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Załącznik do uchwały Zebrania Założycielskiego  

z dnia 29 sierpnia 2007 roku  

zmieniony uchwałą Walnego Zebrania Członków  

z dnia 28 grudnia 2015 roku  

 

 

 

 

STATUT STOWARZYSZENIA 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

„JURAJSKA KRAINA” 
 

 

§ 1 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina”, zwana dalej „Stowarzyszeniem”, jest 

dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, będącym 

partnerstwem trójsektorowym składającym się z przedstawicieli władz publicznych, lokalnych 

partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców, mającym na celu: 

1) Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin Iwanowice, Skała, Słomniki, Sułoszowa, 

Jerzmanowice-Przeginia. 

2) Aktywizowanie ludności gmin, o których mowa w pkt 1, 

3) Realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla gmin, o których 

mowa w pkt 1 (LSR), opracowanej przez lokalną grupę działania (LGD), 

4) Upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na 

obszarach gmin, o których mowa w pkt 1, 

5) Promocję rozwoju obszarów gmin, o których mowa w pkt 1, 

6) Mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów gmin, o 

których mowa w pkt 1, 

7) Podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków społecznych i infrastrukturalnych na 

obszarach gmin, o których mowa w pkt 1. 

8) Integrację i koordynację działań gmin, o których mowa w pkt 1 dla promocji turystycznej 

„Jurajskiej krainy”. 

 

§ 2 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Skała. 

2. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w budynku położonym przy ul. Szkolnej 4.  
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§ 3 

Stowarzyszenie działa na podstawie: 

1) Przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 

855, z późn. zm.), ustawy z 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. nr 

64, poz. 427), ustawy z dnia 20 lutego 2015r. 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 2015r., poz. 349), 

ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 

2015r., poz. 378), rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w 

sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich ( Dz. Urz. UE L Nr 277, poz. 1 z późn. zm.), rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013r. ustanawiającego 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 

z 2013r. Nr 347 poz. 320 z późn. zm.), 

2) Niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 

 

§ 4 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu 

działania. 

 

§ 5 

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym 

uwzględnieniem gmin Iwanowice, Skała, Słomniki, Sułoszowa i Jerzmanowice-Przeginia. Dla 

właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 6 

1. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

2. Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Marszałek Województwa Małopolskiego.   

 

§ 7 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
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1. Organizowanie i finansowanie: 

1) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, 

konferencji i konkursów, 

2) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, dni regionu, pokazy i wystawy, służących 

zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej, 

3) działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej,  

4) w tym: 

a) opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, 

b) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, 

c) tworzenie stron internetowych, 

d) 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 i organizacjami pozarządowymi 

działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i 

międzynarodowym, 

4. Podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków społecznych i infrastrukturalnych na 

obszarach położonych w gminach, o których mowa w § 1 pkt 1, 

5. Opracowanie wspólnej strategii rozwoju turystyki w regionie i realizacja (lub koordynacja) zadań 

będących jej konsekwencją, 

6. Podejmowanie działań w zakresie: 

a) rozwoju gospodarczego, 

b) ochrony środowiska i wykorzystania zasobów naturalnych. 

7. Opracowanie i wdrażanie LSR, opracowanie procedury i kryteriów wyboru operacji, 

8. Organizowanie naborów i dokonywanie wyboru projektów do finansowania z puli środków 

przyznanych Stowarzyszeniu na realizację LSR, ustalanie kwoty wsparcia, 

9. Upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów, 

kryteriach wyboru operacji i sposobie naboru wniosków,  

10. Aktywizowanie lokalnych społeczności i rozwijanie ich zdolności do opracowywania i wdrażania 

operacji, w tym rozwijanie ich zdolności do zarządzania projektami, 

11. Realizację badań dotyczących obszaru objętego LSR, monitorowanie wdrażania LSR i operacji 

będących przedmiotem wsparcia oraz przeprowadzanie innych działań ewaluacyjnych 

związanych z LSR.  

 

§ 8 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego. Przedmiot 

tych działalności uchwala Zarząd.  
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§ 9 

Stowarzyszenie realizując cel statutowy może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach 

prawem dopuszczalnych. 

 

§ 10 

Stowarzyszenie realizując cel statutowy opiera się na pracy społecznej członków i zatrudnionych 

pracownikach.  

 

§ 11 

Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, a także osoba prawna, w tym 

jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem województwa, która: 

1) Spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, 

2) Złoży deklarację członkowską, 

3) Złoży uchwałę organu stanowiącego w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia – w 

przypadku osób prawnych. 

 

§ 12 

1. Nabycie członkostwa następuje na wniosek Zarządu w drodze uchwały przyjętej zwykłą 

większością głosów Walnego Zebrania Członków.  

2. Utrata członkostwa następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów Zarządu 

Stowarzyszenia. 

 

§ 13 

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są: 

1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji, 

2) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia, 

3) opłacać składki członkowskie, 

4) brać udział w Walnym Zebraniu Członków, 

2. Członkowie mają prawo: 

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, wskazywać swoich reprezentantów jako 

kandydatów do tych władz,  

2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia, 

3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze 

informacyjnym lub szkoleniowym, 

4) wstępu na imprezy organizowane przez Stowarzyszenie, 

5) wglądu do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia. 
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§ 14 

1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić z powodu wykluczenia przez Zarząd: 

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

2) z powodu nieopłacania składek członkowskich 

2. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje z powodu: 

1) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi 

2) likwidacji osoby prawnej. 

3) za pozbawienie praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu, 

4) śmierci. 

 

§ 15 

Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia członków Stowarzyszenia przysługuje 

odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o 

wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym 

Zebraniu. 

 

§ 16 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków, 

2) Zarząd, 

3) Rada, 

4) Komisja Rewizyjna, 

2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Rady. Członek Rady nie 

może być jednocześnie pracownikiem Stowarzyszenia.  

3. Kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wynosi 4 lata. 

4. Kadencja członka Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej powołanego do tego organu w trakcie 

kadencji pozostałych członków upływa z chwilą zakończenia kadencji pozostałych członków.   

 

§ 17 

1. Z zastrzeżeniem § 19 ust. 6 uchwały władz Stowarzyszenia w pierwszym terminie zapadają zwykłą 

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, 

jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. 

2. Z zastrzeżeniem § 19 ust. 6 uchwały władz Stowarzyszenia w drugim terminie zapadają zwykłą 

większością głosów bez względu na ilość obecnych członków uprawnionych do głosowania. Drugi 

termin zwołuje się w przypadku braku kworum w pierwszym terminie. Drugi termin może być 

zwołany w tym samym dniu co najmniej 15 minut po pierwszym terminie.  

3. Na poziomie podejmowania decyzji w Radzie ani władze publiczne, ani żadna grupa interesu nie 

może posiadać więcej niż 49% praw głosu.  
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§ 18 

Zarząd, Rada oraz Komisja Rewizyjna opracują własne regulaminy pracy, które przedstawią do 

zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Członków. 

 

§ 19 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 

2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na sześć miesięcy z własnej 

inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu 

obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia listami poleconymi 

oraz w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. 

3. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do 

głosowania. 

4. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie Stowarzyszenia oraz zaproszeni przez Zarząd 

goście. 

5. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności: 

1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia, 

2) ustalanie liczby członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej, 

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

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Rady  i Komisji Rewizyjnej i sprawozdania 

finansowego,  

5) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

6) uchwalanie Statutu i jego zmian, 

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

8) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku w 

razie likwidacji, 

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

10) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania i regulaminów Zarządu, Rady  i Komisji 

Rewizyjnej, 

11) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, 

12) ustalanie wysokości składek członkowskich, 

13) uchwalanie LSR i kryteriów wyboru operacji oraz aktualizacja tych dokumentów,  

14) podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz 

Stowarzyszenia.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Rady, Komisji 

Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania. 

7. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje na Walnym Zebraniu jeden głos. 

8. Walne Zebranie może postanowić o podjęciu decyzji w głosowaniu tajnym. 
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§ 20 

1. Zarząd składa się z Prezesa, jednego Wiceprezesa, Skarbnika i od 3 do 7 innych członków Zarządu 

wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie spośród osób fizycznych będących członkami 

Stowarzyszenia lub reprezentantami członków Stowarzyszenia będących osobami prawnymi.  

2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach Zebraniu. 

3. Do kompetencji Zarządu należy: 

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 

3) zwoływanie Walnego Zebrania, 

4) zatrudnianie Dyrektora Biura Stowarzyszenia oraz innych pracowników tego Biura, a także 

kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia, 

5) ustalanie wysokości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia 

6) ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia, 

7) realizowanie ustalonego przez Walne Zebranie Członków programu działalności 

Stowarzyszenia oraz innych uchwał podjętych przez Walne Zebranie Członków, 

8) opracowanie projektu LSR oraz opracowywanie i przyjmowanie  innych wymaganych 

dokumentów w celu przystąpienia do konkursu na realizację LSR  i w celu uzyskania innych 

środków na realizację celów statutowych Stowarzyszenia, które nie są zastrzeżone dla innych 

władz oraz ich zmiana. 

4. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes Zarządu wraz z 

innym członkiem Zarządu. 

5. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz prowadzenia spraw zwykłego zarządu upoważniony jest 

Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych członków Zarządu łącznie. 

6. Mandat członka Zarządu wygasa przed upływem kadencji z powodu: 

1) Ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, 

2) Pisemnej rezygnacji, 

3) Odwołania przez Walne Zebranie.  

 

§ 21 

Biuro Stowarzyszenia jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia, kieruje pracami 

organizacyjnymi i przygotowawczymi. 

 

§ 22 

1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 

wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród osób fizycznych będących 

członkami Stowarzyszenia lub reprezentantami członków Stowarzyszenia będących osobami 

prawnymi.  
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2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być w związku 

małżeńskim i we wspólnym pożyciu , ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 

podległości z tytułu zatrudnienia. 

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia, 

2) ocena prac i składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Zarządu na 

Walnym Zebraniu, 

3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania, 

4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia 

zgodnie z przepisami o rachunkowości. 

4. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu: 

1) Ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, 

2) Pisemnej rezygnacji, 

3) Odwołania przez Walne Zebranie.  

 

§ 23 

1. Rada liczy do 15 członków, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie spośród członków 

Stowarzyszenia. W skład Rady wchodzi co najmniej jeden przedstawiciel każdego z sektorów: 

publicznego, społecznego i gospodarczego, a także co najmniej jeden mieszkaniec obszaru 

objętego LSR z tym, że przedstawiciele sektora publicznego stanowią mniej niż 30% składu Rady.  

2. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 

3. Do kompetencji Rady należy: 

1) wybór operacji, które mają być realizowane w ramach LSR i ustalanie kwoty wsparcia,  

2) opiniowanie kierunków działania Stowarzyszenia, 

3) rekomendowanie Zarządowi projektów do realizacji. 

4. Mandat członka Rady wygasa przed upływem kadencji z powodu: 

1) Ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, 

2) Pisemnej rezygnacji, 

3) Odwołania przez Walne Zebranie.  

5. Członkowie Rady będący osobami fizycznymi uczestniczą w jej pracach osobiście, a członkowie 

będący osobami prawnymi - przez organ uprawniony do reprezentowania tej osoby prawnej albo 

pełnomocnika umocowanego do uczestniczenia w pracach Rady. Udzielenie dalszego 

pełnomocnictwa do uczestniczenia w pracach Rady jest niedopuszczalne. 

6. Członkowie Rady są obowiązani zachować bezstronność w wyborze operacji. Członek Rady lub 

jego reprezentant, który jest wnioskodawcą wybieranej przez Radę operacji, reprezentuje 

wnioskodawcę, zachodzi pomiędzy nim a wnioskodawcą stosunek bezpośredniej podległości 

służbowej, jest z nim spokrewniony, jest osobą fizyczną reprezentującą przedsiębiorstwo 
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powiązane z przedsiębiorstwem reprezentowanym przez wnioskodawcę lub zgłosi inne 

powiązanie z daną operacją lub co do którego zachodzi podejrzenie stronniczości przy wyborze 

dane operacji, zostaje wykluczony z tego wyboru.  

 

§ 24 

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 16 ust. 1 pkt 2,  

3, 4 w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu uzupełnienia ich 

składu. 

 

§ 25 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji, 

dotacji, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej. 

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 

 

§ 26 

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych 

przypadkach prawem przewidzianych. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji 

oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

3. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach 

i inne właściwe przepisy wskazane w § 3 niniejszego Statutu.  

 

 

 
………………………………………………………………………………………. 

(podpis osób uprawnionych do reprezentowania LGD) 


