
STATUT STOWARZYSZENIA DOLINA KARPIA
(wyjątek)

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§ 9
Stowarzyszenie zrzesza:

� członków zwyczajnych
� członków wspierających
� członków  honorowych

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moŜe być:

1. pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia warunki określone w ustawie Prawo

o  stowarzyszeniach,  działa  na  rzecz  rozwoju  obszarów  wiejskich,  miejsko-

wiejskich  i  obszarów  rybackich  i  przedstawi  rekomendację (wskazanie)

zawierającą  w  szczególności  pozytywną  opinię  w  tym zakresie  udzieloną  przez

działających  na  obszarze,  dla  którego  ma  być  opracowana  LSR/LSROR  lub

którego dotyczy  LSR/LSROR:

1) partnera  społecznego  i  gospodarczego  w  rozumieniu  przepisów  

o Narodowym Planie Rozwoju, lub

2) gminę wiejską, lub

3) gminę miejsko-wiejską, lub

4) związek międzygminny, lub

5) inną  osobę  prawną,  której  działalność  obejmuje  realizację  celu

Stowarzyszenia,

oraz złoŜy deklarację członkowską.

2. W trybie art. 15 ust. 2 pkt. 1 ustawy  z 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju

obszarów wiejskich z  udziałem środków Europejskiego Funduszu  Rolnego  na

rzecz  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  (Dz.U.  z  2007r.  Nr  64  poz  427) lub

w  trybie  art.  16  ust  1  pkt  1  ustawy  z  dnia  3  kwietnia  2009r.

o  wspieraniu  zrównowaŜonego  rozwoju  sektora  rybackiego  z  udziałem

Europejskiego  Funduszu  Rybackiego  (Dz.  U.  Nr  72  poz  619)  osoba  prawna,

w tym jednostki samorządu terytorialnego, która przedstawi uchwałę organu

stanowiącego, zawierającą:

a) deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia (LGD/LGR),

b) wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w Stowarzyszeniu  (LGD/ LGR).



3. Członkiem wspierającym moŜe być osoba fizyczna, prawna chcąca przekazać
środki  finansowe,  darowiznę  rzeczową,  majątkową  lub inny rodzaj  pomocy na
rzecz  stowarzyszenia  nie  starając  się  o  członkostwo  zwyczajne.  Członek
wspierający wpłaca środki finansowe, przekazuje darowiznę rzeczową, majątkową
lub inny rodzaj pomocy na rzecz stowarzyszenia, lecz jest zwolniony ze składek
członkowskich.

§ 10
Nabycie  i  stwierdzenie  utraty  członkostwa  zwyczajnego  i  wspierającego
w  Stowarzyszeniu  następuje  na  podstawie  uchwały   Zarządu  Stowarzyszenia
przyjętej zwykłą większością głosów.

§ 11
1. Członkowie Stowarzyszenia są obowiązani:

1) propagować  cel  Stowarzyszenia  i  aktywnie  uczestniczyć  w  realizacji  tego
celu,

2) przestrzegać postanowień Statutu,
2) opłacać składki członkowskie,
3) brać udział w Walnych Zebraniach Członków.

2. Członek 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  

o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,
4) wstępu na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy i wydarzenia.

§ 12
Utrata członkostwa przez członka Stowarzyszenia następuje wskutek:
1. ZłoŜenia Zarządowi pisemnej rezygnacji – w przypadku osoby fizycznej,
2. Wykluczenia przez Zarząd:
   1) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,
   2) z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.
   3) z powodu niezapłacenia dwóch kolejnych składek członkowskich
3. Cofnięcia rekomendacji, o której mowa w § 9 ust. 1,
4. Śmierci osoby fizycznej,
5. Likwidacji osoby prawnej,
6. Utraty osobowości prawnej,
7. ZłoŜenia Zarządowi uchwały organu stanowiącego osoby prawnej z decyzją o
wystąpieniu ze Stowarzyszenia (LGD/LGR).

§ 13
Od  uchwały  Zarządu  w  przedmiocie  wykluczenia  członkowi  Stowarzyszenia
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia
doręczenia  uchwały  Zarządu  o  wykluczeniu.  Uchwała  Walnego  Zebrania  jest
podejmowana na najbliŜszym Walnym Zebraniu Członków i jest ostateczna.

 § 14
1. Członkiem honorowym moŜe być:
     1) osoba spełniająca kryteria określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach,
     2) osoba wyróŜniająca się swoją aktywnością dla promocji, rozwoju i szerzenia



dobrego  imienia  gmin  Zator,  Brzeźnica,  Osiek,  Polanka  Wielka,  Przeciszów,
Spytkowice, Tomice.

2. Nabycie członkostwa honorowego następuje poprzez:
1) Zgłoszenie  przez  członka  Stowarzyszenia  do  Zarządu  Stowarzyszenia
wniosku o przyjęcie członka honorowego,
2) Podjęcie  przez  Walne  Zebranie  Członków  uchwały  zwykłą  większością
głosów.

3.  Utrata  członkostwa  honorowego  następuje  poprzez   podjecie  przez  Walne
Zebranie Członków uchwały zwykłą większością głosów:
    1) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,
    2) z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
    3) złoŜenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,
    4) śmierci.
4.  Członek  honorowy  ma  prawo  składać  Zarządowi  Stowarzyszenia  wnioski
dotyczące działalności Stowarzyszenia,

5. Członkowie  wspierający  i  honorowi  mają  prawo  uczestnictwa  w  pracach  i
imprezach  organizowanych  przez  Stowarzyszenie,  nie  posiadają  czynnego  ani
biernego  prawa  wyborczego.  Uczestniczą  w  Walnym  Zebraniu  z  głosem
doradczym.


