
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich:  

Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
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PROJEKT 

 

UCHWAŁA Nr  ………./2016 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  

Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak 

z dnia ………………….. r. 

 

w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

Stobrawski Zielony Szlak 

 

 

Na podstawie § 19 ust. 6 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony 

Szlak („Stowarzyszenia”) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwala, co następuje: 

 

 
§ 1 

1. Wprowadza się zmiany do Statutu Stowarzyszenia w następującym zakresie: 

1) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, w szczególności w 

zakresie: promocji, informacji i doradztwa na rzecz obszarów wiejskich, służącą 

realizacji strategii, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 3, z tym zastrzeżeniem, że 

dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia może być przeznaczony na 

cele statutowe stowarzyszenia Decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu działalności 

gospodarczej przez Stowarzyszenie podejmuje Zarząd w odpowiedniej uchwale. 

Podejmując uchwałę o rozpoczęciu działalności gospodarczej, Zarząd określa w 

szczególności zakres działalności gospodarczej, która będzie prowadzona, 

odwołując się do odpowiednich numerów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).”; 

2) § 8 otrzymuje brzmienie: 

„§ 8. 1. Realizując cele statutowe Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej 

członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać 

pracowników, w tym swoich członków. 

2. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady nie mogą być zatrudnieni przez 

Stowarzyszenie do wykonywania czynności związanych z pełnioną funkcją. Z 

zastrzeżeniem ust. 3 za realizację tych czynności nie przysługuje im 

wynagrodzenie. 

3. Członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady, za czynności wykonywane w 

związku z pełnioną funkcją, może przysługiwać od Stowarzyszenia wyłącznie 

zryczałtowany zwrot kosztów udziału w pracach organu w postaci diety. Wysokość 

diety, warunki jej przyznania oraz zasady wypłacania określa uchwała Walnego 

Zebrania Członków. 
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4. Bieżącą obsługę organów Stowarzyszenia i zainteresowanych osób oraz 

zapewnienie należytego realizowania zadań Stowarzyszenia, w szczególności 

mając na uwadze utrzymanie ciągłości realizacji strategii, o których mowa w § 1 

ust. 2 pkt 1 i 3 oraz spełnianie przez Stowarzyszenie warunków określonych w 

przepisach prawa i zaciągniętych przez Stowarzyszenie zobowiązaniach, 

zapewnia Biuro LGD. Biuro LGD działa zgodnie z postanowieniami odrębnego 

regulaminu. Stowarzyszenie wyposaża Biuro LGD w zasoby osobowo-rzeczowe 

niezbędne do należytego realizowania zadań Biura.”; 

3) w § 20: 

a) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, w tym 

zaciąganie zobowiązań, z zastrzeżeniem przypadków, w których reprezentowanie 

i działanie w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd jest ustawowo wyłączone;”; 

b) w ust. 4 dodaje się pkt 14, który otrzymuje brzmienie: 

„14) przygotowanie i przyjmowanie zasad ochrony danych osobowych w 

Stowarzyszeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami”; 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Z zastrzeżeniem ust. 5a do reprezentowania Stowarzyszenia i działania w jego 

imieniu, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważnionych dwóch 

członków Zarządu działających łącznie, z zastrzeżeniem, że jednym z tych 

członków musi być Prezes lub Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia.”. 

d) dodaje się ust. 5a 

5a. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z 

nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale 

tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków. 

Osoby powołane do reprezentowania Stowarzyszenia zgodnie ze zdaniem 

poprzednim, przedstawiają na Walnym Zebraniu Członków sprawozdanie 

dotyczące oświadczeń woli, które zostały przez te osoby złożone w imieniu 

Stowarzyszenia.”. 

2. Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia, uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszą 

uchwałą, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
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§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. 

 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Za Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  

Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak 

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków 

 

Uchwała  została przyjęta: 

Głosami „za” __________ 

Głosami „przeciw” __________ 

Głosami „wstrzymującymi” __________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


