
UCHWAŁA NR 2/06 
 

Zebrania Zało�ycielskiego 

z dnia 20 lutego 2006 r. 

w sprawie przyj�cia statutu 

 

 

Zebrani w dniu 20 lutego 2006 r. w Hajnówce postanawiaj� przyj�� Statut 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”, który stanowi 

zał�cznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

Za przyj�ciem uchwały głosowało 38 osób, 3 osoby si� wstrzymały. 

 

 

Przewodnicz�cy          Sekretarz 

 



Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr 2/06 

Zebrania Zało�ycielskiego 
z dnia 20 lutego 2006 r. 

 
 

STATUT STOWARZYSZENIA 
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „Puszcza Białowieska” 

Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  
§ 1 

1. Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” działa w oparciu o 
Ustaw� Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855) oraz niniejszy Statut.  
2. Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” posługuje si� nazw� 
skrócon�: LGD „Puszcza Białowieska” oraz akronimem: LGD „PB”. 
 

§ 2 
Obszarem działania LGD „PB” jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym 
uwzgl�dnieniem gmin wiejskich: Hajnówka, Białowie�a, Narew, Narewka, Bielsk Podlaski, 
Czy�e, Czeremcha, Dubicze Cerkiewne, Orla oraz gminy miejsko-wiejskiej Kleszczele. 
Siedzib� władz LGD „PB” jest Hajnówka.  
 

§ 3 
Dla wła�ciwego realizowania swoich celów statutowych LGD „PB” mo�e prowadzi� 
działalno�� poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 
 

§ 4 
LGD „PB” opiera swoj� działalno�� na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich 
spraw LGD „PB” mo�e zatrudnia� pracowników. 
 

§ 5 
LGD „PB” mo�e u�ywa� odznak i piecz�ci na zasadach okre�lonych w odr�bnych przepisach 
szczegółowych.  
 

§ 6 
Czas trwania LGD „PB” jest nieograniczony. 
 

§ 7 
LGD „PB” mo�e by� członkiem krajowych i mi�dzynarodowych organizacji o zbie�nym profilu 
działania.  
 

§ 8 
Stowarzyszenie realizuj�c cel statutowy mo�e powoła� inne jednostki organizacyjne w 
granicach dopuszczonych prawem. 
 
 
 
 
 
 
 



Rozdział II 
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA 

 
§ 9 

Celami działania LGD „PB” s�:  

1. opracowanie, aktualizacja i wdro�enie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (ZSROW) w rozumieniu przepisów Sektorowego Programu Operacyjnego 
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora �ywno�ciowego oraz rozwój obszarów 
wiejskich, 2004-2006”, zwanych dalej „przepisami SPO” dla obszaru gmin wiejskich: 
Hajnówka, Białowie�a, Narew, Narewka, Bielsk Podlaski, Czy�e, Czeremcha, 
Dubicze Cerkiewne, Orla oraz gminy miejsko-wiejskiej Kleszczele; 

2. wspieranie działa� na rzecz realizacji ZSROW dla obszaru gmin, o których mowa w 
pkt 1; 

3. promocj� obszarów wiejskich poło�onych w gminach, o których mowa w pkt 1; 
4. mobilizowanie ludno�ci do aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich 

poło�onych w gminach, o których mowa w pkt 1; 
5. upowszechnianie i wymian� informacji o inicjatywach zwi�zanych z aktywizacj� 

ludno�ci na obszarach wiejskich; 
6. działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, z uwzgl�dnieniem ochrony 

�rodowiska przyrodniczego, krajobrazu i zasobów historyczno - kulturowych; 
7. działanie na rzecz rozwoju turystyki; 
8. popularyzacja i rozwój produkcji i wyrobów regionalnych. 

 

§ 10 
LGD „PB” realizuje swoje cele w szczególno�ci poprzez: 

1) organizowanie i finansowanie: 

a. przedsi�wzi�� o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, 
szkole�, konferencji i konkursów, 

b. imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, słu��cych 
zwłaszcza promocji regionu i jego to�samo�ci kulturowej, 

c. działalno�ci promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym: 

� opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, 
� opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, 
� tworzenie stron internetowych, 
� przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym 

lub promocyjnym, 

2) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów 
inwestycyjnych zwi�zanych z realizacj� ZSROW, 

3) współprac� i wymian� do�wiadcze� z instytucjami publicznymi i organizacjami 
pozarz�dowymi działaj�cymi w zakresie obj�tym celem Stowarzyszenia na poziomie 
krajowym i mi�dzynarodowym 

4) prowadzenie innych działa� przewidzianych dla LGD w przepisach SPO. 

 



Rozdział III 
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWI�ZKI 

 § 11 
Członkami LGD „PB” s� członkowie: 

1. Zwyczajni. 
2. Wspieraj�cy. 
3. Honorowi.  

§ 12 

1. Członkostwo w LGD „PB” nabywa si� przez przyj�cie w poczet Członków Uchwał� 
Zarz�du. 
 
2. Członkiem zwyczajnym LGD „PB” mo�e by� pełnoletnia osoba fizyczna, która: 
 
1) spełnia warunki okre�lone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, 
2) działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i przedstawi rekomendacj� (wskazanie) 
zawieraj�c� w szczególno�ci pozytywn� opini� w tym zakresie udzielon� przez działaj�cych 
na obszarze, dla którego ma by� opracowana ZSROW lub którego dotyczy ZSROW: 
 

a) partnera społecznego i gospodarczego w rozumieniu przepisów o Narodowym Planie 
Rozwoju lub 

b) gmin� wiejsk�, lub 
c) gmin� miejsko-wiejsk�, lub 
d) zwi�zek mi�dzygminny, lub 
e) inn� osob� prawn�, której działalno�� obejmuje realizacj� celu Stowarzyszenia, 

 
3) zło�y deklaracj� członkowsk�. 

 
 § 13 

Członkowie zwyczajni maj� prawo: 
 

1. Uczestniczy� z głosem stanowi�cym w Walnym Zebraniu Członków. 
2. Współuczestniczy� w tworzeniu programu pracy LGD „PB” i jego realizacji. 
3. Wybiera� i by� wybieranym do władz LGD „PB”. 
4. Korzysta� z maj�tku, �wiadcze� i pomocy LGD „PB”, z   zastrze�eniem zapisów § 37. 
5. Zgłasza� do władz wnioski i uwagi dotycz�ce programu i metod pracy LGD „PB”. 
6. Prezentowa� cele, działania i programy LGD „PB” na zewn�trz. 

  
§ 14 

Członkowie zwyczajni LGD „PB” zobowi�zani s� do: 
 

1. Uczestnictwa w pracach, akcjach i imprezach organizowanych przez LGD „PB”. 
2. Wypełniania zada� wynikaj�cych z funkcji pełnionych w LGD „PB”. 
3. Terminowego opłacania składek członkowskich i innych zobowi�za� na rzecz LGD 

„PB”. 
4. Zaanga�owania w pozyskiwanie �rodków na działalno�� LGD „PB”. 
5. Przestrzegania postanowie� statutu, regulaminów oraz uchwał władz LGD „PB”. 
6. Godnego reprezentowania LGD „PB”. 

 
 
 



§ 15 
Członkiem wspieraj�cym mo�e by� osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalno�ci� 
LGD „PB”, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansow� lub rzeczow�. 
 

§ 16 
Członkami honorowymi LGD „PB” mog� by� osoby fizyczne lub prawne szczególnie 
zasłu�one w urzeczywistnianiu celów LGD „PB”. Nadanie godno�ci członka honorowego 
nast�puje na podstawie uchwały Walnego Zebrania na wniosek Zarz�du. 
 

§ 17 
Członkowie wspieraj�cy oraz członkowie honorowi LGD „PB” maj� prawo do uczestniczenia 
z głosem doradczym w obradach Walnego Zebrania Członków oraz przysługuj� im wszystkie 
inne prawa członka zwyczajnego oprócz prawa wybierania i bycia wybieranym do władz LGD 
„PB”. 

§ 18 

1. Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego nast�puje wskutek: 

1) zło�enia Zarz�dowi pisemnej rezygnacji, 

2) wykluczenia przez Zarz�d: 

a. za działalno�� niezgodn� ze Statutem lub uchwał� władz Stowarzyszenia, 
b. z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem s�du, 

3) �mierci. 

2. Od uchwały Zarz�du o skre�leniu z listy członkowi przysługuje odwołanie do Walnego 
Zebrania Członków wniesione w terminie co najmniej 14 dni przed terminem Walnego 
Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania Członków  jest ostateczna. 

  

Rozdział IV 
ORGANY LGD „PB” 

 
§ 19 

Organami LGD „PB” s�: 
a. Walne Zebranie Członków, 
b. Zarz�d, 
c. Komisja Rewizyjna.  

§ 20 
Uchwały wszystkich organów LGD „PB” zapadaj� zwykł� wi�kszo�ci� głosów. 
 

§ 21 
1. Kadencja Zarz�du i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata. 
2. W razie ust�pienia podczas trwania kadencji członka Zarz�du lub Komisji Rewizyjnej, 
b�d� innej okoliczno�ci powoduj�cej zmniejszenie ich składu, uchwał� o uzupełnieniu składu 
powy�szych organów podejmie Walne Zebranie Członków. 
 
 
 
 



WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 
  

§ 22 
1. Najwy�sz� władz� LGD „PB” jest Walne Zebranie Członków, które jest zwoływane w trybie 
zwyczajnym lub nadzwyczajnym. 
2. Uchwał� o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zebrania Członków podejmuje Zarz�d. 
3. Zarz�d zwołuje zwyczajne Walne Zebranie co najmniej raz w roku kalendarzowym, a 
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze co cztery lata. 
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarz�d z własnej inicjatywy, na wniosek 
Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogólnej liczby członków w terminie 14 dni od daty zgłoszenia 
wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie rozpatruje wył�cznie sprawy dla których zostało 
zwołane. 
5. O miejscu, terminie i proponowanym porz�dku obrad Walnego Zebrania Członków, 
Zarz�d powiadamia wszystkich Członków w formie pisemnej co najmniej na 14 dni przez 
terminem. 
6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadaj� zwykł� wi�kszo�ci� głosów, w obecno�ci: 

� w pierwszym terminie: co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do 
głosowania, 

� w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut pó�niej: bez wzgl�du 
na liczb� obecnych członków uprawnionych do głosowania. 

7. Ka�dy Członek ma jeden głos. 
8. W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu decyduje głos Przewodnicz�cego obrad. 
9. Głosowanie jest jawne z mo�liwo�ci� głosowania tajnego, o czym decyduj� członkowie. 
 

§ 23 
1.   Do kompetencji Walnego Zebrania Członków nale�y: 
 

a. Uchwalenie regulaminu Walnego Zebrania. 
b. Wybór oraz odwoływanie Zarz�du i Komisji Rewizyjnej. 
c. Ustalenie głównych kierunków organizacyjnych i programowych LGD „PB”. 
d. Uchwalanie wysoko�ci składki członkowskiej, zasad jej pobierania i przeznaczenia. 
e. Uchwalanie bud�etu LGD „PB”. 
f. Wskazywanie �ródeł pozyskiwania �rodków na bie��c� działalno�� LGD „PB”. 
g. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu LGD „PB”. 
h. Rozpatrywanie sprawozda� z działalno�ci Zarz�du i Komisji Rewizyjnej. 
i. Podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium Zarz�dowi na wniosek Komisji 

Rewizyjnej. 
j. Podejmowanie uchwał zatwierdzaj�cych regulaminy pracy Zarz�du i Komisji 

Rewizyjnej. 
k. Rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarz�d LGD „PB”. 
l. Podejmowanie uchwał oraz wyra�anie opinii w sprawach zwi�zanych z zakresem 

działalno�ci LGD „PB”. 
m. Podejmowanie uchwały o rozwi�zaniu LGD „PB” i przeznaczeniu jego maj�tku. 
n. Rozpatrywanie skarg, wniosków i odwoła� członków LGD „PB” na działalno�� 

organów statutowych LGD „PB”. 
 
2. Nie udzielenie Zarz�dowi absolutorium jest równoznaczne z odwołaniem Zarz�du. 
 
3. Walne Zebranie mo�e odwoływa� poszczególnych członków Zarz�du w trakcie trwania 
kadencji.  
 
 
 
 
 



ZARZ�D I PREZES LGD „PB” 
 

§ 24 
1. Zarz�d LGD „PB” składa si� z od 3 do 5 osób, wybieranych przez Walne Zebranie. 
2. Zarz�d konstytuuje si� na swoim pierwszym posiedzeniu i wybiera spo�ród swoich 
członków Prezesa. Zarz�d mo�e wybra� równie� Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika. 
 

§ 25 
1. Do kompetencji Zarz�du nale�y: 
 

a. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków. 
b. Podejmowanie wszelkich uchwał i decyzji nie zastrze�onych dla kompetencji innych 

władz statutowych LGD „PB” niezb�dnych dla prawidłowej statutowej działalno�ci 
LGD „PB”. 

c. Zarz�dzanie maj�tkiem i funduszami LGD „PB”. 
d. Współdziałanie z instytucjami administracji pa�stwowej i samorz�dowej, 

organizacjami politycznymi i społecznymi oraz wszelkimi innymi podmiotami w 
sprawach dotycz�cych działalno�ci statutowej. 

e. Podejmowanie decyzji o wst�pieniu do krajowych i mi�dzynarodowych organizacji o 
zbie�nym profilu działania lub z nich wyst�pieniu. 

f. Podejmowanie decyzji o aplikowaniu o �rodki pomocowe oraz zatwierdzanie 
wniosków o dotacje. 

 
2.   Do kompetencji Prezesa nale�y kierowanie bie��c� działalno�ci� i reprezentowanie LGD 
„PB” na zewn�trz. 
 

§ 26 
Posiedzenia Zarz�du zwoływane s� przez jego Prezesa w miar� potrzeb, jednak nie rzadziej 
ni� raz na dwa miesi�ce. 
 

§ 27 
Organizacj� i tryb pracy Zarz�du okre�la regulamin podlegaj�cy zatwierdzeniu przez Walne 
Zebranie Członków.  
 
 

KOMISJA REWIZYJNA 
 

§ 28 
1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do kontroli działalno�ci statutowej i 
finansowej LGD „PB”. 
2. Komisja Rewizyjna składa si� z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie. Komisja 
Rewizyjna na pierwszym spotkaniu konstytuuje si� i wybiera spo�ród siebie 
Przewodnicz�cego.  
 

§ 29 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale�y: 
 

a. Bie��ce kontrolowanie zgodno�ci działalno�ci LGD „PB” z przepisami prawa, 
statutem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków i Zarz�du. 

b. Kontrola co najmniej jeden raz w roku całokształtu działalno�ci LGD „PB”. 
c. Składanie sprawozda� na Walnym Zebraniu Członków wraz z ocen� działalno�ci 

oraz wnioskami dotycz�cymi absolutorium dla Zarz�du. 
d. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie 

stwierdzenia nie wywi�zywania si� przez Zarz�d z jego statutowych obowi�zków, a 
tak�e prawo ��dania zwołania posiedzenia Zarz�du.  



 
§ 30 

Przewodnicz�cy Komisji Rewizyjnej lub upowa�niony przez niego członek Komisji mo�e 
uczestniczy� w posiedzeniach Zarz�du LGD „PB” z głosem doradczym. 
 

§ 31 
1. Nie mo�na ł�czy� członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarz�dzie lub 
z etatowym stosunkiem pracy w LGD „PB”. 
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mog�: 

a. Pozostawa� w stosunku pokrewie�stwa, powinowactwa lub podległo�ci z tytułu 
zatrudnienia z członkami Zarz�du. 

b. By� skazani prawomocnym wyrokiem za przest�pstwo z winy umy�lnej. 
c. Otrzymywa� z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu poniesionych kosztów 

lub wynagrodzenia. 
 
 

Rozdział V 
GOSPODARKA FINANSOWA LGD „PB” 

  
§ 32 

1. Maj�tek LGD „PB” powstaje ze składek członkowskich, dotacji, �rodków pomocowych, 
darowizn, spadków, zapisów, dochodów z działalno�ci własnej, odsetek bankowych, 
ofiarno�ci publicznej, opłat s�dowych i rekompensat. 
2. LGD „PB” mo�e prowadzi� odpłatn� działalno�� statutow� oraz działalno�� gospodarcz� 
według ogólnych zasad okre�lonych w odr�bnych przepisach w rozmiarach słu��cych 
realizacji celów statutowych. 
 

§ 33 
Wszystkie dochody LGD „PB” słu�� realizacji celów statutowych. 
 

§ 34 
Za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej odpowiedzialny jest Zarz�d LGD „PB”. 
 

§ 35 
1. Dla wa�no�ci o�wiadcze� woli pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego z 
Członków Zarz�du lub osoby przez Zarz�d upowa�nionej. 
2. Dla wa�no�ci o�wiadcze� woli pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowi�zków 
maj�tkowych  wymagane s� podpisy dwóch osób – Prezesa i jednego z Członków Zarz�du 
lub osób przez nich upowa�nionych. 
3. W uzasadnionych przypadkach Zarz�d mo�e wyznaczy� pełnomocnika do reprezentacji, 
podejmowania wi���cych decyzji merytorycznych i finansowych oraz składania wa�nych 
o�wiadcze� woli i podpisywania dokumentów.  
 

§ 36 
1. Zabrania si� udzielania po�yczek lub zabezpieczania zobowi�za� maj�tkiem LGD „PB” w 
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 
pracownicy pozostaj� w zwi�zku mał�e�skim albo w stosunku pokrewie�stwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewie�stwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 
stopnia albo s� zwi�zani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej "osobami 
bliskimi". 
2. Zabrania si� przekazywania maj�tku LGD „PB” na rzecz członków, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych ni� w stosunku do osób trzecich, w 
szczególno�ci, je�eli przekazanie to nast�puje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 



3. Zabrania si� wykorzystywania maj�tku LGD „PB” na rzecz członków, członków organów 
lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych ni� w stosunku do osób trzecich 
chyba, �e to wykorzystanie bezpo�rednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia. 
4. Zabrania si� zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w 
których uczestnicz� członkowie LGD „PB”, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich 
osoby bliskie. 
 
 

Rozdział VI 
BIURO LGD „PB” 

 
§ 37 

1. W celu wła�ciwego funkcjonowania LGD „PB” tworzy si� Biuro LGD „PB”, zwane dalej 
"Biurem". 
2. Regulamin i zasady organizacji Biura uchwala Zarz�d LGD „PB”. 
 
 

Rozdział VII 
ZMIANA STATUTU I ROZWI�ZANIE LGD „PB” 

 
§ 38 

Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podj�tej wi�kszo�ci� 2/3 
głosów przy obecno�ci, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
 

§ 39 
Rozwi�zanie LGD „PB” wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podj�tej wi�kszo�ci� 
2/3 głosów, przy obecno�ci, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
 

§ 40 
1. W przypadku podj�cia uchwały o rozwi�zaniu LGD „PB” Walne Zebranie Członków 
wybiera pi�cioosobow� komisj� likwidacyjn�. Członkami komisji likwidacyjnej s� trzej 
członkowie Zarz�du i dwaj członkowie Komisji Rewizyjnej. 
2. Uchwała o rozwi�zaniu LGD „PB” okre�la tryb likwidacji oraz cel, na który zostaje 
przeznaczony maj�tek LGD „PB”. 
 


