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Statut Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Nasza Suwalszczyzna” 

zwanego dalej Stowarzyszeniem 

Podstawą prawną działania Stowarzyszenia jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o 
stowarzyszeniach (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 79 poz. 855 z późn.zm.  ), Rozporządzenie Rady 
Unii Europejskiej Nr 1698/2005 z dn. 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; ustawa z dnia 7 
marca 2007 r. „O wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich” 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Lokalna Grupa Działania „Nasza Suwalszczyzna”.  

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej – LGD „Suwalszczyzna”.  

§ 2 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całego kraju.  

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Suwałki. 

§ 3 

1. Stowarzyszenie działa jako Lokalna Grupa Działania (LGD) w rozumieniu przepisów w sprawie 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013.  

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.  

§ 4 

1. Stowarzyszenie może nawiązywać krajowe i międzynarodowe kontakty z organizacjami o tym 
samym lub podobnym profilu działania. 

2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Wszelkie dochody z działalności operacyjnej 
przeznacza się na cele działalności statutowej.   

3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.  

 

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

§ 5 

1. Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności poprzez:  

a) opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru działania Stowarzyszenia, 
b) wspieranie działań na rzecz realizacji LSR na terenie działalności Stowarzyszenia, 
c) promocję podmiotów działających na terenie działalności Stowarzyszenia, 
d) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju gmin położonych 
na terenie działalności Stowarzyszenia,  
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e) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na 
obszarach wiejskich położonych na terenie działalności Stowarzyszenia  
f) ochronę i promocję wartości przyrodniczych i kulturowych. 

2. Działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Stowarzyszenie uwzględnia również następujące 
cele: 

a) zastosowanie nowych informacji know-how i nowych technologii w celu podniesienia 
konkurencyjności produktów i usług terenów wiejskich,  

b) poprawa jakości życia na obszarach wiejskich, 
c) podnoszenie wartości lokalnych produktów zwłaszcza przez ułatwianie małym jednostkom  
produkcyjnym dostępu do rynków dzięki wspólnym działaniom, 
d) wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, w tym potencjału obszarów należących do 
sieci Natura 2000. 

§ 6 

Realizacja celów Stowarzyszenia następuje przez w szczególności przez: 

1) organizowanie i finansowanie: 

a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym 
seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów, 
b) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących 
zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej, 
c) działalności promocyjnej i informacyjnej, 

2) prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych 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) prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD. 

III. CZŁONKOSTWO STOWARZYSZENIA 

§ 7 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie 
posiadające osobowości prawnej. 

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a) członków zwyczajnych, 
b) członków honorowych, 
c) członków wspierających. 

§ 8 

Członkowie Zwyczajni 

1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna oraz osoba prawna w 
tym jednostka samorządu terytorialnego, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do 
Stowarzyszenia wraz ze zobowiązaniem do przestrzegania Statutu. 

2. Przyjmowanie w poczet członków Stowarzyszenia nowych członków dokonywane jest uchwałą 
Zarządu. 



 3 

3. Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia mają następujące prawa: 

a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia, 
b) udziału w działalności Stowarzyszenia, 
c) występowania z wnioskami i postulatami do władz Stowarzyszenia, 
d) korzystania nieodpłatnie z lokali, urządzeń i poradnictwa, które Stowarzyszenie oddaje do 

dyspozycji członkom, 
e) noszenia odznaki organizacyjnej i posiadania legitymacji, 
f) korzystania z innych możliwości jakie stwarza Stowarzyszenie swoim członkom. 

4. Członkowie Zwyczajni mają następujące obowiązki: 

a) przestrzegania postanowień statutu i udziału w realizacji celów Stowarzyszenia, 
b) przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia, 
c) czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia, 
d) regularnego opłacania składki członkowskiej, 
e) dbania o dobre imię Stowarzyszenia. 

5. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek: 

a) pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu Stowarzyszenia, 
b) utraty zdolności do czynności prawnych, 
c) śmierci Członka, 
d) skreślenia przez Zarząd Stowarzyszenia, w szczególności w przypadku: 

� prowadzenia przez członka działalności sprzecznej ze statutem, 
� prowadzenie przez członka działalności na szkodę Stowarzyszenia, 
� nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia, 
� zalegania z zapłatą składek członkowskich za dwa okresy rozliczeniowe, 
� utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu. 

6. Skreślenie, o którym mowa w ust 5 pkt d) staje się skuteczne z chwilą, doręczenia członkowi 
zawiadomienia o skreśleniu wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o trybie i terminie wniesienia 
odwołania. Zawiadomienia dokonuje się na piśmie w ciągu 14 dni od podjęcia decyzji i doręcza się 
członkowi za pokwitowaniem lub przez pocztę listem poleconym. Zawiadomienie zwrócone na skutek 
nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia. 

7. Skreślonemu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od 
dnia otrzymania zawiadomienia o skreśleniu oraz prawo uczestniczenia w jego obradach przy 
rozpatrywaniu odwołania i jego popieranie. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym 
Walnym Zebraniu, jeżeli zostało złożone co najmniej na 30 dni przed jego zwołaniem. O terminie 
Walnego Zebrania odwołujący się powinien być zawiadomiony pod wskazanym przez niego adresem 
co najmniej na 7 dni przed tym terminem. 

§ 9 

Członkowie Honorowi 

1. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla 
realizacji celów Stowarzyszenia. 

2. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek 
Zarządu. 

3. Członkowi Honorowemu służy prawo do udziału w pracach władz Stowarzyszenia z głosem 
doradczym. 

4. Członkowie Honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej. 
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5. Godności członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

§ 10 

Członkowie Wspieraj ący 

 

1. Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej popierające idee Stowarzyszenia mogą 
- na zasadach określonych statutem - uzyskać godność członka wspierającego. 

2. Członkiem wspierającym może zostać podmiot, który ma siedzibę w kraju lub za granicą, został 
przyjęty w drodze uchwały Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji, jest zainteresowany działalnością 
Stowarzyszenia i zadeklaruje wsparcie realizacji celów i zadań określonych Statutem Stowarzyszenia. 
Zasady i zakres wsparcia Członek wspierający ustala z Zarządem Stowarzyszenia w drodze umowy 
cywilnoprawnej. 

3. Członek wspierający ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, za wyjątkiem biernego i 
czynnego prawa wyborczego.  

4. Członkostwo wspierające ustaje na skutek rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi, a nadto na 
podstawie uchwały Zarządu w wyniku: 

1) nie realizowania ustalonych zasad i zakresu wspierania Stowarzyszenia, 
2) likwidacji osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej będącej członkiem 
wspierającym Stowarzyszenia 
 

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA 

§ 11 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków 
2) Zarząd 
3) Komisja Rewizyjna 
4) Rada 

§ 12 

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności minimum 2 
członków Zarządu, chyba, że niniejszy statut przewiduje inne uregulowanie.  

§ 13 

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata. 

§ 14 

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich 
składu następuje w drodze wyborów uzupełniających dokonanych przez Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia. 

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 
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§ 15 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

3. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział z głosem stanowiącym członkowie 
zwyczajni, z głosem doradczym zaś członkowie honorowi i wspierający 

§ 16 

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd w zależności od potrzeb, 
lecz nie rzadziej niż raz na rok. 

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd powiadamia członków nie później niż na 14 dni przed 
datą zebrania listami poleconymi lub pocztą elektroniczną na wskazany przez Członka adres. Jeżeli 
Członek nie poinformował Zarządu o zmianie adresu do korespondencji, zawiadomienie wysłane na 
dotychczasowy znany adres uważa się za skuteczne. 

3. Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 
50% uprawnionych do głosowania. Jeśli Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zostało zwołane 
prawidłowo, ale nie uczestniczy w nim co najmniej 50% uprawnionych, Przewodniczący zamyka Walne 
Zebranie Członków Stowarzyszenia i wyznacza kolejne na ten sam dzień za 30 minut od zamknięcia 
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Tak zwołane Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 
zdolne jest do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych na Walnym Zebraniu Członków 
Stowarzyszenia. 

4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy: 

a) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia, 
b) ustalanie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady, 
c) wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady, 
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności 

dotyczących projektów realizowanych w ramach LSR, 
e) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 
f) uchwalanie zmian Statutu, 
g) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji, 
h) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 
i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia, 
j) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków, 
k) opiniowanie i zatwierdzanie projektu LSR, 
l) opiniowanie propozycji Zarządu dotyczących projektów, które mają zostać objęte 

dofinansowaniem na podstawie przepisów PROW  
m) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia majątku 

Stowarzyszenia, 
n) podejmowanie wszystkich uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych 

organów, 
o) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia oraz przyjmowanie ich rezygnacji 

§ 17 

1. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący, wybrany przez zebranych.  

2. Obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia są protokołowane. Protokół podpisuje 
Przewodniczący i protokolant. 

§ 18 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd z inicjatywy 
własnej lub na wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 
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2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w okresie 
14 dni od dnia otrzymania wniosku. 

§ 19 

1. Zmiany w statucie oraz uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają większości 2/3 głosów 
przy obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia. 

2. Zmiany w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wymagają bezwzględnej większości głosów przy 
obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia. 

 

Zarząd Stowarzyszenia 

§ 20 

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami 
Członków. 

2. Zarząd składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w tym 
Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika. 

3. Zarząd składa się z 5 osób fizycznych w tym  po minimum 1 osobie reprezentującej samorząd 
lokalny oraz 1 osobie reprezentującej organizacje pozarządowe, przy czym w składzie Zarządu nie 
może być mniej niż 40% kobiet i mniej niż 40 % mężczyzn. Przedstawiciele samorządu nie mogą 
stanowić więcej niż 50% członków zarządu.  

4. Pracą Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes, a pod jego nieobecność Wiceprezes. 

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał i są zwoływane przez Prezesa lub 
przez Wiceprezesa. 

6. Do zakresu działania Zarządu należy: 

a) bieżące kierowanie działalnością Stowarzyszenia, 
b) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, 
c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 
d) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia co najmniej raz na rok lub na 

pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej 
e) powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów, w tym zespołów ekspertów w celu 

wykonywania zadań statutowych, 
f) powoływanie Dyrektora Biura Zarządu Stowarzyszenia i ustalenia zasad wynagradzania 

pracowników Biura oraz uchwalenie regulaminu Biura, 
g) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków z działalności Zarządu, 
h) ustalanie rocznych i kończących kadencję sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, 
i) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, 
j) wydawanie wewnętrznych przepisów i zasad regulujących działalność Stowarzyszenia, o ile nie 

leżą one w kompetencjach Walnego Zebrania Członków, 
k) koordynowanie realizacji LSR, 
l) pozyskiwanie środków na dofinansowanie projektów w ramach realizacji LSR. 
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§ 21 

1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie 
dwóch członków Zarządu nie pozostających we wzajemnym stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. 

2. W innych sprawach Stowarzyszenie reprezentują Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo. 

§ 22 

Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia. 

Komisja Rewizyjna 

§ 23 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego 
grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 

3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami 
Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z 
tytułu zatrudnienia. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia. 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem 
doradczym. 

6. Tryb działania Komisji Rewizyjnej określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Walne Zebranie 
Członków Stowarzyszenia. 

§ 24 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności Stowarzyszenia i jego władz oraz występowanie z 
wnioskami pokontrolnymi, 

2) Opiniowanie bilansów, rachunków zysków i strat, sprawozdań i uchwał Zarządu dotyczących 
gospodarki finansowej, 

3) Składanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Członków  
i opiniowanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi, 

4) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, 

5) Przeprowadzanie innych działań kontrolno - sprawdzających, zleconych przez 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia lub wnioskowanych przez Zarząd, 

6) Występowanie z wnioskami o zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 
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Rada 

§ 25 

1. Rada składa się z 15 do 25 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. 

2. 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 mężczyzn i kobiet 

3. W skład Rady wchodzą w Członkowie Stowarzyszenia, w tym przynajmniej jeden z Członków 
Stowarzyszenia posiadający wiedzę i doświadczenie z zakresu projektów finansowanych lub 
współfinansowanych przez Unię Europejską. 

4. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady wybierają spośród siebie członkowie Rady. 

5. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy. 

6. Rada Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. 

7. Do kompetencji Rady należy: 

1) przygotowanie i przedstawienie Walnemu Zebraniu projektu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD, 

2) wybór operacji, które mają być realizowane w ramach zatwierdzonej przez Walne Zebranie 
Lokalnej Strategii Rozwoju.  

8. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ liczby jej 
członków. W razie równego rozłożenia głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady. 

V. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA  

§ 26 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:  

a) składki członkowskie,  
b) darowizny, zapisy i spadki,  
c) wpłaty pieniężne przekazywane w ramach pomocy zagranicznej, 
d) dotacje i subwencje, 
e) kredyty i pożyczki, 
f) dochody z własnej działalności statutowej i dochody z majątku Stowarzyszenia, 
g) dochody z ofiarności publicznej. 

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowoprzyjęci 
członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu  
3 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. 



 9 

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 27 

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub  
w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób 
likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o 
stowarzyszeniach. 

4. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu. 

 


