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Załącznik  
do Uchwały nr 6/I/2019 

Walnego Zebrania Członków  
Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „OPOLSZCZYZNA”  

z dnia 12 kwietnia 2019  r. 
 

 
Statut  

Rybackiej Lokalnej Grupy Działania 
 „Opolszczyzna” 

 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. 

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna”, zwane dalej RLGD, jest dobrowolnym, 
samorządnym, trwałym zrzeszeniem, działającym, jako lokalna grupa działania w rozumieniu przepisów 
w sprawie rozwoju obszarów rybackich, terminologii Unii Europejskiej zwanej Programem Operacyjnym oraz 
ideą rozwoju lokalnego z udziałem lokalnej społeczności, mającym na celu zrównoważony rozwój obszarów 
zależnych od rybactwa, a w szczególności: 
1) opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (zwanej w dalszej części LSR) dla obszaru gmin: Lewin Brzeski, 

Murów, Niemodlin, Ozimek, Pokój, Popielów, Świerczów, Tułowice, Turawa, Zębowice oraz Łubniany. 
2)  wspieranie działao na rzecz realizacji LSR dla obszaru gmin, o których mowa w pkt. 1, 
3) promocję obszarów rybackich położonych w gminach, o których mowa w pkt. 1 na terenie całego obszaru 

objętego LSR, jak i poza nim, 
4) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów rybackich położonych 

w gminach, o których mowa w pkt. 1, 
5) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach 

rybackich położonych w gminach, o których mowa w pkt. 1, 
6) wspieranie działao na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich, 
7) wspieranie rozwoju rynku rybnego, 
8) wspieranie działao promujących dziedzictwo kulinarne oraz promocję regionalnych produktów,  
9) edukacja dotycząca regionu, zdrowego żywienia, ochrony środowiska,  
10) rozwój turystyki, zwłaszcza na obszarach zależnych od rybactwa,  
11) prowadzenie i wspieranie wydarzeo o charakterze kulturalnym, sportowym oraz mającym na celu rozwój 

przedsiębiorczości.  
  

§ 2. 
RLGD działając na rzecz rozwoju obszarów rybackich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska 
naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój gospodarki, turystyki oraz popularyzację 
i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.  
  

§ 3. 
Siedzibą RLGD jest miejscowośd Biestrzynnik, gmina Ozimek, województwo opolskie. 
 

§ 4.  
1. RLGD działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach 

(tekst jedn. Dz. U. z  2015 r. poz. 1393), ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego 
rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. z 2015 
r. poz.1358), ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 
z 2015 r. poz. 378), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 
2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenia 
Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20 maja 2014 
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r., str. 1), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz. UE L 437 z dnia 20 grudnia 2013 r., str.320 z późn. 
zm.) oraz niniejszego Statutu. 

2. RLGD może prowadzid działalnośd gospodarczą służącą realizacji LSR, z tym zastrzeżeniem, że dochód 
z działalności gospodarczej RLGD może byd przeznaczony wyłącznie na działanie statutowe a faktyczne 
podjęcie działalności gospodarczej wymaga uprzedniej uchwały Walnego Zebrania Członków RLGD. 
 

3. RLGD może prowadzid działalnośd w zakresie chowu i hodowli ryb z tym zastrzeżeniem, że dochód z 
działalności gospodarczej RLGD może byd przeznaczony wyłącznie na działanie statutowe, a faktyczne 
podjęcie działalności w zakresie chowu i hodowli ryb wymaga uprzedniej uchwały Walnego Zebrania 
Członków RLGD. 
 

4. RLGD ma prawo używania własnych pieczęci i logo. 
 

§ 5. 
1. RLGD może byd członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania. 
2.  Terenem działania RLGD jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla 

właściwego realizowania celów może ono prowadzid działalnośd także poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej. Działalnośd RLGD jest koncentrowana w szczególności na obszarze gmin: Zębowice, Lewin 
Brzeski, Murów, Niemodlin, Ozimek, Pokój, Popielów, Świerczów, Tułowice Turawa i Łubniany. 

3. Czas trwania RLGD nie jest ograniczony. 
 

  
Rozdział II 

Zasady działania RLGD 
 

§ 6. 
RLGD realizuje swój cel w szczególności poprzez: 

1) wdrażanie LSR 

2) organizowanie i finansowanie: 

a) przedsięwzięd zgodnych z LSR, 

b) przedsięwzięd o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,  

c) imprez kulturalnych, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej, 

d) działalności promocyjnej,  

3) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją 
LSR, 

4) współpracę i wymianę doświadczeo z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi 
działającymi w zakresie objętym celem RLGD na poziomie krajowym i międzynarodowym, 

5) prowadzenie innych działao przewidzianych dla RLGD zgodnych z prawodawstwem polskim i unijnym.  
 

§ 7. 
RLGD nie jest organizacją pożytku publicznego, ale - jako organizacja pozarządowa - prowadzi nieodpłatnie 
działalnośd pożytku publicznego w sferze zadao publicznych, w szczególności poprzez realizację zadao 
opisanych w §6.  
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§ 8. 
Realizując cele statutowe RLGD opiera się: na społecznej pracy członków, zatrudnianiu pracowników, którymi 
mogą byd także członkowie RLGD, a także poprzez zlecanie prac i usług celem wykonania zadao statutowych.   

 
 
 
 

Rozdział III 
 Członkowie RLGD 

 
§ 9 

1. Członkowie RLGD dzielą się na: 
a) zwyczajnych, 
b) wspierających, 
c) honorowych. 

2. Członkami zwyczajnymi mogą byd: 
a) podmioty sektora publicznego 
b) podmioty sektora gospodarczego 
c) podmioty sektora społecznego 
d) osoby fizyczne. 

3. Członkowie RLGD, będący osobami prawnymi działają poprzez swoich przedstawicieli, którzy w ich imieniu 
realizują wszelkie prawa i wykonują obowiązki wynikające z przynależności do RLGD. 
  

§ 10. 

1. Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w RLGD następuje na podstawie uchwały Zarządu RLGD. 

2.  Członkiem zwyczajnym RLGD może byd pełnoletnia osoba fizyczna, która: 

a) spełnia warunki określone w ustawie - Prawo o stowarzyszeniach, 
b) działa na rzecz rozwoju obszarów rybackich lub wyrazi na piśmie deklarację takiego działania, 
c) złoży deklarację członkowską. 

3. Członkiem zwyczajnym - zgodnie z ustawą z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 
społeczności (Dz.U. z 2015 r. poz. 378) - może byd również osoba prawna, w tym jednostka samorządu 
terytorialnego, która przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą: 

      a) deklarację przystąpienia do RLGD, 
      b) deklarację działania na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR, 
      c) wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w RLGD. 
4. Członek zwyczajny ma prawo: 

a) Wybierad i byd wybieranym do władz RLGD,  
b) Współuczestniczyd w tworzeniu LSR i jej realizacji, 
c) Zgłaszad wnioski dotyczące działalności RLGD. 
d) Uczestnictwa w pracach, akcjach i imprezach organizowanych przez RLGD.  

5. Członkowi zwyczajnemu - a w przypadku członków RLGD, o których mowa w §9 ust.3, jego 
przedstawicielowi - w razie powierzenia im przez Zarząd realizacji zadao statutowych RLGD przysługują diety 
oraz zwrot kosztów podróży według obowiązujących przepisów. 
  

§ 11. 
Członek zwyczajny zobowiązany jest do: 

1. Brania udziału w Walnych Zebraniach oraz innych imprezach organizowanych przez RLGD. 
2. Wypełniania zadao wynikających z funkcji pełnionych w RLGD. 
3. Propagowania celów RLGD i LSR na zewnątrz. 
4. Terminowego opłacania składek członkowskich i innych zobowiązao na rzecz RLGD. 
5. Przestrzegania postanowieo statutu, regulaminów oraz uchwał władz RLGD. 

 
§ 12. 

1. Członkiem wspierającym może byd osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością RLGD, która:  
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a) złożyła deklarację przystąpienia do RLGD, 
b) zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. 

2. Utrata członkostwa, o którym mowa w ust. 1, następuje wskutek:  

a) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,  

b) wykluczenia przez Zarząd 

- za działalnośd niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz RLGD,  

- z powodu nie realizowania ustalonych zasad wspierania RLGD,  

c) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym RLGD.  

 

§ 13. 
1. Członkiem honorowym RLGD może byd osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona 

w urzeczywistnieniu celów RLGD .  
2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania na wniosek 

Zarządu.  
3. Członkowi honorowemu - a w przypadku osób prawnych posiadających status członka honorowego RLGD 

jego przedstawicielowi - w razie powierzenia mu przez Zarząd realizacji zadao statutowych RLGD 
przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży według obowiązujących przepisów. 

 
§ 14. 

Członkowie wspierający oraz członkowie honorowi RLGD mają prawo: 
1. Uczestniczenia z głosem doradczym w obradach Walnego Zebrania Członków. 
2. Zgłaszania do władz RLGD wniosków i uwag dotyczących programów i metod pracy. 
3. Współuczestniczenia w tworzeniu LSR i jej realizacji. 
4. Propagowania celów RLGD i LSR na zewnątrz. 

Członkowie wspierający oraz członkowie honorowi RLGD mają obowiązek: 
1. Współuczestniczenia w tworzeniu LSR. 
2. Propagowania celów RLGD i LSR na zewnątrz. 
 

§ 15. 
Utrata praw członka RLGD następuje w przypadku: 

1. Dobrowolnego wystąpienia z RLGD (rezygnacji) zgłoszonej w formie pisemnej Zarządowi. 
2. Wykluczenia z RLGD na mocy uchwały Zarządu za rażące naruszanie postanowieo statutu, 

regulaminów lub uchwał władz RLGD. 
3. Skreślenia z listy członków RLGD na mocy uchwały Zarządu z powodu utraty osobowości prawnej lub 

śmierci członka. 
4. Skreślenia z listy członków RLGD na mocy uchwały Zarządu z powodu prowadzenia działalności 

sprzecznej ze statutem oraz uchwałami RLGD. 
 

§ 16. 
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi RLGD przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania 
Członków w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania 
Członków w tej sprawie winna byd podjęta na najbliższym walnym Zebraniu i jest ostateczna.  
 

Rozdział IV 
Władze RLGD 

  
§ 17. 

1. Władzami RLGD są:  
a) Walne Zebranie Członków,  
b) Zarząd.  

2. Organami RLGD są: 
a) Rada, 
b) Komisja Rewizyjna.  
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3. Nie można łączyd mandatu członka Zarządu z mandatem członka organów RLGD. 
4. Kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wynosi 5 lat. 
5. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady wykonują swoje obowiązki osobiście. 
6.  Mandat członka Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji w przypadku: 

a. śmierci,  
b. pisemnej rezygnacji,  
c. odwołania uchwałą Walnego Zebrania Członków, 
d. zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 8 zdanie 2. 

7. Pełnienie funkcji we władzach i organach RLGD ma charakter nieodpłatny, jednakże osobom pełniącym 
funkcje we władzach i organach RLGD przysługują: 
a. zwrot kosztów podróży odbywanej w związku z realizacją zadao statutowych, 
b. diety z tytułu udokumentowanego wykonywania zadao statutowych 

             - w wysokości i na warunkach określonych Regulaminem świadczeo dla osób pełniących funkcje we 
władzach i organach RLGD, uchwalonym przez Walne Zebranie Członków. 

8.  Osoby, które pełnią funkcję w Zarządzie RLGD nie mogą prowadzid odpłatnej działalności lub świadczyd 
pracy, polegającej na doradztwie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie lub w ubieganiu się o 
pomoc przyznawaną w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.  W razie zaistnienia 
takiej sytuacji mandat takich osób wygasa z dniem podjęcia w/w odpłatnej działalności lub świadczenia 
pracy, o ile uprzednio nie złożą one pisemnej rezygnacji.  

       
§ 18. 

Z zastrzeżeniem postanowieo § 20 ust. 2 Statutu, uchwały władz RLGD zapadają zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

 

§19. 

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej jeden raz na rok lub na pisemny wniosek 
Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad 
wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy skuteczny sposób, co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczonym terminem. 

2. Głosowanie na Walnym Zebraniu Członków odbywa się jawnie. Na żądanie, co najmniej 1/5 liczby 
członków obecnych na Walnym Zabraniu Członków zarządza się głosowanie tajne. 

3. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyd zaproszeni przez Zarząd goście. 
4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:  

a) uchwalanie kierunków i programu działania RLGD, 
b) wybór i odwołanie członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej, 
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdao Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej, w szczególności 

dotyczących projektów realizowanych w ramach LSR, 
d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz po zakooczeniu każdego roku obrotowego, 
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 
f) decydowanie o przeznaczeniu wyniku finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zależności od jego 

charakteru, w przychody lub koszty przyszłych okresów, 
g) uchwalanie zmian Statutu, 
h) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania RLGD,  
i) rozpatrywanie odwołao od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków RLGD,  
j) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,  
k) uchwalanie regulaminu Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej,  
l) zatwierdzenie LSR, 
ł)   uchwalanie Regulaminu świadczeo dla osób pełniących funkcję we władzach i organach RLGD, 
m) zatwierdzenie Regulaminu Wyboru i Oceny Operacji w ramach LSR. 

5.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Rady oraz rozwiązania 
RLGD, wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy członków 
uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem postanowieo §20 ust.2 Statutu.  

6. Każdemu członkowi zwyczajnemu RLGD obecnemu na Walnym Zabraniu Członków przysługuje jeden 
głos.  
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§ 20. 

1. Jeżeli Walne Zebranie Członków nie może się odbyd ze względu na brak co najmniej 50% ogólnej liczby 
Członków RLGD, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie nie wcześniej niż po upływie 15  
minut i nie później niż 14 dni od pierwszego. 

2. Walne Zebranie Członków zwołane w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez 
względu na liczbę obecnych Członków RLGD. 

 

§ 21. 
1. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa oraz od 1 do 2 członków Zarządu, wybieranych 

i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.  
2. Do kompetencji Zarządu należy:  

1) przyjmowanie nowych członków RLGD,  
2) reprezentowanie RLGD na zewnątrz i działanie w jego imieniu.  
3) kierowanie bieżącą pracą RLGD,  
4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,  
5) ustalanie wysokości składek członkowskich,  
6) koordynowanie prac związanych z opracowaniem oraz wdrażaniem LSR, 
7) przygotowanie projektów do realizacji, które zostaną objęte wnioskiem  

o dofinansowanie składanym na podstawie przepisów zgodnych z prawodawstwem polskim 
i unijnym,  

8) powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura RLGD,  
9) ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników Biura RLGD,  
10) ustalanie regulaminu Biura RLGD, 
11) ustalanie Zasad Prowadzenia Polityki Rachunkowości oraz Instrukcji kancelaryjnej, 
12) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia RLGD do innych organizacji. 

3. Do reprezentowania RLGD i zaciągania zobowiązao majątkowych upoważnieni są działający łącznie 
Prezes i Wiceprezes Zarządu bądź Prezes lub Wiceprezes Zarządu, działający łącznie wraz z członkiem 
Zarządu.  

 
§ 22. 

1. Jednostka administracyjną realizującą bieżące prace RLGD jest Biuro RLGD, którym kieruje Dyrektor 
Biura. 

2. Zarząd RLGD może wyznaczyd adres Biura poza siedzibą RLGD. 
3. Stosunek pracy z Dyrektorem Biura nawiązuje i rozwiązuje Zarząd RLGD. 
4. Dyrektor Biura jest uprawniony do podejmowania wszelkich czynności i aktów z zakresu prawa pracy 

w stosunku do pracowników Biura LGR, w tym także do zawierania lub rozwiązywania umów o pracę. 
 

§ 23. 
1. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie 

Członków. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona 
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.  

2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może byd osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawad z członkami Zarządu 
w związku małżeoskim, ani też w stosunku pokrewieostwa, powinowactwa lub podległości z tytułu 
zatrudnienia.  

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

1) kontrola bieżącej pracy RLGD,  
2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,  
3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,  
4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadad sprawozdanie finansowe RLGD zgodnie 

z przepisami o rachunkowości.  
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§ 24. 
1. Rada stanowi organ decyzyjny RLGD i składa się z członków w liczbie od 11 do 23, wybieranych i 

odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród członków RLGD. 
2. Członek Rady nie może byd równocześnie członkiem Komisji rewizyjnej RLGD, Zarządu RLGD lub 

pracownikiem RLGD.    
3. Przewodniczącego Rady spośród jej członków wybierają członkowie Rady. 
4. Żadna z grup interesu nie posiada w Radzie więcej niż 49% praw głosu, zgodnie z ustawą z dnia 20 

lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015 r., poz. 378), z tym że 
członek Rady nie może byd równocześnie członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. 

5. Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji, które mają byd realizowane w ramach 
opracowanej przez RLGD LSR, oraz ustalenie kwoty wsparcia zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 
tym z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 
2015 r. , poz. 378). 

6. Szczegółowy Regulamin działania Rady uchwala Walne Zebranie Członków. 
 

§ 25. 
W razie zmniejszenia się składu Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zebranie 
Członków w celu uzupełnienia jego składu. 

 

 

 § 26. 

Nadzór nad działalnością RLGD sprawuje Marszałek Województwa Opolskiego, zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt 2 
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015 r., poz. 378). 
 

§ 26a. 
Osoby zatrudnione w Biurze nie mogą jednocześnie prowadzid odpłatnej działalności lub świadczyd pracy, 
polegającej na doradztwie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie lub w ubieganiu się o pomoc 
przyznawaną w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.   
W razie zaistnienia takiej sytuacji umowa o pracę pracownika zatrudnionego w Biurze podlega rozwiązaniu za 
wypowiedzeniem. 
 

Rozdział V 
Majątek i rozwiązanie RLGD 

 
§ 27. 

1. Majątek RLGD powstaje ze składek członkowskich, zbiórek publicznych, darowizn, zapisów, subwencji i 
dotacji, dochodów z własnej działalności. 

2. Funduszami i majątkiem RLGD zarządza Zarząd.  
 
                       § 28. 
1. RLGD rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub  

w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.  
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu RLGD Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz 

przeznaczenie majątku RLGD. 
3. W razie likwidacji RLGD, dokumentacja, którą na podstawie odrębnych przepisów RLGD jest 

zobowiązane przetrzymywad, zostanie zarchiwizowana przez wymagany okres w oparciu o umowę 
cywilnoprawną zawartą z Archiwum Paostwowym w Opolu w trybie przepisu art. 16 ust. 2a Ustawy z 
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. - Dz. U. z 2015 r. Nr 
poz. 1446).  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy  
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z  2017 r., poz. 210). 


