
UCHWALA NR XVI/140/15

RADY GMINY SLAWNO

z dnia 29 grudnia 2015 r.

zmieniajaca uchwaly Nr XV/125/15 Rady Gminy Slawno z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie utworzeniu Stowarzyszenia Samorz^dow Regionu Opoczyriskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzaxlzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Gminy Slawno uchwala,
co nastepuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Slawno Nr XV/125/15 z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Samorz^dow Regionu Opoczyriskiego zmienia si$
zal^cznik do uchwaly, ktory otrzymuje brzmienie zgodnie z zal^cznikiem do niniejszej
uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Wojtowi Gminy Slawno.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

JoannaKdfoita

R A D C A A W N Y





Zata^cznik

do Uchwaty Rady Gminy Stawno

NrXVI/140/15

z dnia 29 grudnia 2015r.

STATUT STOWARZYSZENIA SAMORZADOW

REGIONU OPOCZYNSKIEGO

ROZDZIAt 1

Postanowienia ogolne

§1

1. Stowarzyszenie Samorza_dow Regionu Opoczyhskiego, zwane dalej
Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorza^dnym zrzeszeniem Powiatu
Opoczyriskiego oraz samorza^dow miast i gmin regionu opoczyriskiego,
zawartym dla wsparcia idei samorza^du terytorialnego, ochrony wspolnych
interesow cztonkow oraz podejmowania innych dziatah stuza_cych
rozwojowi i wzmacnianiu pozycji cztonkow stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie dziata na podstawie przepisow:

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz^dzie powiatowym (t.j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.);

2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz^dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 594 ze zm.);

3) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j.
Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, ze zm.);

4) niniejszego statutu.

§ 2

l.Terenem dziatania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Stowarzyszenie moze prowadzic dziatalnosc poza granicami kraju.

§3

l.Siedzib$ Stowarzyszenia jest Opoczno.



2.Stowarzyszenie moze uzywac piecze_ci i oznak zgodnie z obowia^zujqcymi
wtym zakresie przepisami.

3.Stowarzyszenie posiada osobowosc prawna..

§4

Celem Stowarzyszenia jest:

1) upowszechnianie idei samorza_dnosci lokalnej;

2) ochrona wspolnych interesow cztonkow Stowarzyszenia;

3) zajmowanie stanowisk w sprawach publicznych;

4) wspieranie dziatah zmierzaj^cych do racjonalnego uksztattowania

regionalnego;
5) koordynacja wspotdziatania samorz^dow wspottworza_cych

Stowarzyszenie zmierzaja_ca do podtrzymania wspolnych tradycji

historycznych, kulturalnych i gospodarczych;

6) podejmowanie dziatari zmierzaja^cych do gospodarczego i kulturalnego

rozwoju gmin i powiatu wspottworz^cych Stowarzyszenie;

7) podejmowanie dziatari na rzecz ochrony srodowiska naturalnego;

8) popularyzowanie wiedzy o Powiecie Opoczyriskim oraz gminach

wspottworzgcych Stowarzyszenie;

9) podejmowanie dziatari na rzecz integracji mieszkaricow podmiotow

wspottworzqcych Stowarzyszenie;

10) podejmowanie dziatari na rzecz rozwoju obszarow wiejskich

i rolnictwa;

11) wspieranie turystyki i podejmowanie dziatari na rzecz regionalnych

przedsi^wzi^c turystycznych;

12) upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeristwa publicznego

i podejmowanie dziatari na rzecz jego poprawy;

13) podejmowanie dziatari w zakresie rozwoju infrastruktury;

14) wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju spoteczeristwa informacyjnego;

15) podtrzymywanie tradycji narodowej, piel^gnowania polskosci oraz

rozwoj swiadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

16) podejmowanie dziatari w zakresie edukacji i szkolnictwa na wszystkich
poziomach ksztatcenia;

17) podejmowanie wspolnych przedsie_wzie_c z partnerami zagranicznymi;



18) wspieranie regionalnej wspotpracy zagranicznej;

19) wspomaganie cztonkow w realizacji ich zadari wtasnych i zleconych,

w szczegolnosci w zakresie dziatari:

a) na rzecz przeciwdziatania bezrobociu i ograniczania jego skutkow,

b) rozwoju systemu pomocy spotecznej,

c) na rzecz ograniczania skutkow niepetnosprawnosci;

20) inne dziatania dla dobra i rozwoju cztonkow Stowarzyszenia.

§5

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczegolnosci poprzez:

1) promocJQ i udziat w inicjatywach kulturalnych, gospodarczych, turystycznych

i ekologicznych;

2) prowadzenie dziatalnosci informacyjnej, medialnej i wydawniczej;

3) organizowanie dziatalnosci badawczej i szkoleniowej o tematyce zwi^zanej

z realizacjq celow Stowarzyszenia;

4) formutowanie i realizacje, zbiorowych ofert inwestycyjnych;

5) wspotpracy z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi;

6) wspotprace. z Komisja^ Wspoln^ Rz^du i Samorzqdu Terytorialnego;

7) wspotdziatanie z:

a) sejmikami wojewodztw, na ktorych terenie znajdujg si^ samorz^dy be^d^ce

cztonkami Stowarzyszenia,

b) innymi organizacjami zrzeszaja^cymi gminy, powiaty lub wojewodztwa

(zwiqzki i Stowarzyszenia);

8) prowadzenie dziatalnosci doradczej i konsultacyjnej dla przedstawicieli
organow jednostek samorzqdu terytorialnego oraz innych dziataczy

samorz^dowych;

9) przyjmowanie i udzielanie grantow oraz innych form pomocy finansowej

w celu realizacji scisle okreslonych zadan statutowych Stowarzyszenia;



10) wspotprace, z Pahstwowym Funduszem Rehabilitacji Osob

Niepetnosprawnych oraz innymi instytucjami dziatajgcymi na rzecz

ograniczania skutkow niepetnosprawnosci;

11) organizowanie wypoczynku dla dzieci i mtodziezy;

12) inne formy wspotdziatania z organami jednostek samorza^du terytorialnego,

przedstawicielami administracji publicznej, instytucjami i organizacjami

zwigzanymi z dziatalnoscig spoteczn^ i gospodarczg.

ROZDZIAl 2

Cztonkowie oraz ich prawa i obowigzki.

§6

Czfonkowie Stowarzyszenia dzielg si^ na:

1) rzeczywistych;

2) wspieraj^cych;

3) honorowych.

§7

1. Czfonkiem rzeczywistym Stowarzyszenia jest jednostka samorzqdu
terytorialnego wchodz^ca wsktad Stowarzyszenia.

2. Jednostki wspottworza^ce stajg si^ cztonkami rzeczywistym z dniem nabycia
osobowosci prawnej przez Stowarzyszenie. Nabycie cztonkostwa przez inne
jednostki samorzgdu terytorialnego nast^puje w drodze uchwaty Zarzgdu
Stowarzyszenia.

3. Deklaracj^ o przysta_pieniu do Stowarzyszenia podejmuje odpowiedni organ
stanowigcy jednostki samorz^du terytorialnego.

§8

Cztonkiem wspieraj^cym Stowarzyszenie moze bye polska i zagraniczna osoba

prawna lub fizyczna a takze podmiot poczuwaj^cy si$ do historycznej,



kulturalnej i gospodarczej wi^zi z Regionem Opoczyhskim, w petni akceptujqcy
cele i program Stowarzyszenia.

§9

Cztonkow wspierajqcych przyjmuje Zarza^d Stowarzyszenia w drodze uchwaty
na podstawie pisemnych deklaracji.

§10

1. Cztonek rzeczywisty uczestniczy w posiedzeniach Walnego Zebrania

Cztonkow oraz pracach pozostatych wtadz Stowarzyszenia za
posrednictwem delegatow.

2. Cztonek rzeczywisty ma prawo do delegowania na posiedzenie Walnego

Zebrania Cztonkow, trzech przedstawicieli, co jest rownoznaczne z

posiadaniem 3 gtosow.

§11

Wyboru delegatow - przedstawicieli cztonka rzeczywistego Stowarzyszenia

dokonuje organ stanowi^cy jednostki samorzqdu terytorialnego.

§12

1. Zmiany delegatow dokonuje si$ w trybie wtasciwym do ich wyboru.

2. Zmiana delegata powinna bye niezwtocznie zgtoszona Zarz^dowi

Stowarzyszenia.

3. W przypadku zmiany delegata nowy delegat przejmuje w pracach

Stowarzyszenia obowiqzki swego poprzednika.

§13

Cztonek rzeczywisty ma prawo:

l)wybierac i bye wybranym do wtadz Stowarzyszenia;
2) uczestniczyc w posiedzeniach Zarza^du Stowarzyszenia z gtosem

doradczym;
3) korzystac z poparcia Stowarzyszenia w dziataniach zgodnych z jego



celami;
4) zgtaszac wnioski i opinie do wtadz Stowarzyszenia.

§14

Do obowiqzkow cztonka rzeczywistego nalezy:

1) uczestnictwo w realizacji celow Stowarzyszenia;

2) udzielanie pomocy wtadzom Stowarzyszenia w realizacji ich zadan

statutowych;

3) przestrzeganie postanowieh Statutu i uchwat wtadz Stowarzyszenia;

4) optacanie sktadek cztonkowskich;

5) uczestniczenie poprzez swoich przedstawicieli w pracach

organow Stowarzyszenia, do ktorych zostali wybrani.

§15

1. Cztonek wspieraj^cy ma prawo brae udziat z gtosem doradczym

w pracach organow Stowarzyszenia na ktore zostanie zaproszony oraz

regularnie otrzymywac informacje o jego dziatalnosci.

2. Walne Zgromadzenie okresli formy wsparcia Stowarzyszenia przez

cztonkow wspierajqcych. Formy te moga. dotyczyc rowniez wsparcia

finansowego.

§16

1. Cztonkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarzqdu,

osobom fizycznym i prawnym szczegolnie zastuzonym

w realizacji celow Stowarzyszenia.

2. Cztonek honorowy ma prawo uczestniczyc, bez prawa gtosu,

w posiedzeniach organow Stowarzyszenia, na ktore zostanie zaproszony

oraz uczestniczyc w uroczystosciach, imprezach i spotkaniach

organizowanych przez Stowarzyszenie.



§17

1. Cztonkostwo ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wysta^plenia zgtoszonego Zarzqdowi Stowarzyszenia;

2) skreslenia z listy cztonkow z powodu zalegania z optata^ sktadek

cztonkowskich przez okres co najmniej 4 miesie_cy;

3) likwidacji osoby prawnej be_d$cej cztonkiem Stowarzyszenia;

4) smierci cztonka be_da_cego osobq fizycznaj

5) rozwiqzania stowarzyszenia uchwatq Walnego Zebrania;

6) wykluczenia z powodu nieprzestrzegania innych postanowieh Statutu

i uchwat wtadz Stowarzyszenia oraz podejmowanie dziatah sprzecznych

z celami Stowarzyszenia.

2. Ustanie cztonkostwa z przyczyn, o ktorych mowa w ust.l pkt 1,3 i 4 stwierdza

Zarza_d Stowarzyszenia w drodze uchwaty podje^tej zwyktq wie.kszoscia^ glosow.

3. Skreslenia cztonka z listy cztonkow Stowarzyszenia oraz wykluczenia cztonka

dokonuje Zarza^d Stowarzyszenia w drodze uchwaty wi^kszosci^ 2/3 gtosow

w obecnosci co najmniej 3/4 jego cztonkow.

4.Od uchwaty, o ktorej mowa w ust.3 przystuguje odwotanie do Walnego

Zebrania Cztonkow w terminie 3 miesie_cy od jej otrzymania.

ROZDZIAt 3

Wtadze Stowarzyszenia

§18

Wtadzami Stowarzyszenia saj

1) Walne Zebranie Cztonkow;

2) Zarza^d;

3) Komisja Rewizyjna.



§19

1. Walne Zebranie Czlonkow zwane tez ,,Walnym Zebraniem" jest najwyzsza.

wtadza. Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie moze bye zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. O terminie, miejscu i porz$dku obrad Zarzgd Stowarzyszenia zawiadamia

cztonkow Stowarzyszenia na 3 tygodnie przed terminem zwotania Walnego
Zebrania.

4. Zarza_d moze okreslic drugi termin zwotania Walnego Zebrania Cztonkow,

wtym samym dniu o innej godzinie. W drugim terminie do podejmowania

uchwat nie jest wymagana obecnosc co najmniej potowy delegatow.

5. Przy braku mozliwosci podj^cia uchwat w wyzej opisanym trybie, na

kolejnym rocznym zwyczajnym Walnym Zebraniu Cztonkow w drugim

terminie, uchwaty zapadajg przy obecnosci co najmniej 1/3 delegatow.

6. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia sa_ protokotowane. Protokot jest

przyjmowany na kolejnym posiedzeniu.

§20

Zwyczajne Walne Zebranie zwotywane jest przez Zarz$d co najmniej raz

w roku.

§21

1. Nadzwyczajne Waine Zebranie zwotywane jest przez Zarza_d:

1) z wtasnej inicjatywy;

2) na za_danie Komisji Rewizyjnej lub 1/4 ogolnej liczby cztonkow rzeczywistych.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno bye zwotane w terminie 2 miesi^cy

od daty zgtoszenia wniosku (za_dania) i obraduje nad sprawami dla ktorych

zostato zwotane.

§22

Do kompetencji Walnego Zebrania nalezy:



1) wybor przewodniczqcego obrad;
2) uchwalanie programu dziatania Stowarzyszenia;
3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdan wtadz Stowarzyszenia

i uchwalenie absolutorium;
4) wybor i odwotanie Zarzqdu i Komisji Rewizyjnej, odwotanie

poszczegolnych cztonkow tych organow oraz uzupetnienie ich
sktadow osobowych;

5) ustalenie wysokosci rocznej sktadki cztonkowskiej oraz terminu
i sposobu jej wnoszenia;

6) uchwalenie szczegotowego trybu wyboru Zarzqdu i Komisji
Rewizyjnej;

7) podejmowanie uchwat w sprawie zmian Statutu;
8) podj^cie uchwaty o rozwi^zaniu Stowarzyszenia;
9) podejmowanie uchwat o nadaniu Wyroznieri i Tytutow oraz

uchwalanie regulaminu okreslaj^cego zasady i szczegotowy tryb
ich przyznawania;

10) ustalenie regulaminu gospodarki finansowej Stowarzyszenia;
11) ustalenie zasad gospodarowania majqtkiem Stowarzyszenia;
12) zatwierdzanie struktury organizacyjnej oraz zasad finansowania

administracji Stowarzyszenia;
13) uchwalanie regulaminu pracy Zarz^du i Komisji Rewizyjnej;
14) inne sprawy niezastrzezone na rzecz innych organow.

§23

1. Zarza^d Stowarzyszenia sktada si^ z 5 cztonkow.

2. Zarzgd wybiera ze swojego grona przewodniczqcego oraz 2

wiceprzewodnicz^cych, sekretarza i skarbnika.

3. Kazdy delegat ma prawo wskazac kandydata na cztonka Zarz^du

wytonionego sposrod delegatow.

4. Cztonkostwo w Zarzqdzie ustaje na skutek:

1) smierci;
2) rezygnacji zfunkcji;
3) odwotania na wniosek% ogolnej liczby cztonkow rzeczywistych

reprezentowanych przez organy wykonawcze.



5.W przypadku Cztonka Zarza_du, uzupetnienie sktadu moze nast^pic na tym

samym posiedzeniu Walnego Zebrania.

§24

Do kompetencji Zarza_du nalezy:

1) kierowanie bieza_ca_ dziatalnoscia. Stowarzyszenia;

2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewn^trz;

3) zarz^dzanie majqtkiem Stowarzyszenia;

4) przyjmowanie zapisow, spadkow i darowizn oraz organizowanie zbiorek

publicznych na rzecz Stowarzyszenia;

5) wykonywanie uchwat Walnego Zebrania.

§25

1. Zarz$d moze tworzyc komisje i zespoty problemowe oraz terytorialne jako

organy pomocnicze.

2. Do komisji i zespotow problemowych mog$ bye powotane przez Zarzqd

osoby spoza Stowarzyszenia, w ilosci nie przekraczaj^cej potowy skladu.

3. Zarza^d tworzy Kapitut^ Tytutu Zastuzonego DIa Regionu Opoczyriskiego.

4. Zasady nadawania Tytutu Zastuzonego DIa Regionu Opoczyhskiego okresia

regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

§26

1. Posiedzenia Zarz^du odbywaja, si$ w miar$ potrzeby nie rzadziej niz raz na

kwartat.

2. W posiedzeniu Zarzqdu ma prawo uczestniczyc z gtosem doradczym

Przewodniczgcy Komisji Rewizyjnej.

§27

1. Komisja Rewizyjna sktada si$ z 5 cztonkow.



2. Komisja wybiera ze swojego grona przewodnicz^cego,,

wiceprzewodnicz^cego oraz sekretarza.

3. Kazdy delegat ma prawq wskazac kandydata na cztonka Komisji Rewizyjnej

wytanianego sposrod delegatow.

4. Do cztonkow Komisji Rewizyjnej stosuje sie, odpowiednio § 23 ust.4 i ust.5

niniejszego Statutu.

§28

Do zadah Komisji Rewizyjnej nalezy:

1) badanie gospodarki finansowej Stowarzyszenia pod wzgle,dem celowosci
i prawidtowosci wydatkow;

2) badanie bilansu finansowego oraz sprawozdah i wnioskow Zarz$du co
do stanu finansowego Stowarzyszenia;

3) sktadanie na Walnym Zebraniu sprawozdari ze swojej dziatalnosci;
4) sktadanie na Walnym Zebraniu wnioskow w sprawie absolutorium

dla Zarz^du;
5) badanie zgodnosci dziatalnosci Zarz^du ze Statutem.

§29

Komisja Rewizyjna ma prawo wgl^du w ksie_gi finansowe Stowarzyszenia na

kazde z^danie.

§30

Kadencja wtadz Stowarzyszenia pochodz^cych z wyboru twa 4 lata.

§31

Nie mozna tgczyc cztonkostwa w organach, o ktorych mowa w § 18 pkt 2-3.

§32

Jezeli Statut nie stanowi inaczej, uchwaty wtadz Stowarzyszenia s$

podejmowane zwykt^ wi^kszosci^ gtosow w obecnosci co najmniej potowy

ogolnej liczby gtosow cztonkow rzeczywistych Stowarzyszenia, o ktorych

mowa w § 10 ust.2.



ROZDZIAt 4

Majqtek Stowarzyszenia

§33

Maj^tek Stowarzyszenia powstaje ze sktadek cztonkowskich, darowizn,

spadkow, zapisow oraz z ofiarnosci publicznej.

§34

1. Do zawierania umow, udzielania petnomocnictw i sktadania oswiadczeri

woli w innych sprawach maj^tkowych Stowarzyszenia wymagane jest

wspotdziatanie i podpis przewodnicz^cego i cztonka Zarz^du, a w

przypadku jego nieobecnosci przewodnicz^cego, wiceprzewodnicz^cego

i cztonka Zarz^du (reprezentacja t$czna).

2. Szczegotowe zasady gospodarki maj^tkowej i zaci^gania zobowi^zah

okresla regulamin gospodarki finansowej uchwalany przez Walne

Zgromadzenie.

ROZDZIAt 5

Zmiana Statutu i rozwigzanie Stowarzyszenia

§35

Uchwat^ o zmianie statutu lub rozwi^zaniu Stowarzyszenia moze podj^c Walne

Zebranie tylko wtedy, gdy w tym celu zostato zwotane.

§36

Zmiana statutu wymaga uchwaty podj^tej wi^kszosci^ 2/3 gtosow w obecnosci

co najmniej potowy ogolnej liczby cztonkow rzeczywistych Stowarzyszenia.

§37

1. Rozwi^zanie Stowarzyszenia wymaga uchwaty podj^tej wi^kszosci^ 2/3

gtosow ogolnej liczby cztonkow rzeczywistych Stowarzyszenia.

2. Uchwata o rozwiqzaniu Stowarzyszenia okresla sposob likwidacji i cele

przeznaczenia maj^tku Stowarzyszenia.



ROZDZIAt 6

Postanowienia kohcowe

§38

Pierwsze Walne Zebranie Cztonkow w celu wyboru przewidzianych w Statucie

wtadz Stowarzyszenia zwota Komitet Zatozycielski w cia_gu 2 miesie,cy od daty

zarejestrowania.




