
 

 UCHWAŁA Nr 4/22  

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  

Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”  

z dnia 9 września 2022 roku  

w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” 

 

Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” uchwala 
się, co następuje: 
 
§ 1. Zmienia się Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, stanowiący załącznik 
do Uchwały Nr 1/18 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina 
Rawki” z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Kraina Rawki” (zmiany: uchwała nr 5/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku, uchwała nr 5/20  
z dnia 11 września 2020 r.) w ten sposób, że: 
 

1. Preambuła otrzymuje brzmienie: 
„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest 
partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, 
gospodarczego i społecznego. Jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób 
fizycznych i prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego o celach nie zarobkowych.” 

 
2. W § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, a w 
szczególności: 
a) Gmina Biała Rawska, 
b) Gmina Cielądz, 
c) Gmina Kowiesy, 
d) Gmina Puszcza Mariańska, 
e) Gmina Rawa Mazowiecka, 
f) Miasto Rawa Mazowiecka, 
g) Gmina Regnów, 
h) Gmina Sadkowice, 
i) Gmina Wiskitki, 
j) Gmina Żelechlinek.” 

 
3. w § 2 po ust. 2 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. W zakresie niezbędnym dla prawidłowego realizowania celów Stowarzyszenie może 
prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.” 
 

4. w § 11 ust. 2 pkt 3) otrzymuje brzmienie: 
„3) działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.” 
 

5. w § 16 ust. 1 skreśla się pkt 3. 
 

6. w § 19 ust. 1 pkt. 16) otrzymuje brzmienie: 
„16) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd zobowiązania majątkowego o innym 
charakterze niż określone w pkt. 14, w kwocie ustalanej przez Walne Zebranie,” 

 
7.  § 20 otrzymuje brzmienie: 



 „1. W skład Zarządu wchodzi do 10 członków, nie więcej niż po jednym z każdej gminy, w tym 
obligatoryjnie Prezes i dwóch Wiceprezesów. 
2. Walne Zebranie wybiera Zarząd w ten sposób, że oddzielnie wybiera prezesa, a w oddzielnym 
głosowaniu pozostałych członków Zarządu. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród 
siebie 2 wiceprezesów. 
3. Zarząd może wybrać spośród siebie skarbnika.  
4. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. 
5. Zarząd opracowuje własny regulamin działania i przedstawia go Walnemu Zebraniu do 
zatwierdzenia.” 

 
8.  w § 21 ust. 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie: 

„ 4) opracowywanie planów działalności Stowarzyszenia” 
 

9.  w § 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy uprawniony jest Prezes, a w razie jego 
nieobecności - dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, z wyłączeniem czynności 
związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustalaniem wynagrodzenia dla 
pracowników będących członkami Zarządu. Prezes może upoważnić Dyrektora Biura do 
wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec pozostałych pracowników” 

 
10.  § 22  otrzymuje brzmienie:  
„ 1. Rada wybierana jest przez Walne Zebranie spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 
2. W skład Rady wchodzi 19 osób. 
3. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch 
Wiceprzewodniczących. 
4. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Rady. 
5. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.  
6. W skład Rady wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, społecznego i gospodarczego, przy 
czym na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie 
posiada więcej niż 49% praw głosu. 
7. Do kompetencji Rady należy wybór operacji (projektów), które mają być realizowane w ramach 
opracowanej LSR oraz wybór operacji w ramach działania „Granty Krainy Rawki”. 
8. Członkowie Rady nie mogą pozostawać z członkami Zarządu oraz Członkami Komisji Rewizyjnej 
w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa.  
9. Odwołanie z funkcji członka Rady następuje w przypadku:  

 złożenia rezygnacji,  

 naruszenia postanowień niniejszego statutu,  

 skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo zagrożone karą pozbawienia 

wolności,  

 systematycznego uchylania się od pracy w Radzie.” 

 
11.  w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Komisja Rewizyjna składa się z 4 do 10 członków wybieranych przez Walne Zebranie 
Członków” 

 
12.  w § 24 pkt 1) otrzymuje brzmienie: 

„1) kontrolowanie zgodności działalności Zarządu ze Statutem i uchwałami Walnego 
Zebrania.” 
 



13.  w § 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Składki członkowskie od osób fizycznych powinny być wpłacane do końca II kwartału 
każdego roku za dany rok.” 

14.  w § 27 po ust. 2 dodaje się ust. 3 i ust. 4 w brzmieniu: 
„3. Składki członkowskie od osób prawnych powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego 
roku za dany rok.” 
4. Nowi członkowie wpłacają składki w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania powiadomienia o 
przyjęciu do Stowarzyszenia. W przypadku gdy członkostwo nie obejmuje całego roku 
kalendarzowego o wysokości składki za dany rok decyduje Zarząd.” 
 

§ 2. Uchwala się tekst jednolity statutu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi  
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

       Przewodniczący Zebrania:  


