
R A D A  G M I N Y
w StarczY

U C H W A L A N T T 9 / X / 0 8
Rady Gminy Starcza

z dnia 30 kwietnia 2008 roku

w sprawie: przystqpienia Gminy Starcza do Lokalnej Grupy Dzialania
,,Bractwo Kuinic"

Na podstawie art. '18 ust.1 i art. 84 ustawy z dnia I marca 1990r.
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z2$o1t. Nr 142, poz. 1591 z po2n- zm.)

Rada Gminy Starcza
uchwala, co nastepuje:

s 1

1. Przystqpid do Stowarzyszenia pod nazwq Lokalna Grupa Dziatania ,Bractwo
Ku2nic", z siedzibaw budynku Urzedu Gminy w Poczesnej, ul. WolnoSci 2.

2. Zaakceptowae Statut Stowarzyszenia, kt6rego tre56 stanowi zalqcznik do
uchwaly.

s 2
Wykonanie uchwaly powierza sie W6jtowi Gminy.

s 3

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.



STATUT STOWARZYSZENIA
Lokalna Grupa Dzialania ,,Bractwo Kuinic"

Rozdzial I
Postanowienia oq6lne

s l

Stowazyszeni€ o nazwie l-olialna Grupa Dzialania ,,Bractwo KuZniC', zwan€ dalej

,,stowarzyszeniem", jest dobrowolnyrn, samorz4dowyrrL trwalym zrzeszeniem, o celach nie
zarobkowych, dzialaj4cym jako Lokalna Grupa Dziatania(LGD) w rozumieniu przepisow w
sprawie Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich 2007-2013, a w szczegolno3ci:

1. opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla gmin: Boron6w. Kamienica Polska,
Konopiska, Poczesn4 Starczr,

2. promowanie obszar6w wiejskich polozonych w gminach, o ktorych mowa w pLt 1,
3 mobilizowanie ludnoSci do wzigcia aktt$/nego udzialu w procesie rozwoju obszar6w

wiejskich polo2onych w gminacl4 o kt6rych mowa w PIil I,
4. upowszechnianie i wl.nianq informacji o inicjaty'wach zwiqzanych z aklwrzaaJq

ludnosci na obszarach wiejskich polozonych w gminacb o kt6rych mowa w pL1 1,
5. wdraianie Lokalnej Sirategii Rozwoju obj6e Progmmem Rozwoju Obszarow

Wiejskich w t'.rn przyjmowarde wnioskow, opiniowanie i wyb6r operacji z zaklesu
dz ia lanOs i3 i4 .

Stowarzyszenie dzlalE4c rla rz*z rozwoju obszar6w wiejskich, uwzglednia
ochronp oraz promocjg 3rodowiska naturalnego, krajobrazu i zasob6w historyczno-
kulturowych, rozw6j turystyki i sportu o.az popularyzacjq i rozw6j produkcji
wyrob6w regionalnych
LGD jest partnerstwem tr6jsektorow)T 4 skladaiqcym siQ z przedstawicieli s€ktora
publicznego, gospodarczego i spolecanego.
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Siedib4 Stowarzyszeniajest Poczesna" ul. WolnoSci 2
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Stowarzyszenie dziala na podstawie przepisow ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r Prawo o
stowarzyszeniach (Dz.U. z2OO1r. Nr 79, poz. 855 z p6in. an ), ustarry z 7 marca 2007 r' o
wspieraniu rozwoju obszar6w wiejskich z udzialern 6rodk6w Europejskiego Fulduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich rozporz4dzenia Rady ( WE) nr 169a/2005 z
dnia 20 wrzeSnia 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszar6w wiejskich przez Europejski
Fundusz Rofny na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich ( Dz. U uE L 277 221 10 2005, *t.l)
o.az niniejszego statutu i z tego t!'tulu posiada osobowoie pnwnq.
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Stowarzyszenie moze byd czlonkiem kajowych i migd4marodowych organizacji
o oodobnvm celu dzialania.
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Stowarzyszede swoim dzialaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polski€j
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Czas trwania Stowarzyszenia ni€ jest ograniczony.

Rozdzial II
Zasady dzialania StowarzYszenia

Stowarzyszenie realizuje swoj cel szczeg6lnoAci poprzez:
1) organizowanie i filansowanie:

a) przedsigwziq6 o charakterze informaryjnyrn lub szkolentowynq w tym

seminariow, szkoleli, konferencji i konkursow'
b) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, tarci' qgkap/ i wysta\ f,

slfiq}ych zwlaszaza promocji regionu i jego tozsamoici kulturowej '
c) dzialalnoSci promocyjnej, informacyjnej i poligaficznej, w tlm:

-opracowywanie i druk broszur, folder6w, plakat6w,
-opracowyvanie i rozpowszechnianie material6w audiowizualnyc\
-tworzenie stton intemetowYch,
-przygotowywanie i rozpowwechnianie innych materid6w o charalderze
reklamowym lub PromocyJnYll!

2) prowadzenie bezplatnego doradztwa w zakresie przygotowania projekt6w
- 

inwestycyjnych zwi 4zarrych z rcalizacj1Lokalnej Strategii Rozwoju ,

t *sp66raca i wymiane doSwiadczen z instytucjami publicznymi i organizacjami' 
pozarz4dowymi dzialajAcymi w zakresie objg$m celem Stowarzyszema na

poziomie kajowym i miedzlnarodo yr4
a) przyjmowanie vrnioskow, opiaiowanie i podejmowade decyzji o przyznanie

dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwolu'

g8

mozeStowarzyszenie realizuj4c cel statutowy
w granicach z prawem dopuszczalnlnn.

powotywac1nnejednostki organizacyne

se
Realizuj4c cel statutowy Stowarzyszenie opiera sig na spolecznej pracy czlonk6w

i zatrudnionych pracownikach.



Rozdzial III
Czlonkowie Stowarzyszenia

$ 1 0

I Czlonkiem zwyczajnl,rn Stowarzyvenia moze byc osoba fizyczna bgdqca ob1'watelem
polskinl niepozbawiona praw publicznych maj4cq pelna zdolno66 do czlruro6ci
prawnycb osobna prawna, l':tora:

1) Spelnia warunki okeslone w ustawie - Prawo o stowarzyszeniach i ustawie z
7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszar6w wiejskich z udzialem
Srodk6w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarou
Wiejskich ( dz. U. Nr 64- poz. 427 z2OO7t)

2) Dziala na rzefrz rozwoju obszarow wiejskich i pzedstawi rekomendacjQ
3) Zlorry d€klaracja czlonkowsk+

2. W skladzie LGD s4 na r6wnych prawach osoby fizyczrc oraz osoby prawne dzialaj4ce
poprzez swoich przedstawicieli jednostki samorz4du terytorialnego.

0 l  I

Nabycie i stwierdzenie utraty ctonkowstwa w Stowarzyszeniu nastgFrje na podstawle

uchwa\ przyjgtej wiqkszo:iciq glosow Zarzqdu Stowarzlszenia
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1. C onek zvtyczajty Stowarzyszenia jest zobowiazany:

1) propagowad cel Stowarzyszenia i aktyvnie uczestniczyi w realizacji tego celu,
2) pzestrzegai postanowieit Statutu,
l) oplacac skJadki czJonkowskie.
4) brai udzial w Walnych Zebraniach Czlonk6w,

2- C*onek z*"ycnjry Stowarzyszenia ma pmwo:

l) qbierai i by6 wybieranym do wladz Stowarzyvema,
2) sHada(; Zuzado*t Stowa.zyszenia wnioski dotycz4ce dzidalnoici

Storvarzyszenl4
3) brai udzial w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsigwzipciach o

charakterze inlormacyjnym lub szkoleniowym,
4) wstQpu na organizowane przez Stowarzyszenie imprezf kulturalne

6 1 3
Utrata czlonkostwa przez czlonka zwyczajnego Stowarzyszeni nastQpuje wskutek:

l) zloreria Zwz4dovi pisermej rezygnacji.
21 w1k\uczenia prz.ez Zarz4d.

a) za dzlalalno!;c nlezgodn4 ze Statutem lub uchwal4 \tladz Stowarzyszerna,
b) z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem s4du,
c) 6mierci,
d) na skutek nie oplacania skladki czlonkowskiej przez 12 miesigcy
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Od uchwaly Zaft4d! w p.zedmiocie wykluczenia cronkowi Stowarzyszenia przysfugule

odwolanje do Walnego Zebrania Czlonkow w terminie 2l od dnia dorqczenia uchwaly
Zarz4du o wykJuczeniu. Uchwda Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana

na najbli2szym Walnym Zebraniu

Rozdzial IV
Wladze Stowa rzyszenia

f r :

Wadzami Stowarzyszenia s4
i ) Walne Zebranie Cronkow,
2) Zarz4d.
3) Komisja Rewizylna,
4) Rada

Nie mozna byd jednoczeinie czJonkiem Zarzqdu i Komisji Rewizyjnej, a takze Rady '

Kadencja Zarz4du i Komisji Rewizyjnej wynosi 2lata
Kadencja Rady trwa rok.
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Z zastzezeniefi $ 17 ust. 6 i $ 24 ust 2, uchwaly wladz Stowarzyszenia zapadajq

zwyklq wiekszo6ciq glos6w pzy obecnoici co najmniej polowy czlonk6w uprawnionych

do glosowania.

2.
l
4 .

L
2.

4 .
5 .

3 .
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Najwyzsz4 wladz4 Stowarzyszenia jest Walne Zetrranie Czlonk6w'
Wdn" Z"ttunie Czlonk6w zwoluje Zuz4d co mjmruel jeden raz na szeSi miesigcy

lub:
I ) W ka2dym czasie- z wlastej inicjatywy,
2) Na pisernny wniosek Komisji Rewizyjnel,Zuz4du'
3) Na pisemny wniosek co najmniej l/3 og6lnej liczby czlonkow --

Zanqd pot.iadamia o telminie' miejscu obrad i propozycjach poftqdku obrad

*rryirti"tt czlonk6w listami poleconlmi lub w ka2dy skuteczny sposob' co najmniej

na 14 dni przed wyznaczonym te.minem rozpoczQcia obrad
W walnym Zebraniu Cztonk6w mogq uczestni czyt zaproszeti ptzez czlonk6w go6cie-

Do kompetencji Wattego Zebrania Cdonkow naleiy w szczeg6lno3ci:
I ) Uchwalenie kierunk6w programu dzialania Stowarzyszeni4
2) Ustalaoie liczby ctonkow Zarz4du, Komisji Rerxizyjnej i Rady ,
Zj Z astt eznriran ust. 6, wyb6r i odwolanie czlo*6w Zarz4du, Kornisji

4)
Rewizyjnej i Rady,
norpat-rywattie i zatuierdzatie sprawozdai Zarz4du i Komisji Reutzyjnej,

w szczig6lnoSci dotyczqcych projekt6w realizowanych w ramach LSR

opracowanej LGD,
Udzielanie absolutorium ustQpujqcemu Za.zqdowi,
Uchwalanie zmian Statutu,
Podejmowanie uchwal w sprawie przyst4pieaia Stowarzyszenia do innych
organizaoji,

7)



7.

8 .

2.

3 .

4.
5 .

6.

8) Podejmowanie uchwaly w sprawie rozwi4zania Stowarzyszema'

9j nozpatrywanie odwolan od uchwal Zarzqdu' tniesionych przez clonkow

Stowarzyszenla,
10) Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Cz'lorrk6w,
l ljopiniowanie projektow realizowanych w ramach lokalnej strategii opracowanej

przez LCD.
Podjgcie uchwaly w sprawie odwolania clonk6w Zarz4du, Komisji Rewidnej

I nuav *vrn"gi bezwzglednej wigkszodci glosow przy obeoroSci ponad polowy

czlonk6w Walnego Zeb.ania Czlonkow Stowarzyszena
W razie braku 

"quorum 
otwarcie Walnego Zebrania nastQpuje w drugim terminie'

a jego waznoSd nii jest zdeterminowana ilosci4 obecnych na nim czlonk6w'

Kl"demu clonkowi z*yczajnemu Stowarryszenia obecnernu na Walryrn Zebraniu

Czlonk6w przysluguje jeien gtos. W przlpadku r6wnego rozlozenia glosow w trakcie

glosowania, decyduje glos przewodniczqcego Walnego Zebrania'

s18
zvz4d kleuie caloksadtem dzialaln;i€i Stowarzyszenia ze9d1i.e. z.ychwalami

Walnego Zebiania, reprezentuje je na zewn4trz i ponosi odpowiedzialnoSi za swo14

pracq przed Walnym Zebraniem.
Zav)i sllada sig z minimum 6 os6b: prezesa' skarbnika i cdonk6w zarzqdu

odwolywanych przez Walne Zebranie Czlonk6w
iua"nqu i."""o trwa 2 lata Prezes Zarzqdv zwohrje posiedzenie Zarz4dt i im

ptzewodnlazy .
Zarzqd konsq'tuuje siE na pierwszrym po *yborach zettraniu-
Zaftad Stowat4szorlia zbiera sig w miarg potrzeb, lecz rie nadzQ nz raz na 3

'1.

miesiqce.
6. Uchwaly Zarz4du podejmo*ane s4 z*1klq wigkzosci4 glosow w obecnoSci co

najmniej 2lic:-i.y ;7]oai6'tt Zatz4dn. w razie rown€o rozlozenia glosow, decyduje

e]os Prezesa Zarz4du
7. Vao4d sdada sig w co najrnniej SOyo z czloltr.6w zwyczajnych Stowarzyszema

posiadajqcych rekomendacjg podmiot6w bQdQcych partrterafl spoleczn)'r t

io"poa-ity-| dzialajacymi na obszaze dla Ltorego ma byd opracowana Lokalna

St.ategiu nor*o.ju, 
- 

pr4 cryrn w sk'ladzie 7-arza& rirc r'i'oia- We rnIdei nit 40 yo

kobiet i mniej niz 4o% mPirc4an.
8. Do kompetencji ZaQ4dtr nale4:

1) Przyjmowanie nowych cronk6w Stowatzyszenia
zj neiietentowanie St owarryszenia la zruwrr1trz i dzialanie w jego imieniu

3) Kierowanie biezac4 pracq Stowarzyszema
4) Zwo\'vanie Walnego Zebrania Czlonk6w'
5) Ustalanie wysokoSci skladek cz,lonkol'skich'
6j Opracowywanie projel*6w realizowanych w ramach Lokalnej Stralegii

Rozlvoju
7) Powo+l'wanie i odwolywanie kierownika Biura Stowarzyszerua oraz

zatrudnianie innych pracowik6w tego Biuta
8) Ustalanie wielkoSci zatrudnienia i zzsnd vtpagradzania pracovrnikow

Biura Slowarzyszerua
9) Usralaaie regulamitut Biura Stowarzysze a

9. Do reptezentowania Siowarzyszenia oraz zadryuia zobo-wiqzan maj4tkowych jest

upowiznionych dw6ch cz1,att|6w Zarz4du dzidajecych lqczie

819
Biuro Stowarzyszenia .jest iednostk4 adminisrracyjnq Stowarzyszenia, kieruje pracami

organizacyjnymi i pzygotowawczymi.
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l.Komisja Rewizyjna sklada sig z Przewodniczqcego, Wiceprzewodniczqcego i do 8

czlonk6w wybieranych i odwol''wanych przez walne Zebranie Czlotkow'
2.Czlonkiern Komisji Rewizyjnej nie mo2e byc osoba skazana prawomocnyn wyrokiem

za przestQpstwo popelnione umyilnie Czlonkowie Komisji Rewidnel ni€ mogq

oorostawaC z czlonkami Zan4dtt w zwi4zku malueriskin\ ani tez w stosunku

pokewieirstw4 powinowactwa lub podlegloSci z tytulu zatrudnienia'
3 Do kompetencji Komisji Rewiryjnej naleiry:

l.) Konltola biezqcej pracy Stowarzysaerua.
2i Skluduoi" wnioii6w * przedmiocie absolutorium dla Zatz4dtt na waln)'rn

Zebraniu Czlonk6w,
3) Wystepowanie z rvnioskiem o zwolanie Walnego Zebrania cdonk6w,.
+j ootonanie wyboru podmiotll maj4cego zbadac sprawozdanie finansowe

Stowarzyszenia zgodnie z przepisami rachunkowoici

s2l

'L Rada sklada si9 z nie wigcej nD 30czlonkow wybieranych i odwol]avanych p'zez

Walne Zebranie Czlonkow.
2. Rada w co najmniej 50plo sklada siQ z partter6w gospodarczych' spolecznych oraz

innych odpowiednich podmiot6w reprezernujqcych spoleczeristwo. obywatelskie,

oryanzacji pozav4dowe, w tym organizacie zajmuj4ce sig zagadnieniami z zakresu

iro'dowisia naturalnego oraz podmiotarni odpowiedzialnymi za promowanie rownoici

mazczyzn i kobiet - wybieranych i odwotywanych Przez Walne ZebraDie'
3. Przeiodncz4c4o i Wiceprzewodticzqp€go Rady rybieraj4 spoir6d siebie

cz,lonkowie Rady na okres I roku
4. Przewodnicz4cy Rady zwohrje posiedzenia Rady i im przewodniczy

5. Rada Stowarzyvetia ztien sig w miarq potrz€b, Iecz ue nadziQ nli tM na 3

miesi4c€.
6. Do kompetenoji RadY nalezy:

1) Wyb6i operacji , ktore majq byi realizowane w 'atrach Lokalnej Strategii

Rozwoju.
2) Opiniowanie kienlrkow programu dzidania Stowa'zyszena
3j Opiniowanie sprawozdan zarzadu i Komisji Rewizyjnej, w szczeg6lnosci
aotyczqcych projelt6w realizowanych w ramach LGD, celem ich zatwierdzenia
ptzEz lflilne Zebranie Clonk6w
l) Zatwte':.dzane projeLl6w LGD opracow"nych Vzez Zlrz+d
Sj Zatwt€rdzame proplrt6w, h6re majq zostae objqte dofnansowaniem w ramach

realizacji LGD.
6) Uchwaly Rady podejmowane se zwyklq wiekszoici4 glos6w w obecnoscr co

na1mnid.1 % ti'ctly jej iAontOw. W razie r6wnego rozloi'eda glos6q decyduje glos

Przewodniczqcego Rady.
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W rMie zrnniejszenia sig skladu wladz Stowarzyvenia wymienionych w $ 15 ust l pkt

2,3 i 4 w czasie trwania kadencji tych wladz, Za.z4d zlrolsje Walne Zebranie Czlonkow

w celu uzuoelnienia ich skladu.



Rozdzial V
MaiQtek i gospodarka linansowa

$23

Maj4tek Slowa.rzyszenia powstaje ze skladek czlonkowskic[ darowizn, zapisow'

3roik6w pochodz4cych z oflamoSci prywatnej, subwencji i dotacji, dochodow
z wlasnej dzidalnoSci oraz ofiamo(cr publicznej i dochod6w ze spolecznel pracy

czlonkow.
2. Funduwami maj4lkiem Stowarzyszenia zarzadza Zarzad

l .

2.

3 .

4 .

Rozdzial VI
Postanowienia koricowe

624
Stowarzyszenie rozwiqzr4e sig na podstawie uchwdy Walnego Z&rania Cdonkow
lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa
Zmiana stat;tu jak i decyzja o rozwiqzaniu Stowarzyszenia wymagaj4 uchwaly
Walnego Zebrania Czlonk6w powziptej wipkszoSci4 2/3 glos6w w obeono(ci co

najmniej polowy liczby clonk6w uF-awniorych do glosowania
uift-utojq" .or*i4"ani" Stowarzyszeni4 walne Zebranie powoluje Komisjp
Likwida;yjnq a takze wskazuje fundacje i stowarzyszenia riie nastawione na zysk o

celach mozliwie najblixzycb celom powstaoia Stowarzyszeni4 na kt6rych przejdzie

majqtek Stowarzyszenia po zzspokojeriu jego zobowiqTan
W sprawach nieuregulowanych statutem maj4 zastosowanie przepisy Prawa

o Stowarzyszeniach.

Przewodniczaca 
\dy 

Cminy

Marlla wu{4auon


