
Projekt 

Uchwała nr 3/2017 

Walnego Zebrania Członków  

Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”  

z dnia 15 marca 2017 r. 

w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

„Razem dla Powiatu Radziejowskiego” oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu 

 

Na podstawie § 22 pkt 5 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu 

Radziejowskiego” przyjętego uchwałą nr 2/2016 z dnia 8.04.2016 r.  

uchwala się co następuje: 

§ 1 

Wprowadza się zmiany do Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu 

Radziejowskiego” przyjętego w dniu 8.04.2016 r. w ten sposób, że: 

1) w § 5 po ustępie 3 dodaje się ust. 4 o treści  

"4. Stowarzyszenie jest obowiązane posiadać zarząd i organ kontroli wewnętrznej", 

2) § 6 otrzymuje nowe brzmienie o treści:  

"§ 6 Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich czlonków. Do prowadzenia 

swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników, w tym swoich czlonków",  

3) § 17 otrzymuje nowe brzmienie:  

"§ 17. 1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje z powodu: 

1) Pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi; 

2) Śmierci członka będącego osobą fizyczną; 

3) Rozwiązania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu 

Radziejowskiego”. 

2. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje z powodu: 

1)  Łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz stowarzyszenia; 

2)  Notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia; 

3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.", 

4) w § 23 po ustępie 4 dodaje się ust. 5 i 6 o treści:  

"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 uchwalą walnego zebrania członków", 

5) § 24 po pkt 15 dodaje się pkt 16 – 23 o treści: 

 "16) Opracowanie i realizacja lokalnej strategii rozwoju,  

 17) Uchwalanie harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie 

wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność, 

 18) Uchwalanie procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR, 

 19) Uchwalanie procedury ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany, 

 20) Uchwalanie opisu stanowisk pracowników, 

 21) Uchwalanie planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego LGD – Rady i 

pracowników biura LGD,  

 22) Uchwalanie procedur wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów 

grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli, 

 23) Uchwalanie kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalenia lub 

zmiany kryteriów".  

 

§ 2 

Ustala się jednolity tekst Statutu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu 

Radziejowskiego”. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 

     

        Przewodniczący Zebrania 


