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ZAŁ ĄCZNIK NR 1 
 

STATUT 
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§1 
 
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ” zwane dalej Stowarzyszeniem, jest 
dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych 
 i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, reprezentujących sektor 
publiczny, gospodarczy i społeczny, mającym na celu: 
 

a) działanie na rzecz zrównowaŜonego rozwoju obszarów wiejskich, 
b) aktywizowanie ludności wiejskiej, 
c) realizację lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie, 
d) udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju  

w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację,  
w tym z programów pomocowych, 

e) promocję obszarów wiejskich objętych lokalną strategią rozwoju. 
 

§2 
 
Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Modliszewice w gminie Końskie. 
 

§ 3 
 
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r.  
Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.), ustawy z 7 marca 2007 r.  
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427), 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 277 z 21.10.2005 r.) oraz niniejszego statutu. 
 

§4 
 
 Stowarzyszenie moŜe być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji  
o podobnym celu działania. 
 

§5 
 
1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą. W szczególności 
Stowarzyszenie koncentruje swoją działalność na obszarze określonym w lokalnej strategii 
rozwoju gmin: BliŜyn, Gowarczów, Końskie, ParadyŜ, Ruda Maleniecka, Smyków, 
Stąporków, Białaczów, śarnów. 
 
2. Istnieje moŜliwość rozszerzania lub zawęŜania obszaru, o którym mowa w ust. 1 
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§6 

 
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 
 

§7 
 
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
 

a) Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju i przystąpienie do konkursu na jej realizację, 
organizowanego przez samorząd województwa, 

b) Rozpowszechnianie załoŜeń zatwierdzonej Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze 
działania LGD, 

c) Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi w zakresie objętym celem 
LGD na poziomie krajowym i międzynarodowym, 

d) Upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację 
projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz 
sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach realizacji LSR, 

e) Informowanie za pomocą dostępnych środków przekazu, m.in. strona WWW, 
ogłoszenie w prasie lokalnej, o moŜliwości wystąpienia do LGD w sprawie wyboru 
projektu do realizacji LSR w ramach działania 4.1. – „WdraŜanie lokalnych strategii 
rozwoju”, 

f) Sprawdzanie zgodności projektów z załoŜeniami LSR; 
g) Dokonywanie wyboru projektów do finansowania z puli środków przyznanych LGD  

na realizację LSR w ramach działania 4.1. – „WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju”, 
h) Organizowanie i finansowanie:  
i) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i edukacyjnym,  

w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów; 
j) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, słuŜących  

 zwłaszcza promocji regionu i jego toŜsamości kulturowej; 
k) działalności promocyjnej, informacyjnej, propagandowej i poligraficznej; 
l) przedsięwzięć o charakterze popularno-naukowym związanych z zasobami  

obszaru, o którym mowa § 5 ust.1; 
m) przedsięwzięć związanych z lokalną działalnością sportową, turystyczną  

i rekreacyjną szczególnie skierowaną do dzieci i młodzieŜy; 
n) przedsięwzięć związanych z ochroną i zachowaniem miejsc i obiektów dziedzictwa 

kulturowego, miejsc pamięci narodowej i innych o znaczącej wartości dla obszaru  
o którym mowa § 5 ust.1; 

o) przedsięwzięć wspierających ochronę, zachowanie, właściwe korzystanie  
i promocję środowiska naturalnego dla obszaru o którym mowa § 5 ust.1,  

p) wspieranie twórczości regionalnej, lokalnej i sztuki kulinarnej,  
q) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów 

związanych z realizacją lokalnej strategii rozwoju,   
r) wspieranie działań przedsiębiorców na obszarach wiejskich, o których mowa w § 5 

ust.1.  w zakresie celów związanych z rozwojem turystyki, promowaniem produktów 
lokalnych  i rozwojem nowych technologii, 

s) wspieranie działalności związanej z organizacją imprez turystycznych, sportowo - 
rekreacyjnych i kulturalnych o znaczeniu ponadlokalnym,  
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t) podejmowanie działań mających na celu nawiązanie współpracy z krajowymi  
i międzynarodowymi instytucjami w zakresie osiągania celu określonego  
w § 1 ust.1 do 5,  

u) współpracę w ramach  sieci instytucji na poziomie krajowym i międzynarodowym,  
2. Stowarzyszenie moŜe prowadzić działalność gospodarczą słuŜącą realizacji lokalnej 
strategii rozwoju, a w szczególności: 

a) produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich (PKD 19.20.Z);  
b) produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy  

i z materiałów uŜywanych do wyplatania (PKD 20.5);  
c) produkcja wyrobów z papieru i tektury (PKD 21.2); 
d) działalność wydawnicza (PKD 22.1);  
e) działalność poligraficzna (PKD 22.2);  
f) reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22.3); 
g) produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 25.2);  
h) produkcja szkła i wyrobów ze szkła (PKD 26.1);  
i) produkcja ceramiki szlachetnej, materiałów i wyrobów ogniotrwałych (PKD 26.2);  
j) produkcja mebli (PKD 36.1);  
k) produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych (PKD 36.2);  
l) produkcja gier i zabawek (PKD 36.50.Z);  
m) produkcja sztucznej biŜuterii (PKD 36.61.Z); 
n) sprzedaŜ hurtowa artykułów uŜytku domowego i osobistego (PKD 51.4);  
o) sprzedaŜ detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.1);  
p) sprzedaŜ detaliczna Ŝywności, napojów i wyrobów tytoniowych  

w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.2);  
q) sprzedaŜ detaliczna pozostała nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach  

(PKD 52.4); 
r) obiekty noclegowe turystyki i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, pozostałe 

(PKD 55.2); 
s) restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 55.30);  
t) działalność stołówek i katering (PKD 55.5);  
u) działalność związana z turystyką (PKD 63.30);  
v) pośrednictwo finansowe pozostałe (PKD 65.2);  
w) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z);  
x) wynajem maszyn i urządzeń (PKD 71.3);  
y) wypoŜyczanie artykułów uŜytku osobistego i domowego (PKD 71.40.Z);  
z) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 

73.20);  
aa) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z); 
bb) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 

74.14); 
cc) badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z); 
dd) działalność związana z organizacją targów i wystaw  (PKD 74.87.A); 
ee) kierowanie w zakresie działalności społecznej (PKD 75.12.Z);  
ff) kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania, (PKD 75.13.Z);  
gg) szkolnictwo na poziomie wyŜszym niŜ podstawowe (PKD 80.2);  
hh) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia (PKD 80.4);  
ii) opieka wychowawcza i społeczna (PKD 85.3); 
jj) działalność artystyczna i rozrywkowa pozostała (PKD 92.3); 
kk) działalność agencji informacyjnych (PKD 92.40.Z);  
ll) działalność związana ze sportem (PKD 92.6);  
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mm) działalność rekreacyjna pozostała (PKD 92.7);  
nn) działalność usługowa pozostała, (PKD 93.0).  

 
§8 

 
1. Stowarzyszenie realizując cele statutowe moŜe powołać jednostki organizacyjne 
w granicach prawem dopuszczalnych. 
2. Tworzenie jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 następuje w drodze 
uchwały Walnego Zebrania Członków.  
3. W razie utworzenia jednostki organizacyjnej, jej struktura organizacyjna zostanie określona 
w drodze zmiany niniejszego statutu. 
  

§9 
 
Stowarzyszenie realizując cele statutowe opiera się na pracy społecznej członków  
i pracy zatrudnionych pracowników, moŜe równieŜ zlecać wykonanie zadań innym 
podmiotom. 
 

 
Rozdział II 

Członkowie Stowarzyszenia 
 

§10 
 
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moŜe być: 

a) osoba fizyczna, która: 
a. spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, 
b. działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub wyrazi na piśmie deklaracje 

takiego działania, 
c. przedstawi rekomendację organizacji pozarządowej, jednostki samorządu 

terytorialnego, jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, 
innej osoby prawnej, której działalność związana jest z realizacją celów LGD, 
przedsiębiorcy działającego na obszarze objętym LSR, grupy 20 osób 
fizycznych zamieszkałych na obszarze, którego dotyczy LSR lub działającego 
członka LGD; 

b) osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, która przedstawi uchwałę 
organu stanowiącego, zawierającą deklarację przystąpienia do LGD. 

 
2.Osoba prawna wskazuje osobę fizyczną upowaŜnioną do reprezentowania jej  
w Stowarzyszeniu 
 
3. Osoby fizyczne i prawne zobowiązane są złoŜyć deklaracje członkowskie. 
 

§11. 
 
Nabycie lub utrata członkostwa następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością 
głosów Zarządu Stowarzyszenia. 
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§12 
 

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są: 
a) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tych celów, 
b) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia, 
c) regularnie opłacać składki członkowskie, 
d) brać udział w Walnych Zebraniach Członków, 
e) naleŜycie wypełniać obowiązki związane z pełnieniem funkcji we władzach  

 
2. Członkowie mają prawo: 

a) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tych celów, 
b) wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia, 
c) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia, 
d) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach  o charakterze  

     informacyjnym lub szkoleniowym, 
e) wstępu na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalne. 

 
§13 

 
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje z powodu: 

a) pisemnej rezygnacji złoŜonej Zarządowi w przypadku osób fizycznych; 
b) złoŜenia Zarządowi uchwały organu stanowiącego osoby prawnej z decyzją  

o wystąpieniu z LGD; 
c) wykluczenia przez Zarząd za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz  

Stowarzyszenia;  
d) pozbawienia praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu; 
e) śmierci osoby fizycznej; 
f) likwidacji osoby prawnej.   

 
§14 

 
1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne i osoby prawne 
deklarujące pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową, które złoŜą pisemną deklarację 
przystąpienia do Stowarzyszenia i zostaną do niego przyjęte uchwałą Zarządu. W deklaracji 
powinna zostać wskazana forma wsparcia. 
 
2. Członkowie wspierający mają prawo: 

a) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia; 
b) brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym, na ich 

zaproszenie. 
 
3. Członkowie wspierający mają obowiązek: 

a) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia; 
b) wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia. 
 

 4. Utrata członkostwa, o którym mowa w ust.1 następuje wskutek: 
a) złoŜenia Zarządowi pisemnej rezygnacji w przypadku osób fizycznych; 
b) złoŜenia Zarządowi uchwały organu stanowiącego osoby prawnej z decyzją o 

rezygnacji ze statusu członka wspierającego LGD; 
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c) wykluczenia przez Zarząd za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz  
Stowarzyszenia lub z powodu nie realizowania  ustalonych zasad wspierania 
Stowarzyszenia; 

d) śmierci osoby fizycznej; 
e) likwidacji osoby prawnej. 

 
§15 

 
1. Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia członków zwyczajnych 
 i wspierających Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków  
w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego 
Zebrania Członków jest ostateczna i jest podejmowana na najbliŜszym Walnym Zebraniu. 
 
2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet członków 
Stowarzyszenia, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania 
Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia. 
 
3. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest podejmowana na najbliŜszym Walnym 
Zebraniu Członków, o ile odwołanie wpłynęło na 21 dni przed terminem jego odbycia,  
a w innym wypadku na kolejnym najbliŜszym Walnym Zebraniu Delegatów. 
 
4. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 
 

 
Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 
 

§16 
 
1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków, 
b) Rada, 
c) Zarząd, 
d) Komisja Rewizyjna. 
 

2. MoŜna być wyłącznie członkiem jednego spośród następujących organów: Rady, 
Zarządu, Komisji Rewizyjnej. 
 
3. Kadencja Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. 
 

§17 
 
Z zastrzeŜeniem §18 ust.6 uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością 
głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli 
dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. 
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§18 
 
1. NajwyŜszą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 
 
2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na sześć miesięcy lub na 
pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad  
i propozycjach porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia listami poleconymi lub 
w kaŜdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem obrad. 
 
3. W razie nieobycia się Walnego Zebrania Członków w pierwszym terminie z powodu braku 
wymaganej liczby członków, Zarząd jest zobowiązany do zwołać ponownie Walne Zebranie 
Członków według tego samego porządku obrad. Walne Zebranie Członków zwołane  
w drugim terminie tj. po upływie pół godziny, podejmuje uchwały bez względu na liczbę 
obecnych członków, z wyjątkiem uchwał w sprawach: nabycia i zbycia nieruchomości, 
rozwiązania Stowarzyszenia i zmian w statucie.  
 
 4. W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz  
z głosem doradczym członkowie wspierający Stowarzyszenia i zaproszeni przez Zarząd 
goście. 
 
5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków naleŜy w szczególności: 

a) uchwalanie lokalnej strategii rozwoju określającej kierunków i programy działania 
Stowarzyszenia; 

b) wybór i odwołanie członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej;  
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach lokalnej strategii 
rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie; 

d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi; 
e) uchwalanie zmian Statutu; 
f) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji; 
g) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego 

majątku; 
h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Rady, wniosków i postulatów; 
i) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania; 
j) uchwalanie budŜetu; 
k) ustalanie wysokości składek członkowskich. 

 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Rady, Zarządu,  
Komisji Rewizyjnej, utworzenia jednostki organizacyjnej wymaga bezwzględnej większości 
głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Walnego Zebrania. 
 
7. KaŜdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje na Walnym 
Zebraniu jeden głos. 
 

§19 
 

1. Rada jest organem decyzyjnym Stowarzyszenia. 
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2. W skład Rady wchodzą przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz członkowie  
w liczbie od 16 do 18 wybierani i odwoływani przez Walne Zebranie Członków spośród 
członków tego zebrania. 
 
3. Rada, w co najmniej 50% składa się z podmiotów, o których mowa w art.6 ust.1  
lit. b i c 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 - czyli partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych 
odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, organizacje 
pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu środowiska 
naturalnego oraz podmiotami odpowiedzialnymi za promowanie równości kobiet  
i męŜczyzn. 
 
 4. Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeb. 
 
 5. Do wyłącznej kompetencji Rady naleŜy wybór operacji, które mają być realizowane  
w ramach lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie. 
 

§ 20 
 
1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.  
 
2. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa, skarbnika i od 3 do 5 innych członków Zarządu 
wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. 
 
3. Do kompetencji Zarządu naleŜy: 

a) przyjmowanie członków Stowarzyszenia; 
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 
c) kierowanie bieŜącą pracą Stowarzyszenia; 
d) zwoływanie Walnego Zebrania Członków; 
e) ustalanie projektu budŜetu; 
f)  podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań do kwoty określonej przez 

Walne Zebranie Członków; 
g) wnioskowanie do przewodniczącego Rady o  zwołanie posiedzenia; 
h) organizacja biura Stowarzyszenia, w tym zatrudnianie i zwalnianie kierownika 

oraz zatrudnianie i zwalnianie innych pracowników, a takŜe ustalanie wysokości  
zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników biura Stowarzyszenia; 

i) ustalanie regulaminu organizacyjnego Biura Stowarzyszenia; 
j) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa; 
k) opracowywanie LSR, oraz innych wymaganych przepisami PROW  

dokumentów, celem przystąpienia do konkursu na realizację LSR, 
l) przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i przystąpienie do  

konkursu na jej dofinansowanie, zgodnie z przepisami PROW, 
m) realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów PROW, w tym  

ogłaszanie konkursów na projekty z zakresu działania 4.1 PROW, ich 
przyjmowanie i przedkładanie Radzie, celem dokonania wyboru projektów do 
realizacji w ramach strategii, 

n) opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania 
środków na realizację celów z innych programów pomocowych 
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4. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje Prezes, Wiceprezes lub wyznaczony przez 
Prezesa członek Zarządu. 
 
 

§21 
 
 Biuro Stowarzyszenia jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia, kieruje pracami 
organizacyjnymi i przygotowawczymi. 
 

§22 
 
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. 
 
2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego 
i od 2 do 3 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. 
 
3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie moŜe być osoba skazana prawomocnym wyrokiem 
sądu za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być  
w związku małŜeńskim, ani teŜ w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  
oraz podległości z tytułu zatrudnienia z osobami pełniącymi funkcje w Zarządzie bądź 
zatrudnionymi w Biurze. 
 
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy: 

a) kontrola bieŜącej pracy Stowarzyszenia; 
b) ocena prac i składanie wniosków w przedmiocie udzielania absolutorium dla Zarządu 

na Walnym Zebraniu Członków; 
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków; 
d) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe 

Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości; 
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków;  

 
5. Komisja Rewizyjna ma prawo Ŝądania od członków i władz Stowarzyszenia złoŜenia 
pisemnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 
  

§23 
 
W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 16 ust.1 pkt. 2, 3 
i 4 w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu 
uzupełnienia ich składu. 
 
 

Rozdział V 
Majątek Stowarzyszenia 

 
§ 24 

 
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, 
subwencji, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej. 
 
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 
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3. Oświadczenia woli w zakresie zarządu majątkiem Stowarzyszenia składają dwaj 
członkowie Zarządu, przy czym jednym z nich musi być Prezes lub Wiceprezes. 
4. JeŜeli czynność prawna moŜe spowodować powstanie zobowiązań pienięŜnych,  
do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika. 
 
5. Do nabycia i zbycia nieruchomości wymagana jest uchwała Walnego Zebrania Członków. 
 
6. Zarząd moŜe udzielić Prezesowi Zarządu upowaŜnienia do składania jednoosobowo 
oświadczeń woli związanych z realizacją zadań bieŜących. 
 
 

Rozdział VI 
Rozwiązanie Stowarzyszenia 

 
§25 

 
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków 
podjętej większością kwalifikowaną 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy członków 
lub w innych przypadkach prawem przewidzianych. 
 
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa 
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 
 
3. Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje marszałek województwa świętokrzyskiego. 
 
4. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa określone  
w § 3 niniejszego Statutu. 
 
 
 
 
 
 
 


