
STATUT STOWARZYSZENIA

"Razem dla Radomki"

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie _ Lokalna Grupa Działani a o nazwie "Razem dla Radomki,, zwane dalej

''Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszenlem osób fizycznych
i prawnych, w tym jednostki samorządu terytorialnego o celach niezarobkowych, mającym
na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i posiada osobowośó prawną,

§2

STOWARZYSZENIE jest partnerstvvem troj sektorowym, w rozumieniu art. 32,35

rozporządzeńa Parlamentu Europejskiego i Rady (JE) nr 1303120|3 z dnia 17

grudnia2013 r., składającym się z przedstawicieli sęktora publicmego, gospodarczego,

społecznego oraz mieszkańców,

§3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Radom, rvojewództwo mazowieckie.

§4

stowarzyszeńe dztała w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z ?.001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zrrl.), ustawy z
dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności ( Dz. U. z2015 r.

poz. 378), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejsk,ich z

udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Iata ż074-2020 (Dz.U- z 2075 r-

poz.349 ), rozpotządzenia Paflamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 130312073 z dnia 17

grudnia 2013 r., oraz niniejszego statutu.

§5

1 . Stowarzyszenie może być człoŃiem kraj owvch i międzynarodowych organizacj i o
podobnym celu działania.

2, Stowarzyszenię swoim działaniem obejnrrrj e obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a w
szczególności gminy JedlińsĘ Prrysucha, PrzyĘk, Wieniawa, Wolżnów, Zakrzew, ale
dla realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić dzińalność poza
granicami kraju.
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
Nadzór nad stowarzyszeniem sprawuje marszałek województwa.
Stowarzyszenie jest organizacją non profit.
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Rozdzia| II
Zasałly dzialania S towarzyszenia

§6

Celami stowarzyszenia są:

1. Opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (zwanej w dalszej części
statutu w skrócie LSR) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;

2. Promocja obszarów wiejskich, a w szczególlości obszarów położonych w
gminach, które zostaną objęte działaniami przewidzianymi w lokalnej strategii
rozwoju;

3. Mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udzia]u w procesie rozwoju
obszarów wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej ;

4. Upowszechnianie i wymiana informacji o inicjaĘwach związanych z
akty"wizacją ludności na obszarach wiejskich;

5. Promocja zatrudnienia i akt7wizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
i ząrożonych zwolnieniem z pracy na obszarach gmin wiejskich;

6. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości na obszarach gmin wiejskich;

7. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
8. Wpieranie dzialń na rzecz ekologii i ochrony zńerząt olaz ochrona

dziedzictwa przyrodniczego;
9. Dzińanie na rzecz integracji europejskiej oraz rczwijaria kontaktów i współpracy

między społeczeństwamil
10. Wspieranie i promocja wolontariatu;
1 1. Wspieranie rozwoju kultury i sźuki oraz ochrona dziedzictwa kulturowego;

12. Wspieranie prawidłowego rozwoju dziecl i młodzieży

13. Wspieranie środowisk zagtożonych wykluczeniem społecmym oraz osób
chorych i niepełnosprawnych;

14. Podejmowanie innych społecznie i gospodarczo waznych dla gmin, których
obszary są objęte działaniami przewidzianymi w lokalnej strategii rozwoju, celów
związanych z ich rozwojem gospodarczym, społecznym i kulturowym;

15. Udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie
przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z
programów pomocowych.

16. wspieranie działalności oświatowej, naukowej i naukowo - technicznej
17. wspieranie działń związanych z kulturą fizyczną, sportem, rckreacją i turystyką,
18. wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci

telekomunikacyjnych na wsi oraz zaopattywania wsi w wodę,
19. wspieranie działalności Ąa tzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

§7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów;
2. Organizowanie imprez, takich jak festiwale, taryi, pokazy i wystawy i irrne,

shlżąse zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej, oraz udziń
w tego rodzaju przedsięwzięciach organizowanych przez inrre podmioĘ;

3. Dzia]alność propagandową, promocyjną, informacyjną, wydawniczą



publicystyczną i poligrafrczną, w tyrn:
a. opracowyvanie i druk książek, poradników, broszur, folderów, czasopism,

plakatów
b. opracowywanie i rozpowszechnianie artykułów, reklam i informacji

prasowych,
c. opracow)ryvanie i rozpowszechrrianie materiałów audiowizualnych w

tym audycji i reklam radiowych i telewizyjnych,
d, tworzenie stron intemetowych,
e. przygotowywanie i rozpowszechniarrie innych materiałów o charakterze

reklamowym lub promoryj nym;
4. Prowadzenie doradztwa i poradnictwa w zakresie:

a. pĄektowania i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych
zńęarrych z restrukturyzacją i modemizacją sektora żl,wnościowego
oraz rozwojem obszarów wiej skich,

b. promocj i zatrudnienia i akty"wizacji zawodowej osób pozostających
bez pracy i ząrożonych zwolnieniem z pracy,

c. rozwoju przedsiębiorczości na obszarach gmin wiejskich,
d, rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
e. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa ptzyrodniczego,
f. promocji i organizacji wolontariatu;

5. Wspołpracę i wymianę doświadczeń z ins§tucjami publicmlłni i organizacjami
pozarządowymi dzińającymi w zakresie objętym celem LGD na poziomie
krajowym i międzynarodowym;

6. Udzielania pomocy organizacyjnej osobom ftzycznym, osobom prarłnym oraz
jednostkom organizacyjnym zamierzalącym podjąć działalnośó gospodarczą,
społeczną lub kulturalną;

7. Udzielanie pomocy finansowej w postaci dotacji i pożyczek dla:
a. organizaili pozarządowych w rozumieńu ustawy o działalności poĄtku

publicznego i wolontańacie,
b. przedsiębiorców,
c. osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,
d. osób bezrobotnych,
e. innych osób, objętych zakresem działania LGD;

8. Prowadzenie irrrrych działan przewidzianych dla LGD w przepisach, w tym w
przepisach dotyczącychPROW;

9. Prowadzenie bezpłatnego doradźwa w zakresie pfzygotowywania projektów
z-,łiązanych z realizacj ą LSR;

10. Opracowanie, aktln|izacja i realizacja LSR ;

1 1. Rozpowsze cbnianię założeń zatvierdzonej LSR na obszarze dzińariaLGD;
12. Upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na

rea|izację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru
projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach realizacji LSR;

13. Informowanie za pomocą dostępnych środków przekazw o możliwości
otrzymania wsparcia w ramach wdrazania LSR;

14. Sprawdzanie zgodność projektów z załoźeniami LSR;
15. Dokonywanie wyboru projektów do finansowania z puli środków przyznanych

LGD na realizację LSR.

§8

Stowarzyszenie realizuląc cele statutowe może powołać irure jednostki organizacyjne w
granicach prawem dopuszczonych.

§9



Realizując cele statutowe Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków, Może
jednak zatrudniaó pracowników do prowadzenia swoich spraw.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§10

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia m oże by ć:

a. Osoba fizyczna
b. Osoba prawna, w tym jednostka samorządu teqłorialnego,
c. Osoba która dzińa na rzęcz rozwoju obszarów wiejskich, głównie na obszatze,

dla którego ma byó opracowana LSR i złożyła deklarację członkowską.

2. Osoby prawne wykonują swoje prawa przez pełnomocnika.
3. Osoby ftzyczne i prawne mogą być też człoŃami wspierającymi Stowarzyszenia.

§1l

Nabycie i stwięrdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały
Zar ządll Stowarzyszenia.

§12

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiąany:

a. propagowaó cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyó w realizacji tych ceiów,
b. przestrzegaó postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz LGD,
c. opłacaó składki członkowskie,
d, braó udział w Walnych Zebraniach Członków.

2. Członek zwryczajny Stowarzyszenia ma prawo:

a. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b. składaó Zarządowi Stowarzyszenia wnioski doĘczące działalności

Stowarzyszenia,
c. brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o

charakterze informacyjnlłn lub szkoleniowym,
d. wstępu na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalne,

§13

Utrata członkostwa przez człoŃa zwyczajnego Stowarzyszenia następuje wskutek:

l. zlożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji.
2. wykluczenia przez Zarząd:

a. za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,



b. z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,

3. cofnięcia rekomendacji, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt c,
4. śmierci,
5. nieopłacenia składek człoŃowskich przez okres jednego loku.

§14

1. Osoby flzyczne i prawne mogą zostaó człoŃami wspierającymi Stowarzyszenie po
złożeniu wniosku do Zarządu Stowarzyszenia i pisemnym ustalenfu z Zarządem zasń
wspierania Stow at zy szenia.

2. Utrata człoŃostwa, o którym mowa w ust. 1. następuje wskutek:

a. złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacli,
b. wykluczenia przez Zanąd,.

i, za działalnośó niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz
Slowarzyszenia.

ii. z powodu nie realizowania ustalonych zasad wspierania
Stowarzyszenia.

c. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającl,rn Stowarzyszenia.

3. CzłoŃowie wspierający mają prawo:

a. składać Zatządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia
b. brać udział w posiedzeniach \-vładz Stowarzyszenia z głosem doradczym, na

zaproszenie tych władz.

§15

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi Stowarzyszenia przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania CzłoŃów w terminie 21 od dnia doręczenia uchwały
Zatządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na
naj bliższlłn Walnym Zebr anill.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§16

1 . Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Rada,
d. Komisja Rewizyjna.

2. Nie można byó jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Rady.
3. Kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wynosi 4 lata.



§17

1. Uchwały władz Stowarzyszeńa zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2, W przypadku braku wymaganej liczby członków na Walnym Zebrantu, Zuząd, zwołuje
następne Walne Zebranie w terminie 30 min. od zamknięcia obrad Wahego Zębrania z
powodu braku wymaganej liczby osób. W takim prąpadku Uchwały Walnego
Zebrania podejmowane są zwykJą większością głosów osób biorących udzia] w
Walnym Zebrańl.

§18

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie CzłoŃów.
ż. Walnę Zebrańe Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku lub na pisemny

wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i
propozycjach porządku obrad wszys&ich członków pisemnie , co najmniej na 14 dni
przed wy znaczonym terminem.

3. W Walnym Zebranil Członków mogą uczestńczyó zaptoszeni ptzez Zatząd goście.
4. Do kompetencji Walnego Zebrania Człollków należy w szczególności:

a. uchwalanie kierunków i programu dzińania Stowarzyszenia,
b, ustalanie liczby członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej,
c. wybór i odwołanie Ptezesa Zarządl ,
d. wybór i odwołarrie człoŃów Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanię i zatńerdzanie spravłozdń Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w

szczególności doĘczących projektów realizowanych w ramach LSR,
f. udzielanie absolutorium Zarządowi,
g. uchwalanie Statutu i jego zmian"
h. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenią
i. rozpatrywanie odwołań od uchwń Zarządtl, wniesionych przez członków

Stowarzyszenia,
j. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebtania CzłoŃów,
k. opiniowanie projektu LSR opracowanego plz ez Zarząd,

5. Kńdemu cńonkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia obecnemu na Waln}łrn Zabtaniu
CzłoŃów przysługuje j eden głos.

§19

1, Rada może składać się od 12 do 15 członków w tym Przewodniczącego,
Wiceprzewodni czącego, Sekretarza

2. W skład Rady wchodzą przedstawiciele trzech sektorów tj. :społecmego, gospodarczego i
publicznego.

3. Rada w co najmniej 50% składa się z podmiotów - przedstawicieli' sektorów
gospodarczych i społecznych oraz innych odpowiednich podmiotów reprezenĘących
społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozatządowe, w tyn organizacje zajmujące się
zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego, oraz podmiotami odpowiedzialnlłni za
promowanie równości mężezyzn i kobiet z zasttzeżeńęm, że na etapie podejmowania
decyzji o przyznańu środków finansowych dla projektów złożonych w ramach naborów
prowadzonych ptzez LGD ani władzę publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada
więcej niż 49%o praw głosu.

4. Do kompetencji Rady naleĄ:



a, Wybór projektów i operacji w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzsnia w
|303/2013 które mają być realizowane w ramach LSR

b. Ustalenie kwoty wsparcia
c. Ustalenie Regulaminu Rady,

5. Członek Rady nie może być równocześnie członkiem Zarządl, Komisji Rewizyjnej lub
pracownikiem Stowarzyszenia.

§20

1. Zarząd może składać się z 5 do 10 człotlków zarządu w osobach Prezesa, dwóch
Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika i Człotków Zarządu wybieranych i odwoĘwanych
ptzez Walne Zebranie Członków.

2. Do kompetenĄi Zarządu naleĘ:

a. przyjmowanie nowychczłonków Stowarzyszenia,
b. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnąftz i działanie w jego imieniu.
c. kierowanie bieżącą ptacą Stowarzyszenia,
d. powoływanie w miarę potrzeb zespołów problemowych i terytońalnych,
e. zwobrłanie Walnego Zebtańa Człotlków,
f. ustalaniewysokości składekczłonkowskich,
g. opracow).wanie, przyjmowanie i aktualizacja (wprowadzanie zmian ) LSR,
h. realizacja LSR,
i. przygotowanie projektów do realizacji, które zostaną objęte wnioskiem o

dofinansowanie składanym na podstawie przepisów PROW,j. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych
organizacj i,

k. powoĘwanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie
innych pracowników tego Biurą

1. ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wyn agrńzania pracowników Biura
Stowarzyszenia,

m. ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia.

3, Do reprezentowania Stowarzyszenia jest upowżniony Prezes lub Wiceprezes Zarządl
jednoosobowo, do zaciągańa zobowiryań majątkowych upoważniony jest Prezes Zalządu
samodzielnie lub z upoważnieńa Zarządl dwóch cńotlków Zarządu łącznie.

§21

Biuro Stowarzyszenia jest jednostką administracyjną Stowarzyszenią kieruje pracami
organizacyjnymi i przygotowawczymi.

§22

1 . Komisja Rewizylna może składać się z 3 do 5 człotków komisji w osobach
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Członków Komisji wybieranych i
odwołyrłanych przezW a|nę Zebranię Członków,

2, członkiem komisji Rewizyjnej nie może byó osoba skazana prawomocnym vĄłokiem za
przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać
z członkami Zarządu w zwlązku ma]żeńskim, ani tęż w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:



a. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
b, składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym

Zebranil CzłoŃów,
c. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
d. dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbńŃ sprawozdanie finansowe

Stowarzyszenia zgodnie z ptzepisami o rachuŃowości.

§23

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 16 ust.1 pkt b, c, d
w czasie trwania kadencji tych władz uniemoźliwiaj ącą ich pracę , Zuząd zwołlje Wa7ne
Zebranię Członków w celu uzupełnienia ich składu.

Rozdział V
Majątek i rozrłiązanie Stowarzyszenia

§24

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów,
subwencji i dotacji, oraz ofiamości publicznej.

2. Funduszami i maj ątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§25

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebtaria Człottków lub w
innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji olaz przęzftaczenie maj ątku Stowarzyszenia,

STATUT PODPISANO

PrzyłĘ 05 grudnia 2016r.
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