STATUT
STOWARZYSZENIA
”Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko”
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie o nazwie „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”, zwane dalej
„Stowarzyszeniem” jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli
sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Stowarzyszenie jest dobrowolnym,
samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek
samorządu terytorialnego, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich –
działającym jako Lokalna Grupa Działania (LGD). Stowarzyszenia ma na celu działanie na
rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:
1) opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), w rozumieniu ustawy
z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, ustawy z dnia
20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.
ustanawiającym

wspólne

przepisy

dotyczące

Europejskiego

Funduszu

Rozwoju

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ustanawiającym przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, przepisów wykonawczych do ustaw oraz
przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, dla obszaru gmin:
Burzenin, Pęczniew, Sieradz i Warta oraz miasta Warta (obszar działania LGD);
2) promocję obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt. 1;
3) mobilizowanie ludności do wzięcia udziału w procesie zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt. 1;
4) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności
na obszarach wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt. 1;
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5) podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności
lokalnych oraz ich czynny udział w opracowywaniu i realizacji LSR;
6) propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD, pozyskiwanie
partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych;
7) udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania
projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych;
8) podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu: rozwój produktów regionalnych,
turystyki,

przedsiębiorczości,

i informacyjnego,

poprawę

zasobów

estetyki

ludzkich,

miejscowości

społeczeństwa
na

obszarze

obywatelskiego
działania

LGD

i bezpieczeństwa mieszkańców, edukację estetyczno-artystyczną, aktywizację gospodarczą
i zawodową, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu, przeciwdziałanie
uzależnieniom (alkoholowym i narkotykowym) i patologiom społecznym, propagowanie
zdrowego trybu życia i promocję zdrowia;
9) podejmowanie inicjatyw związanych z ochroną środowiska naturalnego oraz zachowaniem
dziedzictwa kulturowego na obszarze działania LGD;
10) kreowanie lokalnych produktów i usług, w szczególności turystycznych, tworzenie
infrastruktury turystycznej;
11) prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD;
12) rozwój edukacji i sportu, kultury i turystyki na terenach wiejskich;
13) promocja walorów lokalnych na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
w szczególności produktów, usług, kultury i sztuki.
§2
Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz
promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, rozwój
turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.
§3
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:
1) ustawy z 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz.
855 z późniejszymi zmianami),
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2) ustawy z 7 marca 2007 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 (Dz. U. z 2015r.
poz. 349),
3) ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności
(Dz.U.2015 poz. 378),
4) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów

Wiejskich oraz

ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności.
§4
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warta.
2. Stowarzyszenie może używać skrótu nazwy w brzmieniu „LGD – Przymierze
Jeziorsko”.
§5
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym celu działania.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku,
gdy wymaga tego realizacja celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić
działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym przepisami prawa.
3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
4. Nadzór nad LGD sprawuje Marszałek Województwa Łódzkiego.
5. Stowarzyszenie może ustanawiać tytuły, odznaki oraz medale honorowe i przyznawać je
osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym
osobowości prawnej wybitnie zasłużonym przy realizacji celów obranych przez
Stowarzyszenie.
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ROZDZIAŁ II
ZASADY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA
§6
Stowarzyszenie realizuje swój cel w szczególności poprzez:
1. opracowanie LSR i przystąpienie do konkursu na jej realizację, organizowanego przez
samorząd województwa;
2. rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej LSR na obszarze działania LGD;
3. prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych
z realizacją LSR;
4. upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację
projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz
sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach realizacji LSR;
5. ogłaszanie naborów i dokonywanie wyboru projektów do finansowania z puli środków
przyznanych LGD na realizację LSR;
6. organizowanie i finansowanie:
a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów,
szkoleń, kursów, warsztatów, wizyt studyjnych, konferencji, sympozjów, debat,
dyskusji, akcji informacyjnych i konkursów oraz innych form przekazywania wiedzy,
b) imprez kulturalnych, takich jak koncerty, festiwale, przedstawienia teatralne,
przeglądy, happeningi, festyny, targi, gry strategiczne, pokazy i wystawy, służących
zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
c) imprez sportowo-rekreacyjnych, zawodów sportowych,
d) punktów informacji turystycznej oraz innych usług związanych z obsługą ruchu
turystycznego na obszarze działania LGD,
e) punktów konsultacyjno-doradczych dla przedsiębiorców i organizacji społecznych
z obszaru działania LGD,
f) działalności

propagandowej,

promocyjnej,

informacyjnej,

publicystycznej

i poligraficznej, w tym:
 opracowywanie, redagowanie i druk ulotek, broszur, folderów, plakatów,
kalendarzy, czasopism, książek i innych publikacji,
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 opracowywanie

i

rozpowszechnianie

materiałów

audiowizualnych

i multimedialnych,
 tworzenie i redagowanie stron i serwisów internetowych,
 przygotowywanie

i

rozpowszechnianie

innych

materiałów

o

charakterze

reklamowym lub promocyjnym.
7. przygotowanie stosownych analiz, opracowań oraz gromadzenie dokumentacji;
8. współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami
pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami statutowymi Stowarzyszenia na
poziomie krajowym i międzynarodowym;
9. prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD określonych w prawie polskim
i prawie Unii Europejskiej;
10. podejmowanie i prowadzenie innych działań zmierzających do realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia.
§7
1. Realizując cel statutowy Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków
i zatrudnionych pracownikach.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa w zakresie określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności.
3. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych
i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
4. Stowarzyszenie realizując cele statutowe może powołać inne jednostki organizacyjne
w granicach prawem dopuszczalnych.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) Członków Zwyczajnych,
2) Członków Wspierających,
3) Członków Honorowych.
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§9
1. Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie
uchwały Zarządu Stowarzyszenia przyjętej zwykłą większością głosów, w obecności co
najmniej połowy członków Zarządu.
2. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia nowego członka Stowarzyszenia Zarząd zawiadamia
zainteresowanego pisemnie w ciągu 21 dni.
3. Od odmowy członkostwa w Stowarzyszeniu nie przysługuje odwołanie.
§ 10
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba
prawna, która:
1) spełnia warunki określone w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach,
2) działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
3) złoży deklarację członkowską wraz z pisemną rekomendacją co najmniej jednego
członka wprowadzającego. Członkiem wprowadzającym może być członek
Stowarzyszenia o przynajmniej 2 letnim stażu w Stowarzyszeniu.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:
1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tych celów,
2) przestrzegać postanowień Statutu,
3) opłacać składki członkowskie,
4) brać udział w Walnych Zebraniach Członków,
5) przestrzegać regulaminów i uchwał Stowarzyszeni.
3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma 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.
4) wstępu na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalne.
§ 11
Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje wskutek:
1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,
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2) wykluczenia przez Zarząd:
a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,
b) z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
c) z powodu nie usprawiedliwionego zalegania przez członka mimo pisemnego
upomnienia z opłatą składek za okres 12 miesięcy,
d) za działanie na szkodę Stowarzyszenia.
3) śmierci.
§ 12
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która:
1) spełnia warunki określone w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach,
2) działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
3) złoży deklarację członkowską wraz z pisemną rekomendacją co najmniej jednego
członka wprowadzającego. Członkiem wprowadzającym może być członek
Stowarzyszenia o przynajmniej 2 letnim stażu w Stowarzyszeniu,
4) członek wspierający nie musi być mieszkańcem obszaru wymienionego w § 1 pkt. 1.
2. Utrata członkostwa, o którym mowa w ust. 1, następuje wskutek:
1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,
2) wykluczenia przez Zarząd:
a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,
b) z powodu nie realizowania ustalonych zasad wspierania Stowarzyszenia,
c) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
3. Członkowie wspierający mają prawo:
1) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
2) brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym, na zaproszenie
władz Stowarzyszenia.
3) wspierać Stowarzyszenie w realizacji celów statutowych.
4. Członkowie wspierający mają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z
wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyboru władz Stowarzyszenia.
§ 13
1. Osoby szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia mogą zostać członkami Honorowymi.
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2. Zarząd składa wnioski o nadanie statusu Członka Honorowego na Walnym Zgromadzeniu
Członków wraz z pisemnym uzasadnieniem.
3. Decyzje o przyjęciu w poczet członków Honorowych podejmuje Walne Zgromadzenie
Członków według zasad ustalonych w § 15.
4. Członkowie Honorowi mają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z
wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyboru władz Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 14
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Rada Stowarzyszenia.
2. Nie można być jednocześnie członkiem, Zarządu

i Komisji Rewizyjnej, Rady

Stowarzyszenia.
3. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Stowarzyszenia wynosi 3 lata.
4. Żaden z członków Rady Stowarzyszenia nie może być pracownikiem biura LGD
5. Na wniosek Zarządu, uchwałą Walnego Zebrania kadencja Zarządu, Rady Stowarzyszenia
i Komisji Rewizyjnej może zostać wydłużona na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
§ 15
Z zastrzeżeniem § 16 ust. 4 statutu, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 ilości członków uprawnionych do
głosowania.
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§ 16
1. Walne Zebranie Członków, będące najwyższą władzą Stowarzyszenia, zwołuje Zarząd co
najmniej jeden raz na sześć miesięcy z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek
Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 ilości członków Stowarzyszenia, powiadamiając
o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków
listami poleconymi lub w każdy skuteczny sposób, co najmniej na 14 dni przed
wyznaczonym terminem z zastrzeżeniem ust. 4 pkt. 1.

Do czasu wyłonienia składu

pierwszych władz Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków zwołuje Komitet
Założycielski.
2. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście.
3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1) uchwalanie LSR, kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2) wybór i odwołanie członków Rady Stowarzyszenia, Zarządu i Komisji
Rewizyjnej,
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Stowarzyszenia,

Zarządu

i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych
w ramach LSR,
4) udzielanie absolutorium Zarządowi,
5) uchwalanie zmian Statutu,
6) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych
organizacji,
7) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków
Stowarzyszenia,
9) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
10) uchwalanie regulaminów Zarządu, Rady Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
11) nadawanie tytułów honorowych, przyznawanie nagród i wyróżnień osobom
zasłużonym dla realizacji celów obranych przez Stowarzyszenie lub dla samego
Stowarzyszenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Komisji
Rewizyjnej i Rady Stowarzyszenia oraz

rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga

bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy członków Walnego
Zebrania Członków Stowarzyszenia.
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1) W przypadku braku quorum w sprawach o których mowa w ust. 4 Walne
Zgromadzenie Członków odbywa się w drugim terminie bez względu na liczbę osób
uprawionych do głosowania. Jeśli drugi termin wyznaczono w tym samym dniu, co
termin pierwszy czas między pierwszym, a drugim terminem nie może być krótszy niż
pół godziny.
5. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zabraniu
Członków przysługuje jeden głos.
§ 17
1. Zarząd składa się z Prezesa, 1 lub 2 Wiceprezesów, Skarbnika oraz od 1 do 5 Członków
Zarządu wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków w sposób
zapewniający równą reprezentację przedstawicieli gmin Burzenin, Pęczniew, Sieradz oraz
gminy i miasta Warta (parytet równowagi terytorialnej).
2. Zarząd działa według odrębnego regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie
Członków.
3. Do kompetencji Zarządu należy:
1) przyjmowanie nowych i odwoływanie obecnych członków Stowarzyszenia,
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
5) ustalanie wysokości składek członkowskich,
6) realizacja i aktualizacja LSR,
7) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Biura,
8) ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników Biura
Stowarzyszenia,
9) ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia, regulaminu wynagradzania pracowników
oraz regulaminu pracy.
4. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest
upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych członków
Zarządu działających łącznie. Przy zobowiązaniach finansowych powyżej 50 000,00 PLN
wymagana jest kontrasygnata Skarbnika Stowarzyszenia.
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§ 18
1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, 2 Wiceprzewodniczących i 1 Członka
wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków w sposób zapewniający
równą reprezentację przedstawicieli gmin Burzenin, Pęczniew, Sieradz oraz gminy i miasta
Warta (parytet równowagi terytorialnej).
2. 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.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu
Członków,
3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe
Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.
4. Komisja Rewizyjna działa według zatwierdzonego regulaminu przez Walne Zebranie
Członków.
§ 19

1.

W skład Rady Stowarzyszenia wchodzi od 12 do 15 członków, w tym Przewodniczący,
2 Wiceprzewodniczących i członkowie Rady.

2. Do kompetencji Rady Stowarzyszenia należy:
1) wybór operacji, które mają być realizowane w ramach LSR,
2) składanie sprawozdań z działalności Rady Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu
Członków.
3. Posiedzenia Rady Stowarzyszenia zwoływane są odpowiednio do potrzeb wynikających
z naboru wniosków prowadzonych przez Stowarzyszenie. Rada Stowarzyszenia składa się
z co najmniej 50% członków zwyczajnych Stowarzyszenia wskazanych przez
poszczególne podmioty będące partnerami społecznymi i gospodarczymi, a działającymi
na obszarze, dla którego została opracowany Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) lub
którego dotyczy LSR (parytet równowagi sektorów).
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4. Rada Stowarzyszenia działa według regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie
Członków.
ROZDZIAŁ V
PROCEDURA WYBORCZA DO WŁADZ STOWARZYSZENIA
§ 20
1. Wybór członków władz Stowarzyszenia dokonywany jest w drodze głosowania
powszechnego jawnego lub tajnego według regulaminu wyborczego przyjętego przez
Walne Zebranie Członków.
2. Wybrani członkowie organów Stowarzyszenia na pierwszym posiedzeniu tego organu
wybierają spośród siebie osoby piastujące poszczególne stanowiska w danym organie.
3. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 14 ust.1 pkt. 2,
3 i 4 w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków
w celu uzupełnienia ich składu.
ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 21
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.
3. Zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w
stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
zwanych dalej "osobami bliskimi",
b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
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trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
d) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz
ich osoby bliskie.
§ 22
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub
w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Przyjęto w dn. 22 grudnia 2015 roku
na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia
„Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”

Warta, 22 grudnia 2015 r.
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