
 
 
 
 
 
 
 

STATUT 
Stowarzyszenia 

„ Ostrzeszowska Lokalna Grupa 
Działania” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostrzeszów, 18 grudnia 2015 roku 
 
 
 

 



Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§1 
1.Stowarzyszenie nosi nazwę „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” zwane w dalszej 
części Statutu Stowarzyszeniem " OLGD" posiada osobowość prawną i działa w oparciu o 
przepisy: 
- ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( tekst jednolity z 2001 roku  
Dz.U. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami), 
- ustawy z dnia 7 marca 2007 r Wspieranie Rozwoju Obszarów Wiejskich z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(Dz.u. Nr 64 poz. 427) 
- Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich ( EFRROW) Dz. U. UE L 277 z 21.10.2005 r art. 63 
- Ustawy z dnia 20 lutego 2015 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. 2015 poz. 349 z późn. 
zm.);  
- Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. 
U. 2015 poz. 378 z późn. zm.). 
- oraz postanowień niniejszego Statutu. 
2. Siedzibą Stowarzyszenia " OLGD" jest miasto Ostrzeszów 
3. Terenem działania Stowarzyszenia " OLGD" jest : 
1) obszar terenu Miasta i Gminy Ostrzeszów, Mikstat, Grabów nad Prosną oraz obszar terenu 
Gminy Kraszewice, Czajków, Doruchów i Kobyla Góra. 
2) dla poprawnej realizacji celów statutowych Stowarzyszenia OLGD, stowarzyszenie może 
prowadzić działalność na terenie całego kraju 
4. Czas trwania Stowarzyszenia " OLGD" jest nieograniczony 
5. Stowarzyszenie " OLGD" opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 
Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników i zawierać umowy zlecenia 
i umowy o dzieło. 
6. Stowarzyszenie " OLGD" ma prawo używania odznak i pieczęci. 
7. Stowarzyszenie jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli 
sektora publicznego, gospodarczego i społecznego 
8. Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje Marszałek Województwa Wielkopolskiego. 
 

Rozdział II 
Cele i sposoby działania 

§ 2 
 

Celem Stowarzyszenia " OLGD" jest: 
1.Wspieranie działań na rzecz rozwoju południowo-zachodniej Polski 
2.Wspieranie procesów gospodarczych w celu stworzenia warunków do: 
1) powstania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 
2) ożywienia i wzbogacenia struktury lokalnej gospodarki 
3.Rozwój obszarów wiejskich poprzez: 
1) wspieranie wzrostu konkurencyjności rolnictwa i obszarów wiejskich 
2) wspieranie inicjatyw regionalnych i lokalnych mających na celu zdynamizowanie rozwoju 
i przekształcenie struktury gospodarki rolnej 



3) wspieranie rozwoju działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej na obszarach 
wiejskich 
4) ułatwianie startu młodym rolnikom i młodzieży z obszarów wiejskich 
5) monitorowanie produkcji rolnej i ogrodniczej 
6) działania na rzecz budowy infrastruktury na terenach wiejskich 
4. Wspieranie ochrony środowiska 
5. Wspieranie i promowanie alternatywnych, a przyjaznych środowisku źródeł energii. 
6. Wspieranie odnowy wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego. 
7. Wspieranie zróżnicowania działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu 
zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów. 
8. Wspieranie inicjatyw regionalnych i lokalnych mających na celu dostosowanie rolnictwa i 
innych działów gospodarki do standardów Unii Europejskiej. 
9. Promocja walorów krajobrazowych i turystycznych 
10. Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez Lokalną Grupę Działania. 
Cele Stowarzyszenia " OLGD" są realizowane przez: 
1.Współpracę z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, których pomoc organizacyjna i 
finansowa 
służyć będzie rozwojowi gospodarczemu regionu południowo-zachodniej Polski, rozwojowi 
obszarów wiejskich 
2. Prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej i doradczej 
3. Inspirowanie i wspieranie inicjatyw regionalnych i lokalnych mających na celu wzrost 
konkurencyjności na rynku unijnym 
4. Wspieranie promocji produktów regionalnych i lokalnych 
 

Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki. 

§ 3 
 

1.Członkami Stowarzyszenia "OLGD" mogą być osoby fizyczne i osoby prawne. 
2.Członkowie Stowarzyszenia " OLGD" dzielą się na : 
1) członków zwyczajnych, 
2) członków honorowych, 
3) członków wspierających. 
3.Członkiem zwyczajnym Lokalnej Grupy Działania mogą być osoby fizyczne i osoby 
prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego 
4.Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona, która swoim 
działaniem lub autorytetem wybitnie wspiera cele Stowarzyszenia " OLGD" . Członek 
honorowy stowarzyszenia posiada głos doradczy na walnym zebraniu członków, nie posiada 
głosu stanowiącego, nie posiada także biernego i czynnego prawa wyborczego do władz 
stowarzyszenia. 
5.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka 
organizacyjna uznająca cele i zasady Stowarzyszenia " OLGD" i wspierająca Stowarzyszenie 
"OLGD" finansowo, organizacyjnie, sprzętowo lub w inny zadeklarowany sposób. 
6.Decyzję o przyjęciu na członka zwyczajnego i wspierającego podejmuje Zarząd 
Stowarzyszenia "OLGD". 
7.Decyzję o nadaniu godności członka honorowego podejmuje Walne Zebranie Członków w 
drodze Uchwały. 
8.Członkowie zwyczajni mają prawo: 
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia "OLGD", 
2) zgłaszać wnioski dotyczące Stowarzyszenia "OLGD", 



3) uczestniczyć we wszystkich pracach Stowarzyszenia. 
9.Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich. 
10.Członkowie wspierający maja prawo brać udział z głosem doradczym za pośrednictwem 
swojego przedstawiciela – we wszystkich pracach stowarzyszenia oraz zgłaszać wnioski 
do władz Stowarzyszenia "OLGD". 
11.Członkowie Stowarzyszenia "OLGD" zobowiązani są: 
1) czynnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia "OLGD" oraz propagować jego program, 
2) przestrzegać statutu i uchwał Stowarzyszenia "OLGD". 
3) regularnie opłacać składki członkowskie i zadeklarowane świadczenia 
12.Członkostwo ustaje uchwałą zarządu na skutek: 
1) dobrowolnego ustąpienia ze Stowarzyszenia "OLGD" zgłoszonego na piśmie 
2) skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej przez 
okres 6-ciu miesięcy, 
3) pozbawienia praw publicznych, 
4) śmierci członka, 
5) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem, 
6) likwidacji Stowarzyszenia "OLGD". 
13. Decyzję w sprawie wykluczenia członka podejmuje Zarząd w drodze uchwały. Od 
uchwały tej przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie1 m-ca 
od otrzymania uchwały. Wykluczenie to może nastąpić z powodu naruszenia obowiązków 
statutowych lub niezgodnego postępowania z prawem, w wyniku którego zaistniała szkoda na 
rzecz Stowarzyszenia "OLGD". 
 

Rozdział IV 
Struktura organizacyjna 

§ 4 
 

1.Władzami Stowarzyszenia "OLGD" są: 
       a) Walne Zebranie Członków 
        b) Zarząd 
        c) Komisja Rewizyjna. 
        d) Rada 
2. Kadencja władz Stowarzyszenia "OLGD" trwa 4 lata z wyłączeniem § 7 pkt.5 
3. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia "OLGD". 
4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do 
kompetencji innych organów Stowarzyszenia "OLGD", a w szczególności: 
     a/ustalanie kierunków działalności Stowarzyszenia "OLGD" 
     b/wybór i odwoływanie członków Zarządu, 
     c/wybór Komisji Rewizyjnej, 
     d/uzupełnianie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej w okresie ich kadencji, 
     e/przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności tych organów i udzielanie 
        im absolutorium, 
     f/ zatwierdzanie statutu i jego zmian, 
     g/ nadawanie godności członka honorowego, 
      h/ podjęcie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia "OLGD", 
      i/ ustalanie wysokości składek członkowskich, 
      j/ rozpatrywanie odwołań w sprawie wykluczenie członka Stowarzyszenia "OLGD". 
5. Walne Zebranie Członków może być: 
          a/ zwyczajne 
          b/ nadzwyczajne 



6.Walne Zebranie Członków zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku 
za pomocą listów poleconych, nadanych przynajmniej na 14 dni przed terminem zebrania. 
7.Porządek obrad musi być zamieszczony w liście. Propozycje uzupełniające do porządku 
obrad można zgłaszać na piśmie przed rozpoczęciem zebrania. 
8.Porządek obrad jest dostępny w siedzibie Stowarzyszenia "OLGD". 
9.Zawiadomienia można także dokonać bezpośrednio, z pisemnym potwierdzeniem przez 
osobę zawiadomioną lub elektronicznie za potwierdzeniem odbioru. 
10.Uchwały podjęte z naruszeniem przepisów niniejszego paragrafu są nieważne. 
11.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w ciągu 3 dni w następujących 
przypadkach: 
       a/ z własnej inicjatywy w razie wyjątkowych okoliczności, 
       b/ na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej, 
       c/ na pisemne żądanie co najmniej 1/3 ogółu członków w terminie nie dłuższym niż 30 
          dni. 
12.Walne Zebranie Członków jest protokołowane. Uchwały Walnego Zebrania zapadają 
zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 50% 
członków w pierwszym terminie. W drugim terminie po upływie 15 minut po pierwszym 
terminie bez względu na liczbę obecnych. 

 
13. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej w czasie kadencji 
obowiązuje zasada kooptacji – nie więcej niż 1/3 składu. Zarząd Stowarzyszenia w ciągi 60 
dni zwołuje Walne Zebranie Członków celem uzupełnienia składu Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej. 
14. W przypadku zmniejszenia się składu Rady w czasie kadencji obowiązuje zasada 
kooptacji – nie więcej niż 1/3 składu. Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały uzupełnia 
skład Rady 
 

§ 5 
 

1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób wybierany na okres 4 lat  nie dłużej jednak niż do wyboru  
Zarządu na nową kadencję. Wyboru Zarządu dokonuje Walne Zebranie Członków                     
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów  
2. Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym, 
zwykłą większością głosów Prezesa, V- ce Prezesa i Sekretarza. 
3. Odwołanie Zarządu może nastąpić w każdym czasie na wniosek Komisji Rewizyjnej, bądź 
min. pięciu członków Stowarzyszenia "OLGD". Odwołanie następuje większością 2/3 głosów 
przy obecności 2/3 uprawnionych do głosowania. 
4. Zarząd działa na podstawie regulaminu pracy Zarządu przyjętego przez Walne Zebranie 
Członków 
5. Do kompetencji Zarządu należy: 
      a/ wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 
      b/ przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia "OLGD", 
      c/ kierowanie pracami Stowarzyszenia "OLGD" i reprezentowanie go na zewnątrz, 
      d/ opracowanie budżetu i sporządzanie bilansu, 
      e/ zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia "OLGD", 
      f/ powoływanie sekcji i zespołów do poszczególnych prac i zagadnień. 
      g/ zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 
      h/ składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków 
      i/ wykluczenie członka 
      j/ uczestniczenie w posiedzeniach Rady 



      k/ uchwalanie LSR i jego zmian  oraz regulaminów wewnętrznych, 
       l/ i inne sprawy zastrzeżone do kompetencji zarządu 
6. Zarząd Stowarzyszenia "OLGD" odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 
7. Ustalenia z posiedzeń Zarządu zapisywane są w formie uchwał podjętych zwykłą  
większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 50% członków. 
8.Na posiedzenie Zarządu są zapraszani z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej. 
9. W sprawach majątkowych Stowarzyszenie "OLGD" reprezentuje dwóch członków Zarządu 
w tym prezes lub w-ce prezes 

§ 6 
1. Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Stowarzyszenia "OLGD". 
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 
1) Kontrola nad całokształtem działalności Stowarzyszenia "OLGD". 
2) Przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia 
"OLGD" oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej 
Stowarzyszenia "OLGD". 
3) Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wniosków w sprawie udzielania 
absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia "OLGD". 
3. Komisja Rewizyjna składa się z 3osób, wybieranych na okres 4 lat nie dłużej jednak niż, 
do wyboru Komisji Rewizyjnej  na nową kadencję.  Wyboru Komisji Rewizyjnej  dokonuje 
Walne Zebranie Członków. 
4. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji, Zastępcę i Sekretarza. 
5. Członkowie Komisji mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach 
Zarządu Stowarzyszenia "OLGD". 
6. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie 
Członków. 
7. Członkowie Komisji nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia 
"OLGD". 
8. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy 
obecności co najmniej 50% członków 
 

§ 7 
 

1. Rada pełni funkcje organu decyzyjnego w wyborze operacji do realizacji. 
2. Rada składa się z 13 – 15 członków. W skład Rady mogą wchodzić przedstawiciele władz 
publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców, przy 
czym na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z 
przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu. 
 
3. Członkowie Rady wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym 
zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% członków Stowarzyszenia. 
4. Przewodniczącego Rady wybiera Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą 
większością głosów przy obecności co najmniej 50% członków Stowarzyszenia. 
5. Kadencja Rady trwa 6 lat .Pierwsza kadencja Rady jest od 2008 roku 
6. Pracę Rady reguluje Regulamin Rady.  
7. Rada jest organem do kompetencji której należy kierowanie rozwojem lokalnym, w tym 
wybór operacji, oraz ustalenie kwoty wsparcia dla operacji. 
8. Wybór operacji, o których mowa w ust. 7 dokonywany jest w formie uchwały  
Rady, podjętej zwykła większością głosów. 
9. Członkowie Rady nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia "OLGD," 
    nie mogą być też pracownikami „OLGD”. 



    10. Posiedzenia Rady zwoływane są odpowiednio do potrzeb wynikających z naboru 
wniosków prowadzonych przez OLGD.  

                                                           
Rozdział V 

Majątek Stowarzyszenia "OLGD" 
§ 8 

 
1. Na majątek Stowarzyszenia "OLGD" składają się: 
       a/ składki członkowskie 
       b/ darowizny, subwencje, zapisy i dotacje 
       c/ dochody z własnej działalności. 
2. Do udzielania pełnomocnictw, składania oświadczeń w sprawach niemajątkowych, 
nabywania, zbywania i obciążania majątku, dysponowania środkami Stowarzyszenia 
"OLGD" oraz zaciągania zobowiązań uprawniony jest Zarząd, w granicach uchwalonych 
przez Walne Zebranie Członków. Dla ważności powyższych czynności są wymagane podpisy 
dwóch członków zarządu w tym prezesa lub w-ce prezesa 
3. Do zbycia nieruchomości Stowarzyszenia "OLGD" potrzebna jest zgoda Walnego 
Zebrania, wyrażona w formie uchwały podjętej większością 2/3 głosów członków 
uczestniczących w zebraniu. 

Rozdział VI 
Zmiana statutu, rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia "OLGD" 

§ 9 
1. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia "OLGD" wymagają podjęcia uchwały przez 
Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów uczestniczących w głosowaniu jawnym 
przy obecności co najmniej 50% członków w pierwszym terminie. W drugim terminie po 
upływie 15 minut po pierwszym terminie bez względu na liczbę obecnych. 
2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia "OLGD" Walne Zebranie 
Członków powołuje likwidatora celem przeprowadzenia likwidacji. 
3. Likwidator przeprowadza likwidację w możliwie najkrótszym czasie i w tym celu 
podejmuje czynności określone w ustawie o Stowarzyszeniach. 
4. Po zakończeniu likwidacji majątek Stowarzyszenia "OLGD" przeznacza się na cel 
określony uchwałą Walnego Zebrania Członków o likwidacji i likwidator zgłosi Sądowi 
wniosek o wykreślenie Stowarzyszenia "OLGD" z Rejestru Stowarzyszeń. 
 


