
 
Uchwała Nr      / 2020 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”  
z dnia 29 września 2020 roku 

 
 
 
 

w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” 
 
 
 
 
                                  Na podstawie § 17 ust. 5 pkt 5 i ust. 6 Statutu Stowarzyszenia 
„Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, uchwalonego na Zebraniu Założycielskim w 
dniu 17 sierpnia 2006 roku , zmienionego Uchwałą Nr 2/2008 z dnia 18 lutego 2008r. 
, Uchwałą Nr 4/2008 z dnia 23 lipca 2008r. , Uchwałą Nr 10/2010 z dnia 29 września  
2010 r. , Uchwałą Nr 6/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r, Uchwałą Nr 2/2015 z dnia 13 
kwietnia 2015r., Uchwałą Nr 4/2015 z dnia 18 czerwca 2015r., Uchwałą Nr 7/2015 z 
dnia 9 listopada 2015r. , Uchwałą Nr 9/2017 z dnia 15 grudnia 2017r.  (tekst jednolity 
z dnia 15 grudnia  2017r.) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Brzesko-
Oławska Wieś Historyczna” uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

W Statucie Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, uchwalonego w 
dniu 17 sierpnia 2006 roku na Zebraniu Założycielskim Stowarzyszenia, zmienionego 
Uchwałą Nr 2/2008 z dnia 18 lutego 2008r. oraz Uchwałą Nr 4/2008 z dnia 23 lipca 
2008r., Uchwałą Nr 10/2010 z dnia 29 września  2010 r. Uchwałą Nr 6/2014 z dnia 19 
grudnia 2014 r.,  Uchwałą Nr 2/2015 z dnia 13 kwietnia 2015r., Uchwałą Nr 4/2015 z 
dnia 18 czerwca 2015r., Uchwałą Nr 7/2015 z dnia 9 listopada 2015r.  Uchwałą Nr 
9/2017 z dnia 15 grudnia 2017r.  (tekst jednolity z dnia 15 grudnia  2017r.)  
wprowadza się następujące zmiany: 
 
 
 

1) § 17 ust.5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
 
„ 1) uchwalanie kierunków i programów działania Stowarzyszenia, w tym uchwalenie 
na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Strategii Rozwoju oraz innych 
wymaganych przepisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dokumentów w 
celu przystąpienia do konkursu na  realizację Lokalnej Strategii Rozwoju, ” 
 
    
 
 

2) w § 18  
- ust.5 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

 



„5) opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju oraz innych wymaganych przepisami 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dokumentów w celu przystąpienia do 
konkursu na jej  realizację, opracowywanie oraz zatwierdzanie-uchwalanie zmian do 
Lokalnej Strategii Rozwoju w trakcie całego okresu jej realizacji,  a także  
opracowanie i zatwierdzanie-uchwalenie procedur wyboru i oceny operacji ,  
opracowanie i zatwierdzanie -uchwalanie procedur wyboru i oceny wniosków na 
realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektów Grantowych realizowanych 
przez Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” (wyboru Grantobiorców)  
,  a także opracowanie i zatwierdzanie -uchwalanie zmian do tych procedur, w tym 
ustalania lub zmiany kryteriów wyboru oraz sposobu konsultowania tych kryteriów. 
Informację o dokonanych i uchwalonych przez Zarząd zmianach w Lokalnej Strategii 
Rozwoju oraz procedurach, Zarząd Stowarzyszenia składa na najbliższym Walnym 
Zebraniu Członków Stowarzyszenia”, 
 
- ust. 6 otrzymuje brzmienie:  
 „6. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań 
majątkowych jest upoważnionych dwóch członków Zarządu działających łącznie, z 
zastrzeżeniem, że jednym z tych członków musi być Prezes lub Wiceprezes Zarządu 
Stowarzyszenia” 
 

3) § 6 Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś 
Historyczna” określonym  w  Załączniku  Nr 1 do Statutu Stowarzyszenia 
otrzymuje następujące brzmienie: 

 
„§ 6 

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes bądź upoważniony przez niego 
Wiceprezes w miarę potrzeb, 

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Prezes Zarządu, za pośrednictwem 
Biura Stowarzyszenia,  powiadamia pozostałych członków Zarządu w sposób 
skuteczny w terminie minimum 3 dni przed datą planowanego posiedzenia 
Zarządu. Termin ten może zostać skrócony w przypadku  pilnej, niecierpiącej 
zwłoki potrzeby zwołania posiedzenia Zarządu.  

3. Posiedzeniom przewodniczy Prezes bądź upoważniony przez niego 
Wiceprezes. 

4. W posiedzeniach Zarządu z głosem stanowiącym mogą brać udział tylko jego 
członkowie.  

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w zebraniach Zarządu z 
głosem doradczym, lecz bez prawa do głosowania. 

6. Zarząd może na swoje posiedzenia zapraszać inne osoby, których opinii 
chciałby zasięgnąć w określonej sprawie. Osoby te nie mogą jednak brać 
udziału w głosowaniu.  

7. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych , w tym m.in. w okresie trwania 
pandemii, Zarząd może odbywać posiedzenia  w formie zdalnej  z 
wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Decyzję w sprawie 
zwołania posiedzenia w formie zdalnej podejmuje Prezes Zarządu.   
 
 

4) § 7 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś 
Historyczna” określonym  w  Załączniku  Nr 2 do Statutu Stowarzyszenia 
otrzymuje następujące brzmienie:  



 
 
       „§  7.   
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż   

jeden raz w roku.  
2. Członkowie Komisji powinni zostać powiadomieni w sposób skuteczny o 

posiedzeniu, co najmniej na 3 dni przed jego terminem. 
3. Komisja może zaprosić na swoje posiedzenie także innych członków 

Stowarzyszenia. 
4. Na posiedzeniach Komisji mogą być obecne osoby spoza Stowarzyszenia, jeżeli 

Przewodniczący Komisji zaprosi je jako ekspertów w sprawach, nad którymi 
pracuje Komisja, lub ze względu na przedmiot obrad.  

5. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych , w tym m.in. w okresie trwania 
pandemii, Komisja Rewizyjna może odbywać posiedzenia  w formie zdalnej  z 
wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Decyzję w sprawie zwołania 
posiedzenia w formie zdalnej podejmuje Przewodniczący Komisji lub działający w 
jego zastępstwie Zastępca Przewodniczącego Komisji.” 

 
 

§ 2 
 
 
 

Uchwala się jednolity tekst Statutu Stowarzyszenia wraz z Załącznikami, stanowiący 
załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
 
 

§ 3 
 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

                                                                                                 
1…………………………………………. 

 
2…………………………………………. 

 
3…………………………………………. 


