
UCHWAŁA Nr 05/2021 

Walnego Zebrania Członków  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

z dnia 16 czerwca 2021r. 

 

w sprawie zatwierdzenia zmian oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

 

Na podstawie § 23 pkt 11  Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego 

Śląska”, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego 

Śląska”, uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

Zatwierdza się następujące zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina 

Górnego Śląska”: 

1. Zmienia się § 10 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: 

„1. Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych jako Lokalna Grupa 

Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), zgodnie z ustawą z dnia 7 

marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ustawą z dnia z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju 

lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.” 

2. Zmienia się § 12 pkt. 2, który otrzymuje brzmienie: 

„2. osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem samorządu 

województwa, która: 

a) wykonuje działalność związaną z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia, 

b) przedstawi uchwałę organu stanowiącego zawierającą deklarację przystąpienia do LGD, 

c) złoży deklarację członkowską, wraz ze wskazaniem osoby reprezentującej osobę prawną 

w LGD. Jednostka samorządu terytorialnego wskazuje osobę reprezentującą tylko w przypadku, jeżeli 

nie jest nią jej organ wykonawczy.” 

3. Zmienia się § 22 ust. 5, który otrzymuje brzmienie: 

„5. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia 

wszystkich członków w formie elektronicznej lub zwyczajowo przyjętej, co najmniej 14 dni przed 

terminem zebrania zwyczajnego lub na 7 dni przed terminem zebrania nadzwyczajnego.” 

4. Zmienia się § 25 ust. 6, który otrzymuje brzmienie: 

„6. Zarząd ze swojego grona wybiera Prezesa, dwóch Wiceprezesów i Skarbnika.” 

5. Zmienia się § 26 ust. 1 pkt. i, który otrzymuje brzmienie: 

„i) realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) zgodnie z zasadami wynikającymi z zapisów 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym ogłaszanie konkursów, 

przyjmowanie wniosków i przedkładanie ich Radzie LGD, celem dokonania wyboru projektów do 

realizacji w ramach LSR,” 

6. Zmienia się § 28 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: 

„2. Rada LGD w co najmniej 50% składa się z podmiotów, o których mowa w art. 34  

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego 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  – czyli partnerów 

gospodarczych i społecznych oraz innych odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo 

obywatelskie, organizacje pozarządowe – wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie 

Członków.” 

7. W § 28 dodaje się ust. 9, który otrzymuje brzmienie: 

„9. Członkiem Rady nie może być osoba świadcząca odpłatnie usługi doradczo-konsultacyjne 

w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność, czy składania 

uzupełnień do powyższych dokumentów w ramach realizacji LSR lub będąca właścicielem, 

współwłaścicielem, pracownikiem, członkiem organu zarządzającego albo udziałowcem podmiotu 

świadczącego takie usługi na terenie działania Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego 

Śląska”.” 

8. W § 28 ust. 10 dodaje się pkt d, który otrzymuje brzmienie: 

„d) niespełnienia warunków określonych w § 28 ust. 6-9 Statutu.” 

9. Zmienia się § 28 ust. 15, który otrzymuje brzmienie: 

„15. Przewodniczący lub zastępujący go wiceprzewodniczący Rady LGD zwołuje posiedzenia Rady 

LGD i im przewodniczy.” 

10. Zmienia się § 28 ust. 21, który otrzymuje brzmienie: 

„21. Członkowie Rady, którzy nie są bezstronni w podjęciu decyzji o wsparciu podmiotu ubiegającego 

się o dofinansowanie operacji, zostają wykluczeni z głosowania w danej sprawie.” 

11. Zmienia się § 31 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: 

„2. Zmiana Statutu jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania 

Członków powziętej większością 2/3 głosów członków obecnych podczas głosowania.” 

 

§ 2 

 

Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego 

Śląska” w brzmieniu stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

 

Traci moc uchwała nr 01/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina 

Górnego Śląska” z dnia 11 czerwca 2018r. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

Załączniki: 

1. Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”. 


