Załącznik do uchwały nr II/3/2015
Walnego Zebrania Członków LGD Barcja
z dnia 28 grudnia 2015r.

STATUT STOWARZYSZENIA
Lokalna Grupa Działania
„Barcja”
§ 1.
Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Barcja”, (LDG „Barcja”) zwana dalej
”Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych,
mającym na celu:
1) opracowanie oraz wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju;
2) aktywizowanie ludności wiejskiej;
3) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
4) promocje obszarów wiejskich;
5) propagowanie zasad partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
6) upowszechnienie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywnością ludności na
obszarach wiejskich;
7) integracja społeczna.
§ 2.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Kętrzyn.
§ 3.
Stowarzyszenie działa na postawie przepisów:










Ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz z Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 z
2007r.),
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,
Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn.
zm.),
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia Rozwoju
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz.
UE l277 z 21.10.2005r. str.1),
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w
sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiające 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,
Ustawa z dnia 20.02.2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, oraz niniejszego
Statutu.
§ 4.
Organem nadzoru Stowarzyszenia jest Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
§ 5.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu
działania.
§ 6.
1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności na
terenie gmin należących do Stowarzyszenia.
2. Dla realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.
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§ 7.
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§ 8.
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) utworzenia trwałej platformy organizacji działających na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów
wiejskich;
2) budowania partnerstwa pomiędzy członkami Stowarzyszenia;
3) propagowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, z uwzględnieniem zarówno interesów
gospodarczych mieszkańców, jak i wymogów ochrony dziedzictwa i krajobrazu kulturowego w tym
zasobów przyrodniczych;
4) wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w zakresie wsparcia dla rozwoju lokalnego w
ramach inicjatywy LEADER
5) inicjowania współdziałania na rzecz rozwoju cywilizacyjnego, społecznego i ekonomicznego
obszarów wiejskich;
6) organizowania działań dotyczących wspierania inicjatyw podejmowanych przez środowiska wiejskie
na rzecz ich rozwoju;
7) organizowania konferencji, zjazdów, seminariów, szkoleń, itp.;
8) współdziałania z organami samorządowymi oraz państwowymi i innymi organizacjami,
stowarzyszeniami i instytucjami, w tym jednostkami zaplecza naukowo-badawczego i
dydaktycznego;
9) prowadzenia działalności wydawniczej i kolportażowej w zakresie publikacji specjalistycznych,
propagowania doświadczeń i opinii stowarzyszonych organizacji i samorządów, opracowań własnych
i innych;
10) wyrażania opinii dotyczących społeczno-gospodarczych warunków życia na obszarach wiejskich;
11) formułowania zaleceń wobec członków Stowarzyszenia, istotnych z punktu widzenia realizacji celów
statutowych;
12) występowania do organów administracji publicznej oraz innych organizacji i instytucji z wnioskami
dotyczącymi potrzeb mieszkańców wsi;
13) udzielania wyróżnień za zasługi dla rozwoju obszarów wiejskich, wnioskowanie o nadanie wyróżnień
przez uprawnione organy.
2. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.
3. Stowarzyszenie może nieodpłatnie prowadzić doradztwo oraz inną działalność na rzecz swoich członków.
§ 9.
1. Stowarzyszenie realizując cel statutowy może powołać inne jednostki organizacyjne
w granicach prawem dopuszczalnych.
2. Decyzję o powołaniu innej jednostki organizacyjnej podejmuje Walne Zebranie członków.
§ 10.
1.Stowarzyszenie realizując cel statutowy opiera się na pracy społecznej członków. Może jednak zatrudniać
pracowników do prowadzenia swoich spraw.
2.Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną
funkcją zgodnie i w zakresie określonym w ustawie o stowarzyszeniach
§ 11.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, osoba prawna
która:
1) złoży deklaracje członkostwa;
2) w przypadku stowarzyszeń jako cel statutowy stawia sobie działalność na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich.
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§ 12.
Nabycie i utrata członkowstwa 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;
3) opłacać składki członkowskie;
4) brać udział w Walnym Zebraniu Członków;
5) troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia;
2. Członkowie mają 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 imprezy kulturalne organizowane przez Stowarzyszenie;
5) wskazywać osoby fizyczne, które na zasadach określonych przez Walne Zebranie Członków mogą
brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach.
§ 14.
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje z powodu:
1) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi;
2) wykluczenia przez Zarząd;
a. za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia;
b. za pozbawienie praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu;
3) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem Stowarzyszenia;
4) śmierci,
5) nagminne zaleganie z opłatą składki członkowskiej.
§ 15.
Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia członków zwykłych i
wspierających 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 i Rady.
3. Kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wynosi 5 lat.
4. W przypadku zmniejszenia się składu Rady, Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji
tych władz, wybory uzupełniające przeprowadza się na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.- dodano
5. W przypadku wyborów uzupełniających do Rady LGD, będą się one odbywały przy zachowaniu składu i
parytetu obowiązującego na dzień wyboru LSR
§ 17.
Z zastrzeżeniem § 17 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. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz na sześć miesięcy lub na pisemny wniosek
Komisji Rewizyjnej, Zarządu, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad
wszystkich członków Stowarzyszenia listami poleconymi lub 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 zwyczajni członkowie Stowarzyszenia
oraz z głosem doradczym członkowie wspierający 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, w szczególności
dotyczących projektów realizowanych w ramach lokalnej strategii opracowanej przez LGD;
5) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
6) uchwalanie zmian Statutu;
7) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia;
9) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania; Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej
10) uchwalanie planu finansowego 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 zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje na Walnym Zebraniu jeden głos.
8. W przypadku braku wymaganego quorum, uchwały podejmowane są przez Walne Zebranie zwołane w
drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
§ 19.
1. Zarząd (organ wykonawczy) składa się z pięciu osób: Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i
Skarbnika, gdzie co najmniej 50 % składu stanowią podmioty 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 mężczyzn i kobiet wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie.
2. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
3. Do kompetencji Zarządu należy:
1. przyjmowanie nowych członków LGD;
2. reprezentowanie LGD na zewnątrz i działanie w jej imieniu;
3. kierowanie bieżącą pracą LGD;
4. zwoływanie Walnego Zebrania;
5. powoływanie i odwoływanie kierownika Biura LGD oraz zatrudnianie innych pracowników tego
Biura;
6. ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura LGD;
7. ustalanie regulaminu Biura LGD i nadzór nad nim;
8. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia LGD do innych organizacji.
9. Przyjmowanie LSR wraz z załącznikami, kryteriów wyboru operacji, procedur i ich aktualizacji
4. Zarząd na najbliższym Walnym Zebraniu Członków przedstawia zakres zmian w lokalnej strategii rozwoju
wraz z ich uzasadnieniem.
5. Do reprezentowania/składania oświadczeń woli Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań
majątkowych upoważniony jest co najmniej 2 Członków Zarządu łącznie.
6. Zarząd pracuje w oparciu o regulamin uchwalany przez Walne Zebranie Członków
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§ 20.
Biuro Stowarzyszenia jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia, kieruje pracami organizacyjnymi i
przygotowawczymi.
§ 21.
1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i 2 innych członków powoływanych i odwoływanych
przez Walne Zebranie Członków.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkiem
Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia;
b) ocena prac i składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Zarządu na Walnym
Zebraniu;
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania;
d) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z
przepisami o rachunkowości.
4. Komisja Rewizyjna pracuje w oparciu o regulamin uchwalany przez Walne Zebranie Członków.
§ 22
1. Rada (organ decyzyjny) składa się z 15 osób: Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących
i 12 pozostałych członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
2. Skład członków Rady LGD jest zgodny z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia
nr 1303/2013 Parlamentu europejskiego i Rady (UE) z dnia 17 grudnia 2013 r., tj. ani władze publiczne ani
żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu. Rada składa się z przedstawicieli władz
publicznych, lokalnych partnerów społecznych, gospodarczych i mieszkańców.
W decyzjach dotyczących wyboru operacji zachowany jest parytet głosów, zgodnie z art. 34, ust. 3, lit. B
rozporządzenia nr 1303/2013 Parlamentu europejskiego i Rady (UE) z dnia 17 grudnia 2013, gwarantujący, iż
co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami
publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury pisemnej;
3. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb i są zwoływane na wniosek Przewodniczącego lub
Wiceprzewodniczącego organu decyzyjnego.
4. W skład członków Rady wchodzą osoby, które posiadają doświadczenie związane z realizacją projektów
finansowanych ze środków publicznych lub uczestniczyły w szkoleniach z tym związanymi.
5. Kadencja Rady trwa 5 lat.
6. Do kompetencji Rady należy wybór operacji w rozumieniu art. 2 pkt. 9 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013, zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt. 4 Ustawy o
rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 luty 2015 r., które mają być realizowane w
ramach lokalnej strategii rozwoju.- dodano
7. W posiedzeniach Rady nie mogą uczestniczyć członkowie, którzy związani są pośrednio lub bezpośrednio
z omawianym projektem.
8. Podczas głosowania nad wyborem projektu, w stosunku do którego zachodzą okoliczności budzące
wątpliwości co do bezstronności Członka Rady, Członek Rady zobowiązany jest do wyłączenia się z
głosowania. W tym celu przed głosowaniem nad wyborem projektu każdy z Członków Rady podpisuje
deklarację bezstronności i poufności dotyczącą każdego projektu pod groźbą kary za fałszywe składanie
oświadczeń.
9. Rada pracuje w oparciu o regulamin uchwalany przez Walne Zebranie Członków.
§ 23.
W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 15 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 w czasie
trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu uzupełnienia ich składu.
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§ 24.
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji i dotacji,
dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
§ 25.
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.

