
Lokalna Grupa Działania
,,Uistala.Terła Cułmensis
- Rozulój przez Tradgcję"
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Uchwała Nr 812015
Walnego Zebrania Członkow

Lokalna Grupa Działania
,,Vistula - Terra Culmensis - Rozwoj przezTradyilę"

z dnia 17 grudnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia zmian Statutu Stowarzyszania Lokalna Grupa Działania ,,Vistula - Terra Culmensis -
Rozwój przez Tradycję"

Na podstawiearL.2 ust.2 iart.11ust, 1 ustawy zdnia 7 kwietnia 1989 r, Prawo o stowazyszeniach (Dz. U.
z 2015 r., poz.1393) oraz § 17 ust. 3 pkt 6) Statutu Stowazyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Vistula - Terra
Culmensis - Rozwój przez Tradycję" (tekst jednolity Uchwała Nr 712015 Walnego Zebrania Członków z dnia
'l9.05.2015 r.)

Walne Zebranie Człon ków Stowarzyszen ia
uchwata, co następuje:

§1
Wprowadza się następujące zmiany do Statutu Stowazyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Vistula - Terra Culmensis -
Rozwój pzez Tradycję":

1) § 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, mającym na celu:

1) opracowanie i iealizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR),
2) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
3) poprawę standardu ijaJ<ości życia mieszkańców obszaru objętego działalnością
LGD popzez wspieranie rozwoju i poprawy stanu infrastruktury turystycznej, kulturalnej, rekreacyjnej,
drogowej oraz poprawę estetyki obszaru orazbezpieczeństwa obszaru,

4) aktywizowanie, an imowan ie i włączen ie społeczne lud ności wiejskiej ;

5) wspieranie, opracowywanie i wdrażanie programów rozwoju, finansowanych przez instytucje ządowe i

samorządowe oraz struktury Unii Europejskiej,
6) poprawę jakości życia na terenach wiejskich,
7) działalność edukacyjną i informacyjną w zakresie możliwości korzystania iwdrażania programów rozwoju,

8) mobilizację społeczności lokalnej do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich,

9) rozwójzasobów ludzkich i potencjału gospodarczego regionu,
l0) rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opańej na wiedzy i pzedsiębiorczości,
11) wspieranie działań związanych z rozwijaniem pozarolniczych obszarow działalności gospodarczĄ,
12) działalnośó edukacyjną, informacyjną i szkoleniową mająca na celu poprawę spójności społecznej,

ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską, na poziomie regionalnym oraz kĘowym,
13) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,

obywatelskiej i kulturowej,
1 4) wspieran ie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
15) wspieranie działań na Eecz integracji europejskiej oraz rozwllania kontaktów i współpracy między

społeczeństwami,
1 6) rozwój społeczeństwa demokratycznego,
17) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrozonych

zwolnieniem z pracy, w tym osób zagrozonych ubóstwem lub wykluczeniem spc*ecznym,
18) upowszechnianie kultury tizyczne1, spońu iturystyki,
19) ochrona i promocja zdrowia,
20) promowanie produktów lokalnych i przetwórstwa lokalnego,
21) ochrona dziedzictwa lokalnego,
22) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz zasady rownych szans kobiet i mężczyzn,
23) wspieranie działalności na zecz osób niepełnosprawnych,
24) wspieranie edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej mieszkańcow oraz ochrony dziedzictwa



przyrodniczego,
25) prowadzenie innych działań na fzeqz roaroju obszarów wiejskich położonych na terenie działalności

LGD.,

2) § 2. otzymuje bzmienie: ,,Stowarzyszenie działając na rzecz rozwĄu obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę
oraz promocję środowiska naturalnego, klimatu, kĘobrazu i zasobów historyczno - kulturowych, rozwoj turystyki i

sportu, popularyzację i rozwój produkcji wyrobów tradycyjnych oraz inne działania zmierzające do poprawy warunków
społecznych i infrastrukturalnych",,

3) § 3. otzymuje brzmienie: ,,Siedziba Stowazyszenia zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, na
terenie jednej z gmin wchodzącej w skład Stowarzyszenia".

4) § 4. ust. 1 otrzymuje brzmienie: ,,Stowarzyszenie posiada osobowośó prawną i działa na podstawie przepisow
ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z2015 r., poz.1393), ustawy zdnia 20 lutego 2015 r. o
rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z2015 r. poz.378) oraz niniejszego statutu""

5) § 5. ust. 2 otzymuje bzmienie: ,,Terenem działania stowazyszenia jest obszar Unii Europejskiej ze szczególnym
uwzględnieniem gmin: Chełmno, Grudziądz, Gruta, Lisewo, Miasta i Gminy Łasin, Płużnica, Miasta i Gminy Radzyń
Chełmiński igmin Rogóźno, Stolno i Świecie nad Osą. ,,

6) § 6" otrzymuje brzmienie:

,,Stowazyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez,.

l) organizowanie i finansowanie:
a) pzedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji,

konkursów i inne,
' b) imprez kulturalnych, takich jak festiwdle, festyny, targi, pokazy, wystawy i inne, służĄcych zwłaszcza

promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
c) działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:

. opracowywanie idruk broszuĘ folderów, plakatóq

. opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
o twozenie stron internetowych,
o pzygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub

promocyjnym,
. rozpowszechnianie założeń LSR,

2) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie pzygotowania wniosków o przyznanie pomocy związanych
z realizacją LSR,

3) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizaĄami pozarządowymi działającymi w
zakresie objętym celem Stowazyszenia na poziomie kĘowym i międzynarodowym,

4) prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD w ramach LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z
pzepisów ustawy o RLKS, w przepisach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

5) podejmowanie działań na żecz poprawy warunków społecznych i infrastrukturalnych na obszarach
połozonych w gminach,Chełmno, Grudziądz, Gruta,. Lisewo, Mieście i Gminie,Łasin,"-Gminie.Płuźnica,
Miescie-i Gminió Radzyń Chełmiński igminach Rogóźno, Stolno i Świecie nad Osą.

6) inne działania na rzecz realizacji celów statutowych, "

7) § 9. ust. 1 otrzymuje brzmienie: ,, CzłonkiemzwyczĄnym stowazyszenia może byó pełnoletnia osoba fizyczna oraz
osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem województw, która złoży deklarailę
członkowskąi działa na fzecz realizacji celów statutowych Stowazyszenia. Brak zgody Zarządu Stowazyszenia na
przyjęcie w poczet członków wymaga uzasadnienia."

8) § 11. ust.1 otrzymuje brzmienie:



,, Czło n ek lłly czĄny Stowarzysze n ia j est obowiąany:
1) propagować cele Stowazyszenia i aktyvnie uczestniczyó w realizacji tego celu,
Ż) pzestrzegać postanowień Statutu,
3) regularnie opłacaó składki członkowskie,
4) regularnie braó udział w Walnych Zebraniach Członków. ,,

9) § 17. ust.3 otrzymuje bzmienie:

,,Do kompetencji Walnego Zebrania Członkow nalezy w szczególności:
1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia, w tych uchwalanie LSR,
2) ustalanie liczby członków Zarządu. Rady i Komisji Rewizyjnej,
3) zzastrzeżeniem § 15 ust. 2, wybór i odwołanie członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących zadań

wdrażanych i realizowanych w ramach LSR,
5) uchwalanie Regulaminu Organizacyjnego Rady,
6) udzielanie absolutorium ustępującem u Zaządowi,
7) uchwalanie zmian Statutu,
8) Podejmowanie uchwał w sprawie pzystąpienia Stowazyszenia do innych organizacji,
9) podejmowan ie uchwały w sprawie roluiązania Stowazyszen ia,
10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowazyszenia,
l 1) ustalanie wysokości składek członkowskich,
12) Podejmowanie uchwał w kaźdej sprawie wniesionej pod obrady a niezastrzeżonej do kompetencji innych

władz stowazyszenia."

{0) § 18. ust. 1 otzymuje brzmienie:,,Zarząd składa się z 5 osób: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarzai 1

członka Zarządu wybieranych i odwoływanych przezWalne Zebranie Członków." ,rł

11) § 18. ust. 2 otzymuje brzmienie: ,,Do kompetencji Zarządu należy:
l) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie ze statutem, uchwałami Walnego,:,

Zebrania i Rady oraz innymi pzepisami prawa dotyczącymistowarzyszeń,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania i Rady,
3 ) przyj mowa n ie nowych człon ków Stowarzyszen ia,
4) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
5) kierowanie biezącą pracą Stowarzyszenia oraz nadzorowanie pracy Biura LGD,
6) sprawow ania zarządu nad maj ątkiem stowa rzyszen ia,
7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
8) opracowywanie LSR,
9) uchwalenie Procedury oceny iwyboru operacji,
10) przygotowanie planowanych do realizacji projektów,
1 1) zatrudnianie pracowników,
12) ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania,
13) ustalenie Regulaminu Pracy Biura LGD,
14) ustalanie formy i wielkości wynagrodzeń dla członków Zarządu, Rady, Komisji i zespołów

doradczych,
15) powoływanie zespołow doradczych - ekspertow

, 16),realizowanie innych zadań mających na celu sprawne działanie stowazyszenia, a nie.pzypisanych
do kompetencjiWalnego Zebrania, Rady i Komisji Rewizyjnej. ,,

12) § 18l otzymuje bzmienie:
1. Rada składa się z 11 osob członków LGD wybieranych i odwoływanych przezWalne Zebranie, W skład Rady

wchodzą pzedstawiciele władz publicznych, lokalnych pańnerów społecznych i gospodarczych olaz
mieszkańcy.

2. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretaza,
3. Podczas dokonywania oceny operacji aniwładze publiczne aniźadna pojedyncza grupa-interesu, nie posiada

więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji
4. Co najmniej 50% głosów w decyzji dotyczących wyboru operacji pochodzi od pańnerów niebędących

instytucjami publicznymi,



Czi.r<o,',,e rady będący osobami fizycznymi uczestniczą w jej pracach, w tym biorą udział w
_ci:s:",e- - nad jej uchwałami, osobiście, a członkowie będący osobami prawnymi - przez organ
!!.a,ł|' ̂ ^,/ do reprezentowania tej osoby prawnej a|bo pełnomocnika umocowanego do
-3z3S:n czeria w pracach rady. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa do uczestniczenia w pracach
,ac,, 

.est ^ edopuszczalne.
6. Pcs eCzenia Rady zwoływane są w miarę potzeb.

13) § 182 otrzymuje brzmienie:
1, Do kompetencli Rady należy,, wyboroperacji oraz ustalenie kwoty wsparcia w ramach wdraźania Lokalnej
Strategii Rozwoju (zgodnie z art.62 ust, 4 rozporządzenia nr 1303/2013). Rada dokonuje oceny wnioskow o
Przyznanie pomocy pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru określonymi w
procedurze wyboru operacji LSR,
2. Od decyzli Rady, o ktorej mowa w ust. 1 pkt, 2), przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Rady.
3. Przewodniczący Rady moze zaprosić do udziału w posiedzeniu osoby trzecie z głosem doradczym.
4. Szczegołowe wymogi, uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa Regulamin Rady oraz
LSR.

14) § 19. ust 1 otzymuje brzmienie: ,,Komisja Rewizyjna składa się z 5 osob: Przewodniczącego,
Wicepzewodniczącego i 3 członków komisjiwybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członkow.,,

§2.

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Przewod n iczący Wal neg o Zebran.ia Człon ków
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Uchwała Nr 9/2015
Walnego Zebrania Człon ków

Lokalna Grupa Działania
,,Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję"

z dnia {7 grudnia 2015 roku

w sprawie przyięcia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszania Lokatna Grupa
Działania ,,Vistula - Terra Gulmensis - Rozwój przez Tradycję''

Napodstawieart.2 ust.2 iart.11ust. 1 ustawyzdnia7 kwietnia 1989 r. Prawo ostowarzyszeniach
(Dz.U. z2015 t.,pozJ393) oraz §'t7 ust. 3 pkt 15) Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
,,Vistula - Terra Culmensis - Rozwoj przezTradycję" (tekst jednolity Uchwała Nr 7/2015 Walnego Zebrania
Członków z dnia ,t9.05,2015 

r.)

Wa! ne Zebran ie Człon ków Stowarzyszen ia
uchwala, co następuje:

§,|

PrzYjmuje się tekst jednolity Statutu Stowazyszania Lokalna Grupa Działania,,Vistula - Terra Culmensis -
Rozwój przezTradycję" jak w zalączniku do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodziw zycie z dniem podjęcia.

Pzewod n iczący Wal n e go Zebrania Człon kow
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Lokalna Grupa Działania
,,Ui stula -Teria Culmensi s
- Rozuój przez Tradgcję'

a6-212 SToLNo
NlP: 875.1 4"90"3ł§, Regon: 3401 72077

STATUT LGD,,Vistula-Terra Cu!mensis - Rozwój przez Tradycję"

Załącnik do Uchwały Nr 9/2015
Walnego Zebr ania Członków

z dnia 17.12.ż015 r.

STATUT STOWARZYSZENIA
Lokalna Grupa Dzińania

,,Vistula - Terra Culmensis - Ronvój przezTradycję"
(tekst jednoliĘ)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Lokalna Grupa Dzińania,,Vistula - Terra Culmensis - Rorwój przez
Tradycję", zlvane dalej Stowarzyszeniem, naz:wa skrócona brzmi LGD ,,Vistula - Terra Culmensis".
2. Stowar4yszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym nzeszęniem o celach niezarobkowych,
mającym na celu:

1) opracowanie irealizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR),
2) dzińanie na rzecz zrównowazonego ronvoju obszarów wiejskich;
3) poprawę starrdardu i jakości życia mieszkńców obszaru objętego działalnością

LGD poprzez wspieranie rozwoju i poprawy stanu infrastruktury furystycznej, kulfuralnej, rekreacyjnej,
drogowej oraz poprawę estetyki obszarubraz bezpieczeństwa obszaru,

4) aĘwizowanie, animowanie i włączenie społeczrre ludności wiejskiej;
5) wspieranie, opracowywanie iwdrużanie programów rozwoju, finansowanychprzez instytucje rządowe

i samorządowe oraz struktury Unii Europejskiej, l

6) poprawę jakości Ęcianaterenach wiejskich,
7) działalnośó edukacyjną i informacyjną w zakresie możliwości korzystania i wdrużania programów

rozwoju,
8) mobilizację społeczności lokalnej do wzięcia akĘwnego udziafu w procesie rozwoju obszarów

wiejskich,
9) rozwój zasobów ludzkich i potencjafu gospodarczego regionu,
10) rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości,
1 1 ) wspieranie dzińń z:lłiązanych z rozwijaniem pozarolni czych obszarów dzińalności gospod arczej,
12) dzińalnośó edukacyjną, informacyjną i szkoleniową mająca na celu popra\ilę spójności społecznej,

ekonomicznej iprzestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym oraz krajowym,
13) podhzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz ronvoju świadomości

narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
14) wspieranie działalności wspomagającej rozrvój wspólnot i społeczrości lokalnej,
l5) wspieranie dzińń na rzecz integracji europejskiej oraz rorwijartia kontaktów i współpracy między

społeczeństwami,
1 6) rozwój społeczeństwa demokraty cznego,
17) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych

zwolnieniem zpracy) w tym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
18) upowszechnianie kultury fizycntej, sportu i turystyki,
19) ochrona i promocja zdrowia,
20) promowanie produktów lokalnych i przetwórstwa lokalnego,
21) ochrona dziędzictwa lokalnego,
22) upowszechnianie i ochrona praw kobiet orazzasady równych szans kobietimężczyzn,
23) wspieranie dzińalności na tzecz osób niepełnosprawnych,



STATUT LGD ,,Vistula-Terra Culmensis - Rozwó j przez Tradycję"

wspieranie edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej mieszkańcórv oraz ochrony
dzie dzictw a przyro dnicze go,
prowadzenie innych działan na fzecz rozrł,oju obszarórv rriejskich połozonych na terenie
działalności LGD.

§2.

Stowarzyszenie działEąc narzecz rozrvoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę orźLz promocję środowiska
naturalnego, klimatu, krajobrazu i zasobów historyczno - kulturowych, rozrvój turystyki i spońu, popularyzację i
rozłlój Produkcji wyrobów tradycyjnych oraz illne działania zmierzające do poprawy warunków społecznych i
infrastrukturalnych.

24)

25)

Siedzibą Stowarzyszenia zlokalizowana jest w
wchodzącej w skład Stowarzyszenia.

§3.

wojewódźwie kujawsko-ponlorskim, na terenie jednej z gmin

§4.

1) Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działana podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r.
Prau'o o stolvarzyszeniach (Dz. U. zż015 r.,poz,1393), ustawy zdnia 20 lutego ż0I5 r. o rozwoju lokalnym z
udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z2015 r. poz.378) orazniniejszego statutu.
] i Storvarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

-1 1 \adzór nad działalnością Stowarzyszeniasprawuje Marszałek Wojewódźwa Kujawsko-Pomorskiego.

§5.

. , Sl.r\\ arzl szenie moze być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
] Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem gmin:
C:ełmno. Grudziądz, Gruta, Lisewo, Miasta i Gminy Łasin, Płużnica, Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński i
ł::in Rogózno. Stolno i Świecie nad Osą.
j. Czas tnr ania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
:. Stou arzvszenie jest lokalną grupą działania stanowiącą formę współpracy przedstawicieli instytucji
publicznl ch. lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców.

Rozdział II
zasadv działania stowa rzvszenia

§6.

Stowarzyszenie realizuj e swoj e cele w szcze góln ości poprzez:
1) organizowanie i finansowanie:

a) przedsięwzięó o charakterze informacyjnym lub szkoleniowyfr, w tym seminariów, szkoleń,
konferencji, konkursów i inne,

b) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, festyny, targi, pokazy, wystawy i inne, służących
zwłaszczapromocji regionu i jego toźsamości kulturowej,

c) działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:
. opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,
. opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
. tworzenie stron internetowych,

HW_NH
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o przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałórv o charakterze reklamorłym lub

promocyjnym,
. rozpowszechnianie założeń LS&

2) prowadzenie bezpłatnego doradńwa w zakresie przygotowania wnioskórv o przyznanie pomocy

rwiryanych zrealizacjąLSĘ l _____.

3) wspóĘracę i wymianę doświ adczęń z instytucjami publicznymi i organizacjarri pozarządowymi

dzińającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,

4) prowadzenie innych działiprzewidzianych dla LGD w ramach LSR zgodnie z zasadami wYnikającYmi

z przepisów ustawy o RLKS, w przepisach Programu Ronvoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego

Programu Operacyjnego Wojewódźwa Kuj awsko-Pomorskiego,

;;;a;;;#ł-iŹiJ^n na rzecz poprawy warunków społecmych i infrastrukturalnYch na obszarach
^^:^:^ Dtr,,;_i^a5) podejmowanie dziŃań na rzecz poprawy warunKow spo{eczry§n l lltlla§LruNlulcrrrJwrr

położonych w gminach Chełmno, Grudziądz,Gruta, Lisówo, Mieście i Gminie Łasin, Gminie PłuŻnica,

ili|ńj"'r óńi,ii"ilJryn chełmński i gminach Rogóźno, stolno i świecie nad osą.

6) inne działan ia na rzecz r ealizacji celów stafutowych,

§7.

Stowarzyszenie realizując cele statutowy moźe powołać inne jednostki organizacYjne w granicach Prarvem

dopuszczonych,

§ 8. (skreślony)

Rozdział III
Członkowie Stowarryszenia

ii 9"

1. Człtnkiem zrryczajnym stowarzyszenia moze być pełnoletnia osoba ftzYczna oraz osoba Prawna, W tYm

jedntlstka samorządu terytorialneg o, z wyłączeniem wojewódźw, która złoĄ dek|arację członkowską i

działa na rzecz rea|izacji celów statutowych Stowarzys-zenia. Brak zgodY ZarząÓl StowarzYszenia na

pr4_iecie lv poczet członków wymaga uzasadnienia,

). osobr. prawne i jednostki organira"y.lne nie mające osobowości prawnej, które zadeklarują Pomoc

finansorr ą, ,.""roiąlub organizacyjną ńogą byó członkami wspierającymi Stowarzyszenia,

§ 10.

Nab1,,cie i strvierdzenie utraĘ członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwaĘ Zarządu

Storvarzyszenia.

§ 11.

1" Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:

1) própagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyĆ w realizacjitego celu,

ż) przestrzegaó postanowień Statutu,

3) regularnie opłacać składki członkowskie,

4)regularniebraćudziałwWalnychZębranlachCzłonków.
ż. Człanek zv,,y c zajny St ow arzy s ze n i a ma pr aw o :

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2) składaó ZarządowiStowarzyszenia wnioski doĘczącedziałalnoŚci StowarzYszenia,

3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze

informacyjnym lub szkoleniowym,

4)wstępunaorganizowaneprZęZStowarzyszenieimprezykulturalne"
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§ 12,

7Jtrata członkostr.va w Stowarzyszeniu następuje z powodu:
1 ) Pisemnej rezy gnacj i złożonej Zarządowi;
2) Wyklucz enia przez Zarząd:

a) z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz stowarzyszenia,
b) z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia
c) z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

3) Śmierci członkaoraz likwidacji osoby prawnej.

§ 13.

1. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które zadeklarują pomoc finansową,
rzec7§wą lub organizacyjną mogą zostać członkami wspierającymi Stowarzyszenie po złozeniu wniosku do
Zarządu Stowarzyszenia i pisemnym ustaleniu zZatządem zasad wspierania Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający mają prawo:

1 ) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski doĘczące działalności Stowarzyszenia,
2) br ń ldziń w po s ie dze n iach władz Stowarzyszenia z gło sem dor adczy m.

§ 14.

Od uchrvały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego
Zebrania Członków w terminie 2l od dnia doręczenia uchwaĘ Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego
Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebranil.

Rozdział IV
Władze §towarryszenia

§ l5.

]. \\'ładzami Stor.varzyszenia są:

1,. Walne Zebranie Członków,
2, Zarząd,
3. Rada,
-ł. Komisja Rewizyjna.

2, \ie mozrla być jednocześnie członkiem więcej niZ jednego organu wymienionego w ust, I pkt.2 -
3. Kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wynosi 4lata.

§ 16.

Z zastrzeżeniem § 17 ust. 4, uchwaĘ władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku braku stwierdzenia obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, .vqyznacza się drugi termin Walnego Zebrania
Członków, przypadający na dzień zwołania pierwszego zebrania,30 minut po zakończeniu pierwszego zebrania,
na którym nie stwięrdzono quorum. Uchwały władz Stowarzyszenia w wyznaczonym drugim terminie zapadają
zwykła większością głosów, bez względu na liczbę obecnych podczas zebrania.

§ 17.

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jedenrazw roku lub na pisemny wniosek Rady lub
Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad

4
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wszystkich członków pisemnie lub w kńdy skuteczny sposób, co najmniej na 7 dni ptzed wyznaczonym
terminem.

2. W Walnym Zebranil Członków mogą uczestniczyć zaproszeniprzezZarząd goŚcie.

3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków naleĘ w szczególności:
1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia, w tych uchwalanie LSR"
2) ustalanieliczby członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej,
3) zzastrzeżeniem § 15 ust. 2, wybór i odwołanie członków Zarządtt, Rady i Komisji Rewizyjnej,
4) rozpatrywanie i zat:wietdzanie sprawozdań Zarząól i Komisji Rewizryjnej, w szczególnoŚci dotyczącYch

zadańwdrażanych i realizowanych w ramach LSR"
5) uchwalanie Regulaminu Organizacyjnego Rady,
6) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
7) uchwalanie zmian Statutu,

8) podejmowanie uchwał w sprawie prrystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
9) podejmowanie uchwały w sprawie rozvłiązania Stowarzyszenia,
10) rozpatrywanie odwołń od uchwał Zarządl, wniesionych przez człottków Stowarzyszenia,
1 l) ustalanie wysokości składek członkowskich,
12) podejmowanie uchwał w ka:żdej sprawie wniesionej pod obrady a niezasttzeżonej do kompetencji

innych włńz stowarzyszenia.
4. Podjęcie uchwaĘ w sprawie odwołania członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz rozsltiązania

Stowarzyszenia, wymagabezvłzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy członków Walnego
Z,ebr ania Członków Stowarzy szenia.

5. Każdemu członkowi Stowarzyszenia obecnęmu na Walnym Zabrania Członków przysługuje jeden głos.

§ 18.

t.7arząd,składa się z 5 osób: Prezesą Wiceprezesą Skarbnika, Sekretarzai I człot*aZarządu wybieranych i
odwoĘwanychprzezWalne Zebranie Członków. :

2. Do kompetencji Zarządtt naleĘ :

1) kierowanie całokształtem dzińalności Stowarzyszenia zgodnie ze statutem, uchwałami Walnego
Zebrania i Rady oraz innymi przepisami prawa doĘczącymi stowarzyszeń,

2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania i Rady,
3) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
4) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

5) kierowaniebieżącąpracą Stowarzyszenia oraznadzorowanie pracy Biura LGD,
6) sprawow ania zarządll nad majątkiem stowarzy szelia,
7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
8) opracowywanie LSR,
9) uchwalanie Procedur oceny i wyboru operacji,
10) przygotowanie planowanych do realizacji projektów,
1 1) zatrudnianie pracowników,
12) ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania,

' 13) ustalenie Regulaminu Pracy Biura LGD,
14) ustalanie formy i wielkości wynagrodzeń dla członków Zarządu, Rady, Komisji i zespołów

doradczlch )

15) powoĘwanie zespołów doradcrych - ekspertów
16) realizowanie innych zadń mających na celu sprawne dzińanie stowarzyszenia, a nie

przypisanych do kompetencji Walnego Zebraria, Rady i Komisji Rewizyjnej.
3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiąza.ń majątkowych jest upoważmiony Prezes,

Wiceprezes lub Skarbnik Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzińania,,Vistula-terra Culmensis - Roavój przez

Tradycję".
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§ 18'

1,Rada składa się z '11 osÓb członków LGD wybieranych i odwoływany ch pzezWalne Zebranie. W skład Radywchodzą Pzedstawiciele władz Publicznych, lokalnycirpańnerow społjcznych i gospodarczych orazmieszkańcy.2. Rada wybiera ze swego grona Pzewóonic.ącego, .;ego żasiępcę i Sekrótarzai.3 Podczas dokonYwania ocenY operacji ani wńoŹ'§uńi.rn" ani zadna pojedyncza grupa interesu, nie posiada
yię9ej niż 49% praw głosu w podejmow-aniu decyzji.
4, Co najmniej 50% głosÓw w decYzji dotyczących wyboru operacji poehodzi od partnerów niebędącychinstytucjami publicznymi
5, Członkowie radY będącY osobami fizycznymi uczestniczą w jej pracach, w tym biorą udział w głosowaniu nadjej uchwałami, osobiście, a członkowie tjęOąóy osobami pŃnvi"i - przezorgan uprawniony do reprezentowaniatej osoby prawnej albo pełnomocnika umocowanego do uczestniczenia w iracach rady. Udzielenie dalszegopełnomocn ictwa do uczestniczen ia w pracach radylest n ieJópuszczalne.
6. Posiedzenia Rady zwoływane są wmiarę potrzeb.

§ 18'

l, Do komPetencji RadY należY: wybór operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia w ramach wdrażanialokalnej
Strategii Rozwoju (zgodnie z art.6ż ust. ł rozporządzenia nr 130312013). Rada dokonuje oceny wniosków o
Prz.vznanie PomocY Pod kątem zgodności zLokalną Strategią Rozwoju oraz kryteriami wyboru Ókreślonymi wprocedurze w;"-boru operacji LSR.
l Od declzjiRadY, o której mowa w ust. 1, prrysługuje wnioskodawcy odwołanie do Rady.
3, 

^Przerr 
odniczącY RadY moze zaProsić do udziału ń posiedzeniu osoLy trzecie z głosem doradczym.-ł SzczesółolYe wYmogi, uPrawnienia, organizację p.u.y oraztryb obradowania ońeśla Regulamin Rady oraz

L SR.

§ 19.
1, Ktlmisja Reriizljna składa się z 5 osób: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i 3 członków komisjirlr bieranr ch i odr,oływanych prz,ez Walne Zebranie CzłoniO,i,.
], Członkiem Komisji RewizYjnej nie moze być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępst$-o
PoPełnione uml'Ślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządurv zrr.iąz}iu
małŻeńskim, ani tez w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa iub podległości z tytułu zatrudnienia.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleĘ:

1 ) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
2) składanie wniosków w Przedmiocie absolutorium dla Zarząduna Walnym ZębraniuCzłonków,
3) występowanie z wnioskiem o zwołanie walnego zebraniaczłonków,
4) dokonYwanie wYboru Podmiotu mającego zbadac sprawozdanie finansowe Stowarzysze nia zgodnie z

przepisami o rachunkowości.

§ 20.

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § l5 ust.1 pkt 2,3 i4 w czasie trwaniakadencji tYch władz, Zarząd, zwołuje Walne Zebranie Człónków w celu uzupełnienia ich składu.

Rozdział V
Maj ątek i rozw iązanie Stowa rryszenia

§ 21.

1. Majątek stowarryszenia powstaje ze składek członkowskich,
ofiamości publicznej i innych źr6dęł.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszen ia zarządza Zarząd,.

Hw-trf
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§ 22.

i;.'Ji"]l11?r* § fi§Łffi;';;: o"ouawie uchwały Walnego ZebraniaCzłonków lub w innych przypadkach

3;łł::::::,#lTi;-:ń"llJlfiHTwaryszeniaWalne ZebranieCzłonków określa sposób jego likwidacji

§ 23.

\\' sPrariach nie uregulorranl'ch Statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach.
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Lokalna Grupa Działania-,iii;,:flti';;:ł,ęiłł;:f 
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86-212'SToLNo
Nlp;izl-Tą-s0,345, Regon; 34 0172077

1..sryrgwie_PnYjęcia Regulaminu Organizacyjnego Rady Stowarzyszania Lokalna Grupa Działania
,,Vistula - Terra Gulmensis - Rozwój przez TriłycJę''

Na Podstawie art. 2 ust. 2 i ań. 11 ust, 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U.
z_2015_ r,, Poz.1393) oraz.§ 17 ust. 3 pkt. 15i Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania,,Vistula -Terra Culmensis - Rozwoj przezTradycję" (te(st jednolity Ucnwała Nr 9/2015 Walnego Zebrania Członkow z
dnia.17..12.2015 r.) oraz na podstawie ustawy Ż Onia 20 lutego 2015 r. o rozwoiu lokalnym z udziałem
lokalnej społeczności (Dz. U. z2015 r. poz, 378j

Walne Zebran ie Gzłon ków Stowarzyszen ia
uchwala, co następuje:

§1PzYjmuje się Regulamin Organizacyjny Rady Stoilazyszania Lokalna Grupa Działania,,Vistula - Terra
Culmensis - Rozwój przezTradycję" jik w załączniku do ninielszej uchwały,

§2.
Tracą moc uchwały Walnego Zebrania Członków LGb ,,Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję,,
w sPrawie PrzYjęcia tekstów jednolitych Regulaminu Organizacyjnego Rady Stowazyszania Lokalna Grupa
Działania ,,Vistula - Terra Culmensis - Rozwoj pzez Tradycję'':

1212008 z dnia 17.12.2008 r.

712009 z dnia 06.11.2009 r.

212010 z dnia 21.06.2010 r.

212011 z dnia 02.03.2011 r,

512012 z dnia 16.06,2012 r.

912012 z dnia 16,11.2012 r.

712014 z dnia 09.12.2014 r.

§3.

Uchwała wchodziw 
11cie 

z dniem podjęcia.

Przewod n iczący Walnego Zebran ia Członków

Uchwała Nr {0/2015
Wal ne g o Zebrania Człon ków

Lokalna Grupa Działania
,,Vistula - Terra Culmensis - Rozwoj pzez Tradycję''

z dnia 17 grudnia 2015 roku

l.
2.

3.

4.

5.

6,

7.

sekretarz obrad

Z5,k*.ł:/_,
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Załącznik do Uchwały Nr 10/2015
Waine go Zebr anta Członków

z dnia1,7.12.2015 r.

Regulamin Organizacyj ny Rady
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

,rVistula - Terra Culmensis - RozwójPrzez Tradycję'n

ROZDZIAŁI
Postanowienia ogólne

§1
Regulamin organizacyjny Rady Stowatzyszenia Lokalna Grupa Dzińania ,,Visfula -Terra Culmensis -
Rozwój PrzezTradycję" określa organizację wewnętrzrą i Ęb pracy Rady.

§2
Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
l) LGD - omlacza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzińania,,Vistula - Terra Culmensis - Rozrvój Przez

Tradycję",
2) Rada - ozrlracza organ decyzyjny Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzińania,,Vistula - Terra Culmensis -

Rozwój Ptzez Trady cję",
3) Przewodniczący Rady - omlalza przewodniczącego organu decyzyjnego Stowarzyszenia Lokalna

Grupa Dzińania,,Vistula - Tena Culmensis - Rozwój PrzezTradycję" jakim jest Rada Stowarzyszenią
4) Sekretarz - oznacza sekretarza organu decyryjnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzińania,§istula -

Terra Culmensis - RoaryójPrzezTradycję" jakim jest Rada Stowarzyszenia
5) Regulamin - omlacza Regulamin organizacyjny Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Dzińania

,,Visfuia - Terra Culmensis - Rozwój PrzezTradycję", I

6) Walne Zebranie Członków - oznacza walne zebranie członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy
Dzińania,,Vistula - Terra Culmensis - Rozwój PrzezTradycję",

7) Zarząd - oznacza Zarąd Stowarryszenia Lokalnej Grupy Dzińania,,Visfula - Terra Culmensis -
Rozwój kzezTradycję",

8) Prezes Stowarzyszenia - om|acza Prezesa Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania,§istula - Terra
Culmensis - Rozwój PrzezTraĘcję",

9) Biuro - omn§za Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzińania,,Vistula - Terra Culmensis - Ronvój
PrzezTradycję",

10)LSR - Lokalna Strategia Rozwoju dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzińania,oVistula - Terra
Culmensis - Rozrvój PrzezTradycję" na okres wdrażania20l6-2023,

11) Operacja - wniosek o przyznartie pomocy składany w ramach LSR.

§3
Zadania Rady

1. Niniejszy regulamin określa uprawnienią organizację pracy orazĘb obradowania Rady, powołanej przez
walne zebt arńę członków.
2. Do wyłącznej właściwości Rady nalezy wybór operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia w ramach
wdrażania Lokalnej Strategii Rohłoju (zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenii nr 1303/2013). Rada
dokonuje oceny wniosków o przyznanie pomocy pod kątem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz
kryteriami wyboru określonymi w procedurze wyboru operacji LSR.

RozDzI^ŁI
Członkowie Rady

§4

1. Rada składa się z 11 człoŃów. W skład Rady wchodząprzedstawiciele władz publicznych, lokalnych

-
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parherów społecnych i gospodarczy ch orazmieszkańcy.
2, Członkowie RadY są wYbierani przezWalne Zćbranie Członków LGD spośród członków nvyczajnychLGD, PrzY crym w skład RadY wchódzą Przedstawiciele sektora publicznego w liczbie nieprzekrac zającej30% składu Rady.

3. W składzie Rady znajduje się przynajmniej:
a. jeden przedsiębiorca (sektor gospodarczy),
b. jedna kobieta,
c. jedna osoba ponizej 35 roku życia.
4, Podczas dokonVr,.v^alia ocenY oPeracji ani władze publiczre ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie
Posiada więcej niŻ 49%o P,raw głosu w podejmowaniuiecyzji. W przypadku gdy dla danej oceny operacjinie będzie mógł bYĆ zachowany pary6t, wówczas Przewo-clnic"ąóy ńay pńp.o*aaza losowanie wśródczłonków danej gruPY interesu wYłączając tą osobę z oceny,tak aby parF;t sektorowoś ci zostałzachowany.
Fakt ten zostaje odnotowany w protokoie.
5, Podczas Podejmowania decYzji odnośnie oceny i wyboru poszczególnych operacji wymagana jest
większoŚĆ (co najmniej 50% głosów) reprezentantów sektora społecznego i gospodarc zego oraz innychrePrezentantów sPołecz9ń_stwa obywatelskiego wchodzących w ,t łua nuóy. li przypadt<u gdy dla danejoPeracji nie będzie mógł bYć zachowanY parytet, wówczas Przewodnic"ą.i nuOy p rzeprowadzalosowanie
wŚród członków sektora Publicznego 1w}tluczdąc go tym samy z oceny), którzy dokonują oceny danejoperacji, tak aby łvymóg sektorowości zosiał ru.ńo*ńy. "

6, lzłonkowie radY UędTł osobami fizycnlymiuczestnicząw jej pracach, w tym biorąudzińw głosowaniunad jej uchwałami, osobiście, a człoŃowie będący oroUŃ prawnymi - przez organ uprawniony dorePrezentowania tej osobY Prawnej albo peŁromo"ńku umocowanego do uczestniczenia w pracach rady.udzielanie dalszego pełnomocnictwa w pracach rady jest niedopuszczalne.

Obowiązki 
' 
n."l; członków Rady

l- cźonkowie Rady mają obowiązek uczestniczeiiaw posiedzeniach Rady.
2,Y rańe niemoŻnoŚci wzięcia udziafu w posiedzeniu Rady, członekRady zawia damiao Ęm fakcie 2 dnipned terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady. i

], _CŹ9nkom RadY w okresie sprawowania funkcji przysfuguje dieta za udziń w posiedzeniach Rady,którYchPrzedmiotemł9!twyboroperacji*.u-u.ńjóanlgoi<onkursu,ołtórychmowaw§4ust.4i5.
Wlsokofri dieĘ ustala Walne Zebranie CŻłonków.
5, Dieta jest obliczana na Podstawie listy obecności i wypłacana w dniu posiedzenia hlb przekazuna narachtmek bankowY wskazanY przez człoika Rady w terminie do 5 dni licząc od,dnia zakończenia oceny iwyboru operacji.

Bezstronność członków Rady i 
""ŁX, wykluczania z oceny wnioskówL KuńY Członek RadY Przed uczestnictw.- * pósiełzeniu Rady skłaia pisemne oświadczenie obezstronnoŚci Deklarację o bezstronności i poufności. Deklaracja ta zawiera pouczenie oodpowiedzialności kamej za składanie fałszywych ośwńdczeń.

2" Cńonka RadY, który nie ńoĘ oŚwiadczenia o bezstronności, Przewodniczący Rady wyłącza z udziała wposiedzeniu Rady.
3, Biuro LGD we wsPÓłPracY z Przewodniczącym Rady prowadzi Rejestr interesów członków Radypozwalający na identyfikację charakteru powiązń Ź wniostóaawcami i/lub po.""".gOti}.r o-:"ń-i. 

t--"

4, _Członek RadY, który ńoĘł wniosek o dofinansowanie operacji będącćj przedmiotem posiedzenia, wktórYm lczestniczY, zobowiązany jest do złożenia Przewońic zącemu Rady Wniosku o wyłqczenie zdokonYwania ocenY danej operacji,iówniezz procedury odwołania i ponownej oceny ł;a;r;rńŁ9"'9 
z

5. wykluczeniu z głosowania nad wyborem operacji połtega;ą przede wszyrtń*,
a. osoby składające wniosek;
b, osobY sPokrewnione 

_z wnioskodawcą, z którym pozostają w zvliązJ<tl małżeńskim albo w stosunku
Pokrewieństwa lub Powinowactwa w linii prort j, pokrewienstrva lub powinowactwa w linii bocznej dodrugiego stopnia albo są zlliązaniz$tńupr"yrpo.obienia, opieki lub kuńteli;
c, osobY zasiadające w organach lub będące przedstawicielami osób prawnych składających wniosek;
d, członkowie RadY Pozostający w stosunku podległości sfużbowej w stosunku do wnioskodawcy;



l

e. pozostałe osoby które nie podpiszą deklaracji poufności i bezstronności;

f. w przypacikach innych niż wymierrione w ust. 5 lit. a--e, o nl kluczeniu ciecyduje głosowanie R.ady.

5. Podczas głosowań, każdej z osób uprawnionych do niego, przl,sługuje jeden głos.

ROZDZIAŁ III
Przewodniczący Rady

§7
Członkowie Rady wybierają ze swojego grona
sekretarza.

Przewodniczącego, jednego Wiceprzewodniczącego i

§8
1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i przewodniczy posiedzeniom Rady orazrcprezentuje Radę
nazewnątrz.

2.Podczas nieobecności Przewodniczącęgo Rady jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący.
3. Podczas nieobecności Sękretarza, jego obowiązki o których mowa w § 12, realinlje członek Rady
wskazany przezPrzewodniczącego Rady, z uwzględnieniem zapisów ust. 2.
4. Pehriąc swą funkcję Przewodniczący Rady wspóĘracuj e z Zarządem i Biurem otaz korrysta z ich
pomocy.

R.OZD7,IAŁIV
Przygotowanie i zwołanie posiedzeń Rady

§9
1. Posiedzenia Rady są zwoływane odpowiednio do potrzeb wynikających z naboru wniosków
prowadzone go przez LGD.
2. Posiędzenia Rady nvołuje Przewodniczący Rady lub upowaźniona przez niego osoba w razie potrzeby,
nierzadziejjednak niżrazw roku. Przewodniczący ltstalamiejsce, termin i porządek obrad.

3. W przypadku dużej ilości spraw do rozpattzenia, Przewodniczący Rady może podzielić posiedzenie na
dwie lub więcej części.

§10
1. Cżonkowie Rady powinni być zawiadomieni o miejscu, terminie i porądku posiedzenia Rady najpómiej
5 dni kalendarzowych przed terminem posiedzenia.
2. Zawińomienie o posiedzeniu może byó przekazane; listownie, osobiście, zapomocąpoczry e-mail.

3.Przed terminem posiedzenia Rady jej członkowie powinni mieć możliwośó zapontania się ze wszystkimi
materiałami i dokumentami nlliązartymi z porządkiem posiedzenią w tym z wnioskami, które będą
rozpatrywane podczas posiedzenia. MateriaĘ i dokumenĘ będą udostępnione do wglądu w Biurze LGD.
4. W prtypadku dużej liczby wniosków - więcej niż l0, po zakończeniu naboru wnioskóW jednak nie
później niż, 3 dni przed posiedzeniem, doplszcza się możliwość przekazania członkom Rady
skanówlkserokopii strategiczrych dokumentów niezbędnych do poprawnego dokonania oceny operacji.
Dokumenty te przekazywane będą tylko członkom Rady na podstawie protokołl prznkazania wraz z
podpisaną deklaracj ą poufności.

R:ozDZI^ŁY
Posiedzenia Rady

§11
1. Posiedzenia Rad} są jawne. Zawińomienie o terminie, miejscu i poiządku posiedzenia Rady podaje się
do publiczrej wiadomości, np. poprzezzamięszczenie informacji na stronie internetowej LGD, co najmniej 5

dni przed terminem posiedzeniem.

2. Posiedzenia Rady otwiera, prowadzi izamykaPrzewodniczący Rady zuwzględnieniem § 8 ust. 2.

3. W posiedzeniach Rady dodatkowo uczestniczy minimum Prezes Zatządu lub wskazany przez niego
członek Zarządu i minimum jeden pracownik Biura (osoby te nie mają prawa do głosowania).
4" Obsługę posiedzeń Rady zapewnia Biuro LGD.
5. Przewodniczący Rady może zaprosić do udziału w posiedzeniu osoby trzecie z głosem doradczym.

§12



1. Przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potrvierdzają swoją obecnośó podpisem na liście
obecności, co jest podstawą do stwierdzenia prawomocności posiedzenia (quorum). Sekretarz wraz z-
Pracownikiem biura na podstawie złożonych podpisów oblicza procent przedstawicieli danego sektora celem
uniknięcia konflikfu grup interesu. W przypadku braku konflikfu interesu Przewodniczący otwiera
posiedzenie. W przypadku zaistnienia sytuaeji konfliktu interesu Przewodniczący, w drodze losowania,
wyklucza przedstawiciela z danego sektora, tak by uniknąó sfuacji konfliktu grup interesu. W przypadku
zaistnienia syfuacji konfliktu grup interesu oraz braku zgody Rady na losowe wykluczenie posiedzenie
zostaje odwołane. Przewodniczący wznaczanowy termin. W przypadku, gdy w drugim, nowym terminie,
Rada równięż nie vr,yraziła zgody na losowe wykluczenie, wówczas decyzję o wykluczeniu podejmuje
Przewodniczący samodzielnie,
2. Prawomocnośó posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji (quorum) wymaga obecności co
najmniej 50% składu Rady, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
3. W razie braku quorum w pierwszym terminie posiedzenia Rady, Przewodniczący zamyka obrady
wyznaczając równocześnie nowy termin posiedzenia, co zostaje odnotowane w protokole.
4. W protokole z posiedzenia odnotowuje się przyczynn z powodu których posiedzenie nie odbyło się.
5. Wcześniejsze opuszczenie posiedzenia przez członka Rady wymaga poinformowania o tym
Przewodniczącego obrad. W łm punkcie Sekretarz lub pracownik biura ponownie przelicza l oblicza
Procent przedstawicieli danego sektora celem uniknięcia konfliktu grup interesu,
6. Rada podejmuje decyĄe rwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos
Przewodnicząaego lub osoby upoważnionej, która pełnijego funkcję podczas danej oceny wniosków

§13
Głosowanie, zawiadomienie o wynikach oceny

1. Przewodniczący Rady rozpocryna procedurę głosowania i zarządza głosowanie zgodnie z Procedurami
oceny i wyboru operacji określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju (Załącznik nr 6 do LSR ,,Procedura
oceny i wyboru operacji wraz z zalącznikami") oraz zgodnie z postanowieniami wynikającymi ze Statutu
LGD i niniejszego Regulaminu
2. Po przeprowadzeniu procedury oceny i wyboru operacji, zgodnie z Procedurą, o której mowa w tłst. 1,
następuje zawiadomienie o wynikach oceny.
3, Zawiadomienie zawiera informację o możliwości wniesienia protesfu, który rozpatrywany jest zgodnie, z
Procedurą, o której mowa w ust. 1.

ROZDZIAJ,YI
Dokumentacja z posiedzeń Rady

§14
1. Po kazdym posiedzeniu Rady sporządza się protokół zjej posiedzenia.

2.Protokół z posiedzenia Rady powinien zawierać co najmniej: datę, miejsce posiedzenia,liczbę obecnych
członków Rady, dane osoby przewodniczącej obradom, sekretarza i protokolantą program obrad, przebieg
posiedzenią atakżę fakt przyjęcia uchwał. Protokół podpisuje Przewodniczący Rady oraz protokolant.

3. Uchwałę podpisuje Przewodniczący Rady po jej podjęciu. W prz,ypadku, gdy posiedzenie Rady, zgodnie z
§ 8 ust. 2, prowadził Wiceprzewodniczący Rady, wówczas to on podpisuje uchwaĘ rady podjęte na
posiedzeniu, któremu przewodniczył.
4. Przewodnicący Rady odczytuje uchwĄ w hakcie posiedzenia.
5.Uchwałom Rady nadaje się formę odrębnych dokumentów, z wyjątkiem uchwał proceduralnych, które
odnotowuje się w protokole posiedzenia.
6. Podjęte uchwaĘ opatruje się datą i numerem, na który składają się: cyfry rzymskie oznaczające numer
kolejny posiedzenia w danym roku, łamanę przez numer kolejny uchwaĘ w danym roku zapisany cyframi
arabskimi, łamane ptzez dwie ostatnie cyfry roku.
7. OryginĘ uchwał Rady ewidencjonuje się i przechowuje wraz z protokołami posiedzeń.

8. Protokół publikowany jest na stronie internetowej LGD w terminie 7 dni od dnia odbycia posiedzenia
wraz z listami operacji zgodnych z LSĘ operacji wybranych, ze wskazaniem, które mieszczą się w limicie
środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. Protokół ponadto zawiera
informację o wyłączeniach w związklz potencjalnym konfliktem interęsów.
9. ProtokoĘ i dokumentacja z posiedzeń Rady jest gromadzona i przechołvywana w Biurze LGD. ProtokoĘ
z posiedzeń Rady mają charakter jawny i są udostępniane do wglądu zainteresowanym w miejscu ich
przechowywania - Biurze LGD.



ROZDZIAŁ VII
Wolne głosy, wnioski i zapytania

§15
1. Wolne głosy, wnioski i zapytania formułowane są ustnie nakażdym posiedzeniu Rady, a odpowiedzi na
nie udzielane są bezpośrednio na danym posiedzeniu,
2. Jeśli udzielenie odpowiedzi, o której mowa w ust. 1, nie będzie mozliwe na danym posiedzeniu,
Przewodniczący Rady udziela jej pisemnie, w terminie 14 dni od zakończęnia posiedzenia.

ROZDZI^Ł VIII
Przepisy porządkowe i końcowe

§16
1. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Stowarzyszenia. Kosźy działalności
Rad1, ponosi Stowarzyszenie.

2. \\'sprarvach nieuregulowanych w Regulaminie decyduje Rada.

3. Regulamin został uchwalony naczas nieoznaczony.



Lokalna Grupa Działania
.-tJi słula -Terła Culmensi s
"- fłozwói preez Tradqcję"

86_212 S T o L N o
NlP: 875-,l 4-90-345, Regon: 3401 72077

Uchwała Nr 11/2015
Walnego Zebrania Gzłonków

Lokalna Grupa Działania
,,Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję"

z dnia 17 grudnia 201Sroku

w sprawie odwołania członków Zarządu Stowazyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Vistula - Terra
Culmensis - Rozwój przez Tradycję"

Na podstawie ań, 2 ust. 2 i art. 11 ust. ,1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U.
z2015 r., poz.1393) oraz § 17 ust. 3 pkt, 3 Statutu Stowazyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Vistula - Terra
Culmensis - Rozwoj przezTradycję" (tekst jednolity Uchwała Nr 9/2015 Walnego Zebrania Członków z dnia
17.12.2015 r.)

Walne Zebranie Członków Stowazyszenia
uchwala, co następuje:

§{
Odwołuje się, na podstawie AożonĄ rezygnacji, ze składu Zarządu Stowarzyszenia LGD 'Vistula - Terra
Culmensis - Rozwój pzez Tradycję"

1. Panią Agnieszkę Ziółkowską - Sekretarza Zarządu
2. Pana Marka Maćkowskiego - członka Zaządu.

Uchwała wchodziw życie z dniem podjęcia, § 2'

Przewod niczący \ĄĘlnego Zębran ia Człon ków
(

sekretarz obrad

/o:.łę.,łłk........
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LokaIna Grupa Działanja
-,,t/ć 

st u{ a,Terra C uim ełę sl s
"--ń"*7ńi; łr{Iez Trałlgeję" Uchwała Nr 1212015'ss-212' STOLNO _ WalnegoZebraniaCzłonków
nrp,ii,5,Tą-Óo-345,Regon:340172077 Loka-lna Grupa Działania

,,Vistula - Terra Gulmensis - Rozwój przez Tradycję"
z dnia 17 grudnia 2015 roku

w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Vistula - Terra
Culmensis - Roarój przez Tradycję"

Na podstawie art,2 ust. 2 i ań. 11 ust. ,l ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U,
z 2015 r. poz.1393) oraz § 20 Statutu Stowazyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Vistula - Terra Culmensis -
Rozwoj przezrradycję" (tekst jednolity Uchwała Nr 9/2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 17.12.2015
r.)

Walne Zebranie Gzłon ków Stowarzyszen ia
uchwala, co następuje:

§1

Uzupełnia się skład Zarządu Stowarzyszenia LGD "Vistula - Terra Culmensis - Rozwój pzez Tradycję" o

1. Panią Monikę Wróbel jako SekretazaZarządu.

§2.
Uchwała wchodziw zycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zebrania Członkow

,' , /
'\ .)"^*.:...,....,

sekretarz obrad
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',ił§,I;§f{i!śĘi,ffi!§ uchwała Nr 13/2015'ii_rl'ł' sTo L§ł O __ WalnegoZebraniaCzłonków
l,rrp,i7i-ią]io-3l5, Regonl34[t172077 Lokalna Grupa Działania

,,Vistu!a - Terra CuImensis - Rozwój przez Tradycję"
z dnia 17 grudnia 20{5roku

w sprawie odwołania członków Komisji Rewizyjnej Stowazyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Vistula
- Terra Gulmensis - Rozwój pzez Tradycję"

Na podstawie art.2 ust. 2 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
(Dz. U, z2015 r., poz.1393) oraz § 17 ust. 3 pkt 3) Statutu Stowazyszenia Lokalna Grupa Działania,,Vistula
- Terra Culmensis - Rozwój pzez Tradycję" (tekst jednolity Uchwała Nr 9/2015 Walnego Zebrania Członków
z dnia 17.12.2015 r.)

Walne Zebranie Gzłonków Stowarzyszenia
uchwala, co następuje:

§1
Odwołuje się, na podstawie złozonych rezygnacji, ze składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD
"Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przezTradycję" następujące osoby:

't.Pana Henryka Krzywdzińskiego - pełniącego funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
2.PaniąTatianę Syta - pełniącą funkcję członka Komisji Rewizyjnej.

Uchwała wchodziw zycie z dniem podjęcia,

Przewod niczący Walnego Zebrania Członkow

§2.

t
frV^ą"_..,.,.l

sekretarz obrad
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Lokalna Grupa Działania-.iiiiiił 
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, Uchwała Nr 1412015
Walnego Zebrania Gzłonków

Lokalna Grupa Działania
,,Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję"

z dnia 17 grudnia 2015 roku

w sprawie uzupełniania składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Vistula
- Terra Culmensis * Rozwój przez Tradycję"

Na podstawieań,2 ust.2 iań,11ust. 1 ustawyzdnia7 kwietnia 1989 r. Prawo ostowarzyszeniach
(Dz. U. z 2015 r,, poz.'t393) oraz § 20 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania,,Vistula - Terra
Culmensis - Rozwoj przez Tradycję" (tekst jednolity Uchwała Nr 9/20,15 Walnego Zebrania Członków z dnia
17.12.2015 r.)

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
uchwala, co następuje:

§{
Uzupełnia się skład Komisji Rewizyjnej Stowazyszenia LGD 'Vistula - Terra Culmensis - Rozwój pzez
Tradycję" o następujące osoby:
1. Mirosławę Tomasik - powołując ją na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej,
2. Magdalenę Polińską - powołując ją na członka Komisji Rewizyjnej.
3. Danutę Malinowską - powołując ją na członka Komisji Rewizyjnej,

Uchwała wchodziw zycie z dniem podjęcia.

Przewod n iczący Wal ne go Zebrania Człon ków

§2.

sekretarz obrad

/ąrlL-rrćo

,&rofu,ą ń{t,rrt{un.. 
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':,ffiił§śM Uchwała Nr 15/2015
Walnego Zebrania Członków

Lokalna Grupa Działania
,,Vistula - Terra Gulmensis - Roauój przez Tradycję"

z dnia 17 grudnia 2015 roku

w sprawie skrócenia kadencji Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Vistula -Terra
Gulmensis - Rozwój przez Tradycję"

Napodstawieań. 11 ust, 1iań.2ust.2ustawyzdnia7kwietnia 1989r. Prawo ostowazyszeniach
(Dz. U. z 2015 r., poz.1393) oraz § 17 ust. 3 pkt.15) Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
,,Vistula - Terra Culmensis - Rozwój pzezTradycję" (tekst jednolity Uchwała Nr 9/2015 Walnego Zebrania
Członków z dnia 17.12.2015 r.)

Walne Zebran ie Gzłon ków Stowarzyszen ia
uchwala, co następuje:

§1
1. Ze względu na zakończenie wdrazania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007 - 2O13, na potrzeby któĘ
powołana została Rada Stowazyszenia, skraca się obecnie truvającą kadencję Rady Stowarzyszania
Lokalna Grupa Działania ,,Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przezTradycję" do dnia 17.12.2015 r.

2. Skrócenie kadencji rady, o którym mowa w ust. 1, jest jednoznaczne z koniecznością wyboru nowego
składu rady na nową kadencję 2015 - 2019.

Uchwała wchooziw zycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zebrani7 Członkow

l./
:\lł |VL-\'d .r]
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§2.

sekretarz obrad
, /as/całsĘ
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'-"ń?*r,,3t?,Pf ł:ł;}1;ił uchwała N.t6/2015
'1 łłłzuói Prle: !'r^!;'§ Walnego Zebrania Gz.łonków

86-212 S T_ O L N L, Loka_lna Grlrna Działania
Nrp,iiń,s1_1ąs, negon:3ń'7ro",,*",u," _ ,".łTi|ffi""JY:R.TlXiio"rTradycję,,

z dnia 17 grudnia 2015 roku

w sprawie wyboru Rady Stowarzyszania LokaIna Grupa Działania,,Vistula - Terra Culmensis -
Rozwój przez Tradycję" na kadencję 2015-2019

Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 11 ust. 'l ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U.
z2015 r., poz.1393) oraz § 17 ust. 3 pkt 3) Statutu Stowazyszenia Lokalna Grupa Działania,,Vistula - Terra
Culmensis - Rozwój pzezTradycję' (tekst jednolity Uchwała Nr 9/2015 Walnego Zebrania Członków z dnia
17,12,2015 r.)

Walne Zebranie Gzłonków Stowarzyszenia
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru członków Rady Stowazyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Vistula - Terra
Culmensis - Rozwój przezTradycję" na kadencję 2015-2019 w następującym składzie:

1.Krzysztof Vłłpł - sektor publiczny (mieszkaniec)- Gmina Ghełmno
2.Andzej Rodziewicz - sektor publiczny- Gmina Grudziądz
3.Halina Kowalkowska - sektor publiczny (mieszkaniec)- Gmina Gruta

4.Adam Kocioł - sektor gospodarczy (mieszkaniec)- Gmina Stolno
5.Krzysztof Klucznik - sektor gospodarczy (mieszkaniec)- Gmina Grudziądz
6.Katarzyna Rembisz - Wiśniewska - sektor gospodarczy (mieszkaniec)- Gmina Świecie nad Osą

7.Agnieszka Sankiewicz - Hachaj - sektor§ospodarczy (mieszkaniec)_ Gmina Lisewo
8.Bańosz Lewandowski - sektor społeczny (mieszkaniec)_ Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński
9.Anna Jaranowska - sektor społeczny (mieszkańiec)- Gmina Rogóźno
10.Anna Szatkowska - sektor społeczny (mieszkaniec)- Gmina Płużnica
11.Gzesław Atamańczuk - sektor społeczny (mieszkaniec)- Gmina Łasin

Uchwała wchodzi w zycie z dniem 18.12,2015 r.

zebrania członków

sekretaz obrad

/c-rsżerł5/2

§2.
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Lokalna Grupa Działanja
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Uchwała Nr 17l2a15
Wal neg o Zebr ania Człon kow

Lokalna Grupa Działania
,,Vistula - Terra Culmensis * Rozwój przezTradyĄę"

z dnia 17 grudnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszania Lokalna Grupa Działania ,,Vistula -
Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję"

Napodstawieań.2 ust.2iart.11ust. 1ustawyzdnia7kwietnia 1989r. Prawoostowarzyszeniach (Dz. U.
z2015 r., poz,1393) oraz § 17 ust. 3 pkt. 15) Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania,,Vistula -
Terra Culmensis - Rozwoj przezTradycję" (tekst jednolity Uchwała Nr712015 Walnego Zebrania Członków z
dnia 19.05,2015 r.) oraz na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r, o rozwoju lokalnym z udziałem
lokalnej społeczności (Dz. U. z2015 r. poz. 37B);

Walne Zebran ie Człon ków Stowarzyszen ia
uchwala, co następuje:

§1
Pzyjmuje się Lokalną Shategię Rozwoju Stowarzyszania Lokalna Grupa Działania ,,Vistula - Terra

Culmensis - Rozwój pzezTradycję" jak w załączniku do niniejszej uchwały,

§2.
Uchwała wchodziw zycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zebran ia Członków

n\ 0
tłrS.Ą*\J- U
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sekretaz obrad
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Uchwała Nr 18/2015

Wal nego Zebr ania Człon ków
Lokalna Grupa Działania

"Vistula - Terra Culmensis - Rozwoj przez Tradycję"
z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości składki członkowsklej stowarzyszenia LokaIna Grupa Działania
,,Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przezTradycję" dla Gminy Płużnica na rok 2015

Na podstawieań.2 ust. 2 i art.11ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowazyszeniach (Dz. U.
z2015 r., poz.1393) oraz § 17 ust. 3 pkt 13) Statutu Stowazyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Vistula -
Terra Culmensis - Rozwoj przezTradycję" (tekst jednolity Uchwała Nr 9/2015 Walnego Zebrania Członków z
dnia 17.12.2015 r.)

Walne Zebranie Gzłonków Stowazyszenia
uchwala, co następuje:

§1.
1. Ustala się na 2015 r. dla Gminy Płużnica, członka zvłyczajnego będącego osobą prawną
posiadającą status jednostki samorządu terytorialnego następującą wysokośó składki członkowskiej:
1. 237,00 zł (sbwnie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści siedem złotych zero groszy).
2. Składka płatna jest pzelewem do dnia 30 stycznia 2016 r. na konto Stowazyszenia wskazane przez
Zaząd LGD "Vistula -Terra Culmensis".

§2.
Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Stowazyszenia.

§3.
Uchwała wchodziw zycie z dniem podjęcia.

ebrania członków

Q,[rygLo'.....,
sekretarz obrad
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Uchwała Nr 19/2015

Wal nego Zebr ania Człon kow
Lokalna Grupa Działania

"Vistu|a - Terra Culmensis - Rozwoj przez Tradycję"
z dnia 17 grudnia 2015 r,

w sPrawie ustalenia wysokości składki członkowskiej Stowarzyszenia Lokatna Grupa Działania
,,Vistula - Terra Culmensis - Rozwój pnezTradycję" dIa wszystkich Gmin wchodzących w skład LGD

Napodstawiearl,2ust.2iań. 11 ust. 1ustawyzdnia7kwietnia1989r.Prawo o stowarzyszeniach(Dz.U.
z2a15 r. poz.1393) oraz § 17 ust, 3 pkt 13) Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania,,Vistula -
Terra Culmensis - Rozwój przezTradycję" (tekst jednolity Uchwała Nr 9/20,15 Walnego Zebrania Członkow z
dnia 17 .12.2015 r.)

Walne Zebran ie Członków Stowarzyszenia
uchwala, co następuje:

§1.

Ustala się, iż składka członkowska dla Jednostek Samoządu Terytorialnego - Gmin członkowskich
Stowazyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję"
wYnosiĆ będzie, począwszy od 2016 roku, 0,70 zł (słownie: siedemdziesiąt groszy) od każdego
mieszkańca zamieszkałego teren danej Gminy.

Przez mieszkańca zamieszkałego teren danej Gminy rozumie się mieszkańców zameldowanych na
Pobyt stały oraz pobyt czasowy wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok składkowy.

Zródłem ustalania liczby mieszkańcow zamieszkałych będzie ewidencja ludności prowadzona przez
poszczególne (odpowiednie) Urzędy Gmin.

Składka, o któĘ mowa w ust. 1, płatna będzie przelewem, na konto LGD "Vistula -Terra Culmensis"
wskazane przezZaząd Stowarzyszenia, w terminie do końca stycznia kazdego roku.

Traci moc Uchwała Nr 5/20,15 z dnia 19 maja 2015 r.

§3.
Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Stowazyszenia,

§4.
Uchwała wchodziw życie z dniem podjęcia.

1"

4.

§2.

Przewodniczący Walne 96 Zearania Członków

q,J/"
sekretarz obrad
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^,lt^e Działania Uchwała Nr 20/2015
Lokalna ",:I; caqelfi|, *i5ET"r3?.:i:,B:.#lt*
"!Wł;Ś*Ś]inerr., "vistula - Terra culmensis- noii,ii'Jr"z Tradycję"

rrrrp,"s75ił.-9o_345, 
Regon: cłv , , ,- , z dnia 17 grudnia 20{ 5 r"

w sprawie zmiany wysokości składki członkowskiej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Vistula
- Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję" dla członków zvlyczajnych Stowazyszenia nie
będącyc h jed nostka m i samorząd u te rytoria l n ego

Na podstawie art.2 ust, 2 i art. 11ust. 1 ustawy zdnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U.
z2015 r. poz,1393) oraz § 17 ust. 3 pkt 13) Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania,,Vistula -
Terra Culmensis - Rozwój przezTradycję" (tekst jednolity Uchwała Nr 9/2015 Walnego Zebrania Członkow z
dnia 17 .12"2015 r.)

Walne Zebranie Członków Stowazyszenia
uchwala, co następuje:

§1.

Ustala się wysokość składki członkowskiej, dla członków zvlyczajnych Stowazyszenia nie będących
jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 25 zł na rok.
Składka, o któĘ mowa w ust. 1, płatna jest jednorazowo w roku którego dotyczy,

§2.

Traci moc uchwała Nr 4/2006 z dnia 08,06.2006 | oraz 8/2009 z06.'11.2009 r.

§3.
Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Stowarzyszenia.

§4.
Uchwała wchodziw życie z dniem podjęcia.

l.

2,

sekretarz obrad
/asćourśo
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Lokaina Grr-rpa D;iałania
,. #isrc, łą " Terł,n f-"rrlłrełr_ęis
':-ńii{ńil Ń:iiż rin*iałię" Protokół nr 312015

t]t]-212 S ]' O l.. N O z obradWalnego Zebrania Członków ': '

hli-r:3::-l4,|c'3śt,dńi'di#§łefijiLl'cD ,,Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przezTradycję"
z siedzibą w Stolnie

odbytego w dniu 17.12.2015 r. od godz. 16:00 do godz. 19:00
w Gminnym Ośrodku Kultury w MaĘm Rudniku.

W obradach uczestniczyli:
1, Członkowie zvlyczajni stowarzyszenia - wg listy obecności 86 osób.
2. Człotlkowie wspieĄący stowarzyszenia - wg listy obecności - 0 osób.
oraz2 pracowników ds. administracyjno - biurowych.

1. Członkowie zwczajni stowarzyszenia oraz człotlkowie wspieĄący stowarzyszenia zostali poinformowani
o obradach Walnego Zebrańa Członków w formie pisemnej na nie mniej ńż7 dńptzedjego terminem. Na
podstawie listy obecności stwierdzono, iZ obrady Walnego Zebrańa Członków Stowarzyszenia byĘ
prawomocne na podstawie § 16 Statutu Lokalnej Grupy Dzińańa. Na 131 członków obecnych było 86
osób.

2. Obrady otworzył Prezes LGD Pan Marcin Pilarski. Stwierdził on prawomocnośó obrad. Następnie
zaproponował wybór Przewodniczącego i Sekretarza Obrad. Zg]oszono kandydatury: Pana Marcina
Pilarskiego na Przewodniczącego i Panią Marlenę Laskowską na SekretarzaObrad.
W zarządzonym głosowaniu na Przewodniczącego Walnego Zebrańa Członków wybrano -Pań{a Marcina
Pilarskiego - ,,zd'głosowało 85 członków (w głosowaniu wzięłoudziń 85 członków).
Na Sekretarza Walnego Zębrańa Członków wybrano Paniąla Marlenę LaskowsĘ - ,,zd" głosowało 85
członków (w głosowaniu wzięło udział 85 członków).
Przewodniczący przedstawił porządek obrad, do którego wprowadzono zrnian} w stosunku do porządku
przesłanego wTźLz zawiadomieniem.
Porządek zostŃ przyjęty w głosowaniu - ,,zd' głosowało 85 członków (w głosowaniu wzięło udział 85
członków).

3. Uchwał anr 8l20lii w sprawie zmiany Statutu Stowazyszenia Lokalna Grupa Dzialania ,rVistula -
Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję".
Przewodniczący poprosił o zaprezentowanie zmian w statucie Panią Annę Bochen. Po zaprezentowaniu
zlllian, zaproponowano dyskusję, Nikt nie wniósł uwag. Po przedstawieniu uchwĄ, Przewodniczący
zarządził głosowanie.
,,zd' ptzyjęciem uchwaĘ głosowało 84 członków, ,, przeci#'- 0 osób, ,,od głosu wstrzymało się" - 1 osoba
(w głosowaniu wzięło udział 85 członków).

4. Uchwała nr 912015 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania ,rVistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję". Tekst uchwaĘ zaprezentowŃ.
Przewodniczący po cTW otworzył dyskusję. Nikt nie,wniósł uwag.
,,zd' przyjęciem uchwaĘ głosowało 85 członków, ,, przeci:ur,'- 0 osób, ,,od głosu wstrzymało się" - 1 osoba
(w głosowaniu wzięło ttdziń 85 cźłonków).

4. Uchwała nr 10l20l5 w sprawie pruyjęcia Regulaminu OrganŁaryjnego Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania ,rVistula - Terra Culmensis - Rozrvój przez Tradycję".
Kolejnym punktem była prezentacja Regulaminu Orgańzacylnego Rady. Po zaptezentowaniu przez Panią
Annę Bochen Regulaminu, zaproponowano dyskusję, Nikt nie wniósł uwag. Po przedstawieniu uchwaĘ,
Przewo dni czący zar ządził gło sowanie.
,,zt'ptzyjęciem uchwaĘ głosowało 85 człoŃów,,,.ptzeciw''- 0 osób,,,od głosu wstrzymało si_ę" - 0 osób (w
głosowaniu wzięło udziŃ 85 członków).



5. Uchwała nr 11/2015 w sprawie odwołania członków ZarządaStowarzyszenia Lokalna Grupa

Działania,rYistula-TerraCulmensis-Rozwój przezTradycję", . ^. l .. d_1_, f^_.; ^.f ^_.pr;;"d"i;"i"y poinformował obecny ch o ńoionej rezygnaójiŹ pełnienia funkcji Sekretarza Zaruą"&l PtZeZ

panią Agnieszkę Ziółkowską. W tym punkcie przewodnilząćy ,ipyt4 
",v 

decyzję swoją pań ZióŁkowska

podtrzymuj e. Decyzjazostaje podtrzyman a, w związkll, "ryńpołźięko**o 
pani Agnieszce Ziółkowskiej,

.nuaują" na jej ręce kwiaty, zapracę włożoną narzęczl-cD,
Z funkcji Cńonka Zarządu ztęzygrtował panMarek Maókowski. Nie był obecnY Podczas Posiedzenia, gdYŻ

nezygnowń również z'członkostwa. Na podstawie ńożonej pisemnej Rezygnacji PrzYjęto decYzję Pana

Maćkowskiego jako ostateczną' 
i_f^*n,rrql n rnnżlirvn śe,i z,ahrznia słr uwag. Po

W §/m p"ot.i" przewodniczący poinformował o możliwoŚci zabrańa głosu, nie wnresrono

prze'dstawieniu uchwaĘ, Przewodni czący zarządzń głosowanie.

Za przyjęciem uchwĄ głosowało 85 członków,,, firzeciw" 0 osób, ,,od głosu wstrzymało się" - 0 osób (w

głosowaniu wzięło udziń 85 członków).

6. Uchwała nr l2l20t5 w sprawie uzupelnienia składu Zarządu Stowazyszenia Lokalna Grupa

Działania ,rVistula_ Terra Culmensis _ Rozwój przltu Tradycję".

W zwipku z rezygnacją człolka Zaruądu niezbędnym było uzup"ł"i,ry: jego składu, PrzewoclniczĄcy

poinformow ń, iż zgodńe ze statute. podjęty. ,r.n*ją nr 912015 Ż an u l7 .l2 2015 r., Zanąd składa się z

5 osób, dlatego też'uztlpełnia się skład Żiiia"§ko ol.d"ą osobę, która będzie pełniła !Ń:lg Sekretarza

Zarząda. przewodni czący poprosił o ,gŁurr^ie tandydatur z sali.- Zgłoszono Panią Monikę Wróbel z gm'

Grutą która wyraziła wole kandydowania.
W tym punkcie przewodni czący poinformował o możliwoŚci zabrańa głosu, nie wniesiono uwą, Po

przebstawieniu uchwĄ, przewodni czący zarządzt głosowanie.

Zaptzylęctem uchwały głosowało 8s'członkÓ*,,,"prr"ciw"- 0 osób,,,od głosuwstrzYmało się" - 0 osób (w

głosowaniu wzięło udziń 85 członków).

7. Uchwała nr 13/2015 w sprawie odwolania członków Komisji RewĘjnej Stowarzyszenia Lokalna

Grupa Działania ,rVistula - i.."u Culmensis - Rozwój przez rrał|j!'], 
_ _ ,_.^___r^ _l^ł^^_.nl . j

kolejnym prrnktem obrad było odwołanie człoŃów komisJi Rewizyjnej..Napodstawie z}ożonychrezygnaclli

z funkcji przewodni czącęgoKomisji ,,ezygnowu1 PT Henryk rrz5.warinsń or*z funkcji cńonka ro 'si]

nezygnowŃa pani Tatiana Syta. osoby tÓ-nie były obecne poac"us posiedzenia, gdYŻ Zxezlgnowali równieŹ

z członkostwa w stowarzyszeniu. Na podstawi e z}ożonych'na piśmie rezygnacji PrzYjęto ich decYzję jakc

ostateczną.
W Ę/m punkcie przewodni czący poinformował o możliwo ści zabrańa głosu, nie wniesiono uwag' P<

przebstawieniu uchwĄ, przewodni czący zarządził głosowanie.

Za przyjęcrem uchwaĘ głosowało s5 tłonkó*, ,,,|r""ci#,_ 0 osób, ,,od głosu wstrzymało się" _ 0 osób (v

głosowaniu wzięło ldziń 85 członków).

8. Uchwał a nr l4l2015 w sprawie uzupełnienia składu Komisji RewĘjnej Stowarryszenia Lokalnl

Grupa Działania ,rVistula _ i.""" Culmensis _ Rozwój przez Tradycję",

W nviązku z rezygnacją człoŃów Komisji Rewiffi niezĘdnń było uzuPełnienie jej składu,

przewodni czący poprosił o zg]aszanie tanoyoatur ,,iir. ńrzewodniczący poinformowń, że skłaó Komis"

będzie uzupełniony o 3 osoby, gdyż Komisja Rewizyjna, zgodnie z uchwałątlr 9l20I5 z dn, 17]22015 r'

składa się z 5 osób. Na nowych człoŃw z$oszooo 
-l*ią 

Mirosław_ę Tomasik z W, PłuŻnica n

Przewodni czącąkomisji orazpaniąMagdalenę Polińską z grn. Śńecie Ę 9,u i Panią Danutę Malinowską

z gm"Radzyn it.ł*i*ki na ÓzłoŃówkomisji, które wyraziĘ wole kandydowania,

W tym punkcie przewodni czący poinformówał o możli*ÓS.i zabtalia głosu, nie wniesiono uwag, P

prze-dstŃeniuuchwĄ,przewodniczącyzarządziłgłosowanie.
Za przyjęcrem uchwały głosowało 85 cźłoŃów, ,, przecid, 0 osób, ,,od głosu wstrzyrnało się" _ 0 osób (

głosowaniu wzięło udziaŁ 85 członków).
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9. Uchwała nr 15/2015 w sprawie skrócenia kadencji Rady Stowarryszenia Lokalna Grupa Działania
,,Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję'r.
w zvviązku z rcalizacją założeń na nołvy okres programowania, nowymi
członków Rady, powiększeniem obszaru dziŃania LGD ,,Vistula-Terra

, wymaganiami w stosunku dc
Culmensis" podjęto decyzję c

skróceniu kadencji dotychczasowej Rady oraz powołaniu nowej.
w łm punkcie przewodniczący poinformowń o możliwości zńrania
przedstawieniu uchwały, Przewodniczący zarządził głosowanie.

głosu, nie wniesiono uwag. Pc

Za Przyjęciem uchwĄ głosowało 85 członków, ,, przeciw''- 0 osób, ,,od głosu wstrzymało się" - 0 osób (w
głosowaniu wzięło udział 85 członków).

10. W tym punkcie przybyłajedna osoba. Od tej pory obecnych jest 86 osób (przybycie odnotowano na liście
obecności).

11. Uchwała nr l62a15 w sprawie rvyboru Rady Stowazyszenia Lokalna Grupa Działania ,rVistula -
Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję'' na kadencj ę2015-2019.
Przewodniczący poprosił o zgJaszanie kandydatur z sali, poinformował jednocześnie iż człotlków Rady może
bYÓ 11, w Ęm 3 przedstawicieli z sektora publicznego oraz po 4 z sektorów: społecznego i gospodarczego.
Zaleca się by członkiem była osoba do 35 r. ż orazże preferuje się udział w składzie Rady również kobiet.
Zgjoszono do składu Rady następujące osoby, które .vqyraziŁy wolę kandydowania:
l.Ktrysńof Wyprj - sektor publiczny (mieszkaniec)- Gmina Chełmno
Z.Andrzej Rodziewicz - sektor publiczny- Gmina Clrudziądz
3.Halina Kowalkowska - sektor publiczny (mieszkaniec)- Gmina Gruta
4.Adam Kocioł - sektor gospodarczy (mieszkaniec)- Gmina Stolno
5.Ktrysńof Klucznik - sektor gospodarczy (mieszkaniec)- Gmina Grudziądz
6.Katarzyna Rembisz - Wiśniewska - sektor gospodarczy (mieszkaniec)- Gmina Świecie nad Osą
7.Agnieszka Sankiewicz -Hachaj - sektor gospodarczy (mieszkaniec)- Gmina Lisewo
8.Bartosz Lewandowski - sektor społeczny (mieszkaniec)- Miasto i Gmina Radzyn Chekniński (at 31)
9.Anna Jaranowska - sektor społeczny (mieszkaniec)- Gmina Rogóźno ,;,

1O.Anna Szatkowska - sektor społeczny (mieszkaniec)- Gmina Płużnica
11.Czesław AtamńczŃ - sektor społeczny (mieszkaniec)- Gmina Łasin.
W §/m puŃcie Przewodniczący poinformował o możliwości zabrańa głosu, nie wniesiono uwag. Po
przedstawieniu uchwaĘ, Przewodniczący zarządztl głosowanie.
na kadencję2015-2019.
Zaprryjęciem uchwĄ głosowało ,,za" głosowało 86 członków, ,,ptzeciw"0 osób, ,,od głosu wstrzymało się"
- 0 osób (w głosowaniu wzięło łtdziń 86 członków).

1 2.Przewodni czący zarządził 2 0 minutową przerwę.

13. Uchwała nr 1712015 w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszania Lokalna
Grupa Działania ,rVisfula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycjęr'
Przewodniczący przedstawił i omówił prezentację ilustrującą główne zńożeńa LSR. Po zapoznańu się ptzez
członków swoje uwagi zgłosił Wójt Gminy Płużnica Marcin Skonieczka, który pozytywnie ocenił wielkość
Puli Środków ptzeznaczonych na przedsiębiorczośó oraz zapytń dlaczego tak mało środków zarczerwowano
dla ngo. W tym miejscu Przewodniczący poinformowń,iztakabyła wola osób pracujących nad tworzeniem
LSR, cryli cńej sPołeczności lokalnej oraz poinformował, iż środki w celu nr 3, planowane do
rozdysponowania za pomocą projektów grantowych, gdzie beneficjentem będą mogły byó właśnie ngo i ze
Pula tych Środków wynosi na cĄ okres programowania 4.358.845,04 ń. Ponadto w kryteriach wyboru
operacji również uwzględniająpotrzeby ngo - ngo otrąrmują dodatkowe punkty.
W §/m punkcie Przewodniozący poinformował o możliwości zabrania głosu, nie wniesiono uwag. Po
przedstawieniu uchwały, Przewodniczący zaruądztŁ głosowanie.
na okres programowania 20l 4-2020.,,za" \
Za prryjęciem uchwaĘ głosowało 81 człoŃów, ,,.przeciw''- 0 osób, ,,od głosu wstrzymało się",-.0.osób (w
głosowaniu wzięło udziŃ 81 człoŃów).

J



14.WtympunkciesalęopŃciło5człoŃów.odtejporyobecnychjest8losób.

15' Uchwala nr t8l2015 w sPrawie us-talenia wYsokości skladkiczlonkowskiej. §towarąyszenialokalna_GruPa Dzialania ,,Vistula - i"'" Culmensis -il;;ń;;Ę;gil}Ęr" Gminy plużnica na 2015r.
|----------------Eewodnic'ą"Y PÓ:*formował, iz w zltiąz§u z ptzysąpieni.* grir,y "piua"u 

w skład LGo,niezbędnym;eŚt Podjęcie uchwĄ w sprawie ustalenia ,t łuań ;"ńńil;] ńl,n, punkcie ro.woa,ni""ą"y

fi*ffiĘir:*;;t!',i"d1 
*u,*iu głJ,--ł; wniesiono uwag. po prz"astu*i.ń_u uchwały,

La pruyjęciem uchwały głosowało 8I członkÓĘ ,, przeciw"- 0 osób, ,;od głosu wstrzymało się,, _0 osób (wgłOS'błvaniu wzięło uaziaiar członków)" ' J,',E----,-fv - - v§wL'l ,iuq g{o

16' Uchwa ła nr t9l20-15 w sPrawie ust,alenia rvysokości składki czlonkowskiej Stowarzryszenia Lokalna
,t#§tfif:łania ,,,Yigtula 

j Terra Culmensii"--ilrr*ij;;"Ęffi;" dla Gmin *choJzących ry
l-v ZWiązI§ł z koniecznoŚcią wniesienia. wkładu_ własnego 

.na 
p9trz€by kosztóy_ bjelłcrch i aktpvizacji

ffi?i:ffi :!ffi§ffi H:,r;lx,rl***:*.*L:;:ffi fi ';,kłJićó.ói,J"i; jestio
W tną Pl$kcie P'rze*9'd'i'#y6ińfÓ.-Ó*ł o *ozriilos"i zabraniagtosu, nie wniesiono uwag. Wójtowie!1razili zggttę, Pó BizeciŚńiiiń; ;;,ń.i; ffiffiió y zarądziłgłosowaąie.

3f;,S :ffiii#ńffi;,,;ffŁ'- o o.bt, ,,ia- il; wsfozymało się,,-0 osób (w

Hi'('§hwala ńi 20lŻ015 w sprawie zmiany rrysokości skladki czlonkowskiej §towanyszenia Lokalna

[9Ęlią1.##;lTlj1,;ł:*;rullx;p;,ł;;"*ffifi iliil;;,;ń;;ł;:ffi i;
W ąv'i,ązku z faktem Pgdoi"§;il.ki*ł; ;r-r". *-;;kiej dla gmią proponuje się by zwięłszyć kwot$ składkiczłonkqwskiej równióz au 

"'iooto* 't"v" 
zajnych-zgio.;ono uyugę 1WóJt Gm. płuzrri ca), żspodnoszenieskładki dla człónkó* 

"-Y,Fłlń=;t,;oi .^Liną z.'..i"-rełYnie io nu iai.pi""renie wkładu własnego,zatem nie ma takiej PotrzebY, Przewoani"rą.y p"iń;;r"j, z" ou."oi.;d;. wynosi 20,00 zł na rok od
- osobJ; te'* PtoPń-:ę.9't g"*J""rił" 

"-Jł;;-; ;r"1 ;9 ouot}l-W tyo, punkcie przewodniczącyF,ffi:illi;t ";"* iil" il;".iono u**. ń;- ń;;;;;"fu*Ln**ły,

frlrł#*';ę;§l|X*S,'ngr#łlłonków, ,, przeciw". 17 osób,,,od głosu wstrzymało się,,_ 5 osób (w

17, Wo[ne Wnioski; zg|ał z|o|ony l wrriosek pF:zpanrą Mirosłlwę Tomasik aby przed Walnyn, ZebęniemCzłonkówPrzesYłaĆ drogą 
'l"ktio"i.^i materiał! 

""r"a- 
wozesniejsz e'o zapo'nania się.

l8, Spraw} bieżące.
przewodniclący złoĘłwszystkim uczesfurikom wblnego 7*braniaĘczeńaświątecme.

Na Ęnr protokół zakończono.

Podpis Selaetąrza Wralnego Zebrania

;,/ , i
10r /ełęą /c_. ćcrus Ę.,.....;.

zalacznikil
l. Listy obecności -2 sztuki.
2. Porządekobrad *, 1 sztuka.

Podpis Przewodnic zącego Walnego Zebrańa

Q,l*!o tr*p,,


