STATUT
ŚRODKOWOPOMORSKIEJ GRUPY DZIAŁANIA
(tekst jednolity ustalony 11 czerwca 2012 r.)
Fundacja „ŚRODKOWOPOMORSKA GRUPA DZIAŁANIA” zwana w dalszej części
Statutu „Fundacja”, ustanowiona przez fundatorów wymienionych w akcie notarialnym z dnia
10 maja 2006 r., sporządzonym przed Notariuszem Mirosławem Praczem w Koszalinie działa
na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203
ze zm.) i niniejszego Statutu.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1.
Fundacja pod nazwą „Środkowopomorska Grupa Działania", zwana dalej „Fundacją",
ustanowiona została przez Fundatorów:
1) Politechnikę Koszalińską,
2) Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego.
§2.
Siedzibą Fundacji jest Miasto Koszalin.
§3.
1. Terenem działania Fundacji jest obszar gmin będących członkami Rady Fundacji.
2. Fundacja powołana jest na czas nieokreślony.
3. Fundacja może używać nazwy pisanej wielkimi literami, skróconej „ŚGD”, a na potrzeby
prowadzonej współpracy o zasięgu międzynarodowym, posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
4.
Fundacja
używa
pieczątek
z
danymi
identyfikacyjnymi
Fundacji.
5. Fundacja może używać logo, w formie graficznej zaakceptowanej przez Radę Fundacji.
6. Fundacja o nazwie – Środkowopomorska Grupa Działania zwana dalej "Fundacją", jest
partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego,
gospodarczego i społecznego.
7. Kształtując skład Rady Doradczej przestrzega się zasady aby partnerzy ekonomiczni i
społeczni, jak również inni przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, tacy jak rolnicy,
kobiety wiejskie, młodzi ludzie oraz ich stowarzyszenia stanowili przynajmniej 50 % składu
Rady.
Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
§ 4.
Celem Fundacji jest działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich,
w szczególności:
1) opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru gmin Pomorza
Środkowego,
2) wspieranie działań na rzecz realizacji LSR dla terenu, o którym mowa w pkt 1,
3) promocja obszarów wiejskich położonych na terenie, o którym mowa w pkt 1,
4) mobilizowanie ludności do aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich
położonych na terenie, o którym mowa w pkt 1,

5) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności
na obszarach wiejskich położonych na terenie, o którym mowa w pkt 1,
6) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
i zagrożonych
zwolnieniem
z
pracy
na
obszarach
gmin
wiejskich,
7) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na
obszarach gmin wiejskich,
8)
działalność
wspomagająca
rozwój
wspólnot
i
społeczności
lokalnych,
9) wpieranie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego,
10) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
11) wspieranie i promocja wolontariatu,
12) wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz ochrona dziedzictwa kulturowego,
13) wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży,
14) wspieranie środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób chorych
i niepełnosprawnych,
15) podejmowanie innych działań mających na celu rozwój obszarów wiejskich na terenie
działania Fundacji,
16) podejmowanie innych społecznie i gospodarczo ważnych dla gmin, których obszary
zostaną objęte działaniami przewidzianymi w LSR, celów związanych z ich rozwojem
gospodarczym, społecznym i kulturowym.
17) działanie na rzecz rozwoju nauki, oświaty, wychowania, edukacji, sportu i turystyki
18) działanie na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,
19) tworzenie i rozwój produktu turystycznego wokół lokalnych atrakcji turystycznych.
§5.
1. Fundacja działa na podstawie przepisów:
a) ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn.
zm.),
b) ustawy z 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr
64, poz. 427),
c) rozporządzenia Rady (WE), nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005 str. 1),
d) niniejszego Statutu.
2. Fundacja działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia potrzeby związane
z ochroną oraz promocją środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno kulturowych, potrzeby związane z rozwojem turystyki oraz popularyzuje i rozwija produkcję
wyrobów regionalnych.
3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Realizując cele Fundacja opiera się na społecznej pracy członków jej organów, wsparciu
Fundatorów oraz zatrudnionych pracowników.
5. Podmioty wspierające statutową działalność Fundacji korzystają na zasadzie pierwszeństwa
z efektów jej działalności oraz badań, analiz i opracowań przygotowanych przez Fundację.
§6.
Fundacja realizuje swój cel w szczególności poprzez:
1) podejmowanie wszelkich działań w tym badawczych i integracyjnych umożliwiających
opracowanie i realizację LSR dla obszaru gmin Pomorza Środkowego,

2) integrowanie członków Rady Fundacji w zakresie wspólnej realizacji zadań na rzecz
obszarów wiejskich położonych na terenie gmin Pomorza Środkowego,
3) tworzenie strategii rozwoju obszarów wiejskich położonych na terenie gmin Pomorza
Środkowego,
4) pozyskiwanie środków finansowych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
5) prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD w przepisach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, w tym działalności inwestycyjnej,
6) podejmowanie wszelkiej działalności służącej rozwojowi turystyki i agroturystyki na
terenach wiejskich gmin Pomorza Środkowego.
7) organizowanie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub
szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów związanych
z rozwojem obszarów wiejskich,
8) prowadzenie doradztwa i poradnictwa w zakresie:
a) projektowania i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych związanych
z restrukturyzacją i modernizacją sektora żywnościowego oraz rozwojem obszarów
wiejskich,
b) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
c) rozwoju przedsiębiorczości na obszarach gmin wiejskich,
d) rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
e) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
f) promocji i organizacji wolontariatu;
9) organizowanie i finansowanie imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy
i wystawy, służących zwłaszcza promocji gmin i ich tożsamości kulturowej oraz
umożliwiających rozwój obszarów wiejskich,
10) organizowanie i finansowanie działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej
związanych z rozwojem obszarów wiejskich, w tym:
a) opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,
b) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
c) tworzenie stron internetowych,
d) przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze
reklamowym lub promocyjnym,
e) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów
inwestycyjnych związanych z realizacją LSR,
f) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami
pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem działalności Fundacji na
poziomie krajowym i międzynarodowym.
11) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami
pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Fundacji,
12) udzielania pomocy organizacyjnej osobom fizycznym, osobom prawnym oraz
jednostkom organizacyjnym zamierzającym podjąć działalność gospodarczą, społeczną
lub kulturalną,
13) udzielanie pomocy finansowej w postaci dotacji i pożyczek dla:
a) organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie,
b) przedsiębiorców,
c) osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,
d) osób bezrobotnych,
e) innych osób potrzebujących, objętych zakresem działania Fundacji.

14) opracowanie LSR i przystąpienie do konkursu na jej realizację, organizowanego przez
samorząd województwa,
15) rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej LSR na obszarze działania LGD,
16) upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy w realizacji
projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz
sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach realizacji LSR,
17) informowanie za pomocą dostępnych środków przekazu, m.in. za pomocą strony
internetowej, ogłoszeń w prasie lokalnej, o możliwości wystąpienia do LGD w sprawie
wyboru projektu do realizacji LSR w ramach działania, „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju”,
18) sprawdzanie zgodność projektów z założeniami LSR,
19) dokonywanie wyboru projektów do finansowania z puli środków przyznanych LGD na
realizację LSR w ramach działania, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”,
20) przygotowywanie stosownych analiz, opracowań oraz gromadzenie dokumentacji,
21) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami
pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami statutowymi Fundacji na
poziomie krajowym i międzynarodowym,
22) prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD określonych w prawie polskim
i prawie Unii Europejskiej,
23) podejmowanie i prowadzenie innych działań zmierzających do realizacji celów
statutowych Fundacji,
24) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów
wiejskich położonych w gminach będących członkami Rady Fundacji ŚGD,
25) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją
ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach.
26) prowadzenie działalności promocyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej, doradczej,
opiniodawczej, informacyjnej i wydawniczej skierowanej do dzieci i młodzieży i osób
dorosłych
27) organizację i prowadzenie klubów, świetlic, centrów integracji społecznej, centrów
aktywizacji zawodowej i społecznej, punktów informacji turystycznej,
28) organizację turnusów, warsztatów, obozów, kolonii i wycieczek edukacyjnych,
integracyjnych, międzynarodowych, szkoleniowych, wypoczynkowych, kulturalnych,
sportowych, ekologicznych, proeuropejskich, profilaktycznych, rekreacyjnych
i rehabilitacyjnych”
29) promocję produktów i atrakcji turystycznych
30) opracowywanie rocznych kalendarzy imprez turystycznych i kulturalnych
Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§7.
1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez
Fundację w czasie jej działania.
2. Fundacja nie jest utworzona ze środków publicznych.
§8.
1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
2. Majątek Fundacji służy do realizacji celów statutowych.

3. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów wydatkuje się na
realizację celów Fundacji, z poszanowaniem woli spadkodawców lub darczyńców.
4. Majątkiem zarządzają powołane do tego organy Fundacji na mocy niniejszego Statutu.
5. Koszty funkcjonowania Fundacji pokrywa się z dochodów Fundacji. Fundatorzy nie
ponoszą kosztów bieżącej działalności Fundacji.
6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych
odrębnymi przepisami.
7. Członkowie Rady Fundacji mogą wnosić świadczenia pieniężne na rzecz Fundacji
z przeznaczeniem na finansowanie projektów i przedsięwzięć realizowanych przez Fundację.
8. Świadczenia określone w ust. 7 uchwala Rada Fundacji za zgodą członków deklarujących
wpłatę świadczenia, z zastrzeżeniem ust. 9.
9. Jednostki samorządu terytorialnego będące Członkami Rady Fundacji lub partnerami
Fundacji uczestniczą w finansowaniu projektów i przedsięwzięć realizowanych przez
Fundację w formie dotacji celowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§9.
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1) projektów realizowanych przez Fundację w ramach środków pozabudżetowych,
2) darowizn i zapisów,
3) subwencji i dotacji,
4) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
5) dochodów z majątku,
6) odsetek od lokat kapitałowych,
7) składek członków organów Fundacji.
Rozdział IV
Organy Fundacji
§10.
1. Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd Fundacji,
3) Zgromadzenie Fundatorów.
4) Rada Doradcza
5) Komisja Rewizyjna
2. Do podstawowych obowiązków członka organu Fundacji należy promowanie Fundacji,
przyczynianie się do pozyskiwania środków na jej działalność, wspomaganie realizacji jej
celów statutowych, przestrzeganie postanowień Statutu oraz aktywny udział w pracach
organów Fundacji.
3. Pierwszy skład organów Fundacji określają Fundatorzy.
4. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Rady Doradczej.
§11.
1. Organy Fundacji podejmują decyzje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia organów Fundacji mogą podejmować decyzje o ile uczestniczy w nich, co
najmniej 1/3 członków, z zastrzeżeniem ust. 2b.
2b. Rada Doradcza może podejmować uchwały w sprawie wyboru operacji do
dofinansowania pod warunkiem, iż w głosowaniu uczestniczą co najmniej w połowie
członkowie Rady powołani spośród przedsiębiorców oraz podmiotów niezaliczonych do
sektora finansów publicznych.

2c. Za członków Rady Fundacji mogą brać udział w posiedzeniach i głosowaniach Rady
ustanowieni pełnomocnicy. Pełnomocnikiem członka Rady może być tylko inny członek Rad,
z zastrzeżeniem, iż jeden członek Rady nie może reprezentować więcej niż dwóch członków
Rady. Do protokołów z posiedzeń Rady, w których brali udział pełnomocnicy dołącza się
oryginały pełnomocnictw członków Rady.
3. Posiedzenie organu Fundacji zwołuje przewodniczący tego organu lub osoba przez niego
upoważniona z własnej inicjatywy, na wniosek członka tego organu lub przewodniczącego
innego organu Fundacji. Jeżeli przewodniczący organu Fundacji nie zwoła posiedzenia
w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku – posiedzenie może zwołać każdy z członków tego
organu.
4. Organy Fundacji zwołuje się poprzez wysłanie zaproszeń do udziału w posiedzeniu
najpóźniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem. Zaproszenia mogą być dostarczane
listownie, faxem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, jeżeli zażąda tego członek organu
Fundacji.
5. Posiedzenia organów Fundacji otwiera, prowadzi i zamyka przewodniczący tego organu
lub osoba przez niego upoważniona.
6. W posiedzeniach organów Fundacji bez prawa głosu mogą uczestniczyć członkowie
pozostałych organów Fundacji, a także inne osoby zaproszone do udziału przez członków
organów Fundacji.
7. Przedmiotem posiedzeń organów Fundacji mogą być jedynie zagadnienia ujęte w porządku
obrad ustalanym przez przewodniczącego organu Fundacji lub jednomyślnie włączone do
porządku obrad przez ten organ Fundacji.
8. Z przebiegu posiedzeń organów Fundacji sporządza się protokoły.
9. Szczegółowy tryb zwoływania i odbywania posiedzeń organów Fundacji może określać
regulamin posiedzeń organów Fundacji ustalony przez dany organ Fundacji.
§ 12.
1. Organy Fundacji podejmują decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów.
3. Uchwała organu Fundacji może być podjęta bez formalnego zwołania posiedzenia, także
nie na posiedzeniu, jeżeli wszyscy członkowie tego organu wyrażają zgodę na jej podjęcie.
4. Organy Fundacji podejmują uchwały w głosowaniu jawnym, chyba że postanowią inaczej.
5. W wypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego organu Fundacji.
6. Każdemu członkowi organu Fundacji przy podejmowaniu uchwał przysługuje jeden głos.
7. Uchwały organów Fundacji podpisuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący organu
Fundacji, a w przypadku uchwał podejmowanych poza posiedzeniem lub bez jego formalnego
zwołania wszyscy członkowie organu Fundacji.
8. Do odwoływania członków organów Fundacji stosuje się odpowiednio postanowienia
statutu o ich powoływaniu.
9. Osoby prawne w organach Fundacji reprezentuje ich pełnomocnik lub reprezentant.
RADA FUNDACJI
§13.
1. Rada Fundacji jest głównym organem Fundacji określającym kierunki działania, sposoby
realizacji celów Fundacji oraz sprawującym nadzór i kontrolę nad działalnością Fundacji.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem rozstrzygnięcia podejmuje Rada
Fundacji.
3. Rada Fundacji składa się, z co najmniej trzech osób powoływanych na czas nie oznaczony
przez Zgromadzenie Fundatorów lub Radę Fundacji.

4. Do Rady Fundacji powołuje się osoby, które złożą pisemną deklarację przystąpienia do
Rady Fundacji oraz zobowiążą się działać na rzecz realizacji celów Statutowych Fundacji.
Gminy i powiaty mogą zostać powołane w skład Rady Fundacji na podstawie pisemnego
oświadczenia ich organu wykonawczego oraz uchwały właściwej rady gminy lub powiatu.
5. Co najmniej połowę członków Rady Fundacji powołuje się spośród przedsiębiorców oraz
podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, a pozostałą część spośród
jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w realizowanych przez Fundację
projektach.
6. Członkowie Rady Fundacji są partnerami Fundacji, jako lokalnej grupy działania
w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 maja 2008 r.
w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji
lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 (Dz. U. Nr 103, poz. 659), z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Wszystkie gminy będące członkami Rady Fundacji są partnerami Fundacji o ile objęte są
lokalną strategią rozwoju opracowaną przez Fundację. Gminy będące partnerami Fundacji nie
mogą być jednocześnie partnerami ani członkami innych lokalnych grup działania, które
ubiegają się o wybór do realizacji ich lokalnych strategii rozwoju.
8. Przy ustalaniu składu Rady Fundacji przestrzega się wymogu, aby Partnerami Fundacji
były podmioty z każdego z następujących sektorów:
a) publicznego, na który składają się w szczególności: gminy, powiaty, uczelnie
publiczne, jednostki badawczo-rozwojowe, samodzielne publiczne zakłady opieki
zdrowotnej, państwowe lub samorządowe instytucje kultury oraz państwowe lub
samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych przepisów w celu
wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorców,
b) społecznego, na który składają się w szczególności: osoby fizyczne działające na
rzecz rozwoju obszaru objętego LSR, związki zawodowe, organizacje społecznozawodowe rolników, stowarzyszenia, ruchy obywatelskie, inne dobrowolne
zrzeszenia oraz fundacje z obszaru objętego LSR,
c) gospodarczego, na który składają się przedsiębiorcy.”.
§14.
1. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo popełnione umyślnie.
2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu, pozostawać
z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Osoba reprezentująca członka Rady Fundacji może być członkiem Zarządu.
4. Stosunek pracy z członkami Zarządu Fundacji nawiązuje i rozwiązuje Przewodniczący
Rady Fundacji, na podstawie uchwały Rady Fundacji o powołaniu na członka Zarządu
i ustaleniu jego wynagrodzenia.
5. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Fundacji następuje z chwilą:
1) zrzeczenia się członkostwa,
2) likwidacji lub śmierci członka Rady Fundacji,
3) wykluczenia na podstawie uchwały Rady Fundacji lub Zgromadzenia Fundatorów
za działania sprzeczne ze Statutem lub uchwałami organów Fundacji.
§15.
Do zadań Rady Fundacji należy:
1) uchwalanie na wniosek Zarządu kierunków i programów działania Fundacji,

2) przyjmowanie do realizacji przez Fundację przedsięwzięć i projektów związanych
z realizacją celów statutowych Fundacji,
3) zatwierdzanie projektu LSR opracowanego przez Zarząd,
4) ustalanie kosztów realizowanych przez Fundację projektów oraz źródeł ich pokrycia,
5) sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli nad działalnością Fundacji,
6) powoływanie zespołów kontrolnych do prowadzenia kontroli działalności Fundacji i jej
organów,
7) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji i udzielanie absolutorium członkom
Zarządu,
8) zatwierdzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych Zarządu Fundacji,
9) ustalanie liczby członków Zarządu Fundacji,
10) dokonywanie zmian Statutu Fundacji z wyłączeniem określania celów statutowych
Fundacji oraz kompetencji organów Fundacji,
11) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
12) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Fundacji i zatwierdzanie
przedkładanych przez Zarząd zasad wewnętrznej organizacji Fundacji,
13) podejmowanie decyzji o utworzeniu i zniesieniu stałej placówki terenowej Fundacji,
14) występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
15) ustalanie zasad gospodarowania mieniem Fundacji,
16) opiniowanie innych spraw wnioskowanych przez Zarząd,
17) podejmowanie decyzji w przedmiocie połączenia z inną fundacją oraz jej likwidacji,
18) ustalanie składek członkowski – członków organów ŚGD.
§16.
Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza
Rady.
ZARZĄD FUNDACJI
§17.
1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz co najmniej
jeden członek Zarządu. Członków Zarządu powołuje się na czas nieokreślony lub na
określoną kadencję.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
3. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej 50% członków wskazanych przez podmioty
będące partnerami społecznymi i gospodarczymi w rozumieniu odrębnych przepisów,
działające na obszarze dla którego ma być opracowany LSR lub którego dotyczy LSR,
a w pozostałej części z przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, których dotyczy
LSR.
4. (uchylony).
5. Zarząd Fundacji przedkłada Radzie Fundacji coroczne sprawozdanie ze swej działalności
za rok ubiegły, w terminie do dnia 31 marca.
6. Członkiem Zarządu może być tylko osoba fizyczna.
7. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania, bądź śmierci
członka Zarządu. Nie udzielenie przez Radę Fundacji członkowi Zarządu absolutorium za
dany rok obrachunkowy jest równoznaczne z odwołaniem członka Zarządu.
§18.
Do Zarządu należy kierowanie działalnością Fundacji, a w szczególności:

1) opracowywanie LSR, oraz innych wymaganych przepisami Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich dokumentów, celem przystąpienia do konkursu na realizację
LSR,
2) przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i przystąpienie do konkursu
na jej dofinansowanie, zgodnie z przepisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
3) wnioskowanie uchwalenia rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
4) kreowanie polityki rozwoju obszarów wiejskich objętych działaniem Fundacji,
5) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
6) pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację celów statutowych
Fundacji,
7) ustalanie regulaminu Biura Fundacji,
8) powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Fundacji,
9) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Fundacji.
10) kierowanie bieżącą pracą i działalnością Fundacji,
11) realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, w tym ogłaszanie konkursów na projekty, ich przyjmowanie
i przedkładanie Radzie, celem dokonania wyboru projektów do realizacji w ramach
strategii,
12) opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na
realizację celów z innych programów pomocowych,
13) wykonywanie innych działań wymaganych przepisami, związanych z realizacją LSR,
14) realizowanie uchwał Rady Fundacji, Rady Doradczej i Zgromadzenia Fundatorów,
15) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji.
16) dokonywanie zmian na wezwanie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego
w zapisach lokalnej strategii rozwoju realizowanej na podstawie umowy o warunkach
i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju nr 6933-UM1600004/09 zawartej
w dniu 7 lipca 2009 r.
§19.
1. Fundację reprezentuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Oświadczenia woli oraz wszelkie dokumenty, na mocy, których Fundacja zaciąga
zobowiązania majątkowe wobec osób trzecich o wartości powyżej 5.000 zł, podpisuje dwóch
członków
Zarządu,
w
tym
Prezes
Zarządu
lub
Wiceprezes
Zarządu.
3. Stosunek pracy z członkami Zarządu Fundacji nawiązuje i rozwiązuje Przewodniczący
Rady Fundacji, a w pozostałych przypadkach czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za
Fundację dokonuje jednoosobowo Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
ZGROMADZENIE FUNDATORÓW
§20.
1. Zgromadzenie tworzą Fundatorzy.
2. Zgromadzeniem kieruje Przewodniczący. Funkcje Przewodniczącego Zgromadzenia pełnią
na zmianę Fundatorzy. Kadencja Przewodniczącego wynosi 6 miesięcy. Pierwsza kadencja
kończy się z końcem roku kalendarzowego, w którym Fundacja została ustanowiona.
3. Posiedzenia Zgromadzenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na
rok.
4. W przypadku likwidacji członka Zgromadzenia Fundatorów, Fundator wyznacza osobę
wykonującą jego prawa i obowiązki w Fundacji.

§21.
Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji za działania sprzeczne
z postanowieniami Statutu lub uchwał organów Fundacji;
2) dokonywanie zmian Statutu Fundacji;
3) uchylanie uchwał organów Fundacji sprzecznych z postanowieniami Statutu;
4) podejmowanie uchwał w innych sprawach wnioskowanych przez Radę Fundacji lub
Zarząd Fundacji.
Rada Doradcza
§ 22.
1. Rada składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i pozostałych
członków.
2. W skład Rady wchodzą:
1) obligatoryjnie przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, będących
członkami organów Fundacji,
2) w co najmniej 50% podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit b i c
rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich – tj. partnerzy gospodarczy i społeczni oraz inne
odpowiednie podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, organizacje
pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu
środowiska naturalnego oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie równości
mężczyzn i kobiet, a działającymi na obszarze, którego dotyczy Lokalna Strategia
Rozwoju.
3. W skład Rady wchodzi od 10 do 27 osób wybieranych i odwoływanych przez Radę
Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji, zapewniający równą reprezentację przedstawicieli
gmin będących członkami Rady Fundacji.
4. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem karnym.
5. Członków Rady wybiera się spośród osób, które posiadają doświadczenie w zakresie
realizacji projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych ze
środków unijnych.
6. Co najmniej jedna osoba spośród członków Rady powinna posiadać udokumentowaną
znajomość przynajmniej jednego języka roboczego UE (angielski, francuski lub
niemiecki) w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się.
7. Co najmniej 50% członków Rady powinno zamieszkiwać obszar objęty działalnością LSR
przynajmniej 3 lat przed ich powołaniem.
8. Odwołanie z funkcji członka Rady następuje w przypadku:
1) złożenia rezygnacji,
2) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
3) naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
4) skazania prawomocnym wyrokiem karnym,
5) systematycznego uchylania się od pracy w Radzie.

1.
2.

§ 23.
Rada na pierwszym posiedzeniu, które zwołuje Prezes Zarządu wybiera
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
Przewodniczący Rady lub podczas jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje
posiedzenia Rady i im przewodniczy.

3.
4.
5.
6.

Rada Doradcza zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na rok.
Przewodniczący ma obowiązek zwołać Radę na wniosek Zarządu.
W posiedzeniach Rady uczestniczy Prezes Zarządu z głosem doradczym lub w razie jego
nieobecności inny członek Zarządu wskazany przez Prezesa.
Obsługę administracyjno-biurową posiedzeń Rady zapewniać ma Zarząd w ramach
funkcjonującego Biura Zarządu Fundacji.

§ 24.
1. Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4
rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia
Rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (Dz. Urz. UE l277 z 21.10.2005 r. str.1), które mają być realizowane w ramach
opracowanej przez Fundację Lokalnej Strategii Rozwoju.
2. Wybór operacji, o których mowa w ust. 1, dokonywany jest w formie uchwały Rady,
podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Rady
uprawnionych do głosowania.
3. Od uchwały o której mowa ust. 2 przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Rady
Doradczej.
Komisja Rewizyjna
§ 25.
1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego od 1 do 3
członków wybieranych i odwoływanych przez Radę Fundacji.
2. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący w miarę potrzeb lub na
żądanie każdego członka Komisji, nie rzadziej jednak, niż raz na rok.
4. 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 lub podległości z tytułu zatrudnienia.
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola bieżącej pracy Fundacji,
b. ocena prac i składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium dla
Zarządu na Radzie Fundacji,
c. występowanie z wnioskiem o zwołanie Rady Fundacji,
d. dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe
Fundacji zgodnie z przepisami o rachunkowości.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 26.
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§27.
1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały
przy obecności wszystkich członków Rady lub Zgromadzenie Fundatorów.
2. Likwidację prowadzi Likwidator powołany przez organ, który zdecydował o otwarciu
likwidacji.
§28.
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na cele zbieżne z celami Fundacji.
Szczegółową uchwałę w tym zakresie podejmie organ, który zdecydował o otwarciu
likwidacji.

