego Zebrania Członków; 

8) zawieranie umów z członkami Zarządu. 

5. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący. 

6. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej uczestniczy, co najmniej połowa jej składu. Komisja Rewizyjna sporządza ze swoich czynności 
protokół i ma prawo przedstawiania Zarządowi opinii przedstawiających stanowisko komisji. Protokół podpisują członkowie Komis ji Rewizyjnej 
uczestniczący w posiedzeniu. Komisja Rewizyjna może opracować szczegółowy regulamin pracy Komisji Rewizyjnej.  
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§ 19a. 1. Rada jest organem decyzyjnym Stowarzyszenia i składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od 11 do 13 
członków wybieranych w odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. 

2. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbowe.  

2a.    Członkowie Rady nie mogą być równocześnie członkami Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub pracownikami Biura KE LGD. 

3. W skład Rady wchodzą przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców, 
przy czym przedstawiciele władz publicznych nie stanowią więcej niż 30% składu Rady, a partnerzy społeczni, partnerzy gospodarczy, 
mieszkańcy ani żadna z grup interesu nie stanowi więcej niż 49% składu Rady. 

3a.   Członkowie Rady nie mogą pozostawać z członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej i pracownikami Biura KE LGD w związku 
małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli lub podległości służbowej z tytułu zatrudnienia, 
zlecenia lub innej podległości.  

4. Do kompetencji Rady należy wybór i ocena operacji / zadań oraz ustalanie kwoty wsparcia, które mają być realizowane w ramach 
lokalnej strategii rozwoju. 

5. Pracami Rady kieruje Przewodniczący. 

6. W posiedzeniach Rady uczestniczy, co najmniej połowa jej składu. Rada sporządza ze swoich czynności protokół i ma prawo 
przedstawienia Zarządowi opinii przedstawiających stanowisko Rady. Protokół podpisują członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu.  

§ 20. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia i Rady wymienionych w § 15 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust.1a w czasie trwania kadencji 
tych władz i Rady, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia ich składu w terminie 30 dni od daty zmiany składu. 
W sytuacjach bardzo pilnych Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 3 dni”. 

§ 20a. Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Rozdział V 

Majątek i rozwiązanie Stowarzyszenia 

§ 21. 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje w szczególności z:  

1) dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego oraz praw majątkowych; 

2) dochodów z działalności gospodarczej; 

3) dochodów ze zbiórek i aukcji organizowanych przez Stowarzyszenie lub na jej rzecz; 

4) dochodów z papierów wartościowych, praw majątkowych oraz pożytków i dochodów z tych praw; 

5) odpłatnej działalności statutowej; 

6) lokat, odsetek bankowych; 

7) dochodów z imprez publicznych; 

8) dotacji, subwencji, darowizn, sponsoringu, spadków i zapisów oraz ofiarności publicznej; 

9) składek członkowskich. 

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 

3. Stowarzyszenie może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie 
z przepisami prawa dewizowego. 

4. Dochody Stowarzyszenia mogą być przeznaczone wyłącznie na cele statutowe oraz na pokrycie kosztów niezbędnych dla 
funkcjonowania Stowarzyszenia oraz cele pożytku publicznego. 

§ 22. Walne Zebranie Członków uchwala zasady ustalania wysokości i zasad płatności składek członkowskich.   

§ 23. 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych 
w przepisach prawa. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie 
majątku Stowarzyszenia. 
 

Elbląg, 18 czerwca 2021 roku 


