
 

 

Uchwała nr 7/II/2017 
 

Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki 

 

z dnia 21.02.2017 r. 

 

w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia 

 

Na podstawie §17 ust. 6 pkt. 6  Statutu Stowarzyszenia  

Walne Zebranie Członków                                                                                                       
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki 

 

Uchwala co następuje: 

§1 

W Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  wprowadza                            

się następujące zmiany: 

§ 9 otrzymuje brzmienie: 

„Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie do 

prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.” 

§ 17 wykreślony zostaje  ust. 6 pkt 9: 

„uchwalenie regulaminu Rady”. 

 

§ 18 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów i od 5 do 12 innych członków Zarządu 

wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie. 

2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach Zebraniu. 

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; 

5) ustalanie wysokości składek członkowskich; 



 

 

6) powoływanie i odwoływanie dyrektora Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych 

pracowników tego Biura; 

7) ustalanie wysokości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura 

Stowarzyszenia; 

8) ustalanie regulaminu pracy Biura Stowarzyszenia, Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGD 

Dorzecza Zgłowiączki oraz ustalanie innych, niezbędnych regulaminów; 

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

10)  opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju; 

11)  uchwalanie zmian w LSR oraz jej załącznikach, przy jednoczesnym zobowiązaniu do 

zaprezentowania zmian na najbliższym Walnym zebraniu Członków; 

12) uchwalanie harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność; 

13)  uchwalanie procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR; 

14) uchwalanie kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów; 

15)  uchwalanie opisu stanowisk pracowników Biura Stowarzyszenia; 

16)  uchwalanie planu szkoleń dla pracowników biura LGD oraz dla członków Rady; 

17)  uchwalanie procedur wyboru i oceny grantobiorców Stowarzyszenia LGD Dorzecza 

Zgłowiączki; 

18) Uchwalanie kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany 

kryteriów; 

4. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych 

upoważniony jest : Prezes i Wiceprezes, lub  dwóch Wiceprezesów działających łącznie. 

5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w 

związku z pełnioną funkcją. 

6. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz sporach z nim 

Stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego 

organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków.” 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Przewodniczący obrad 


