
UCHWALA NR XX/170/16

RADY GMINY SLAWNO

z dnia 20 kwietnia 2016r.

w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Polska Siec Odnowy i Rozwoju Wsi

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 12 oraz art. 84 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Gminy Stawno
uchwala co nast^puje :

§ 1. Wyraza wole utworzenia wspolnie z innymi samorz^dami
Stowarzyszenia pod nazw^ ,,Polska Siec Odnowy i Rozwoju Wsi" i uczestnictwa
w nim w charakterze czlonka zwyczajnego, na zasadach okreslonych
w Statucie Stowarzyszenia, ktorego projekt stanowi zat^cznik do niniejszej
uchwafy.

§ 2. Wykonanie uchwafy powierza sie Wojtowi Gminy Slawno.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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Zalacznik Nr 1
do uchwafy Nr XX/170/16.

Rady Gminy SJawno
z dnia 20 kwietnia 2016r.

STATUT STOWARZYSZENIA ,,Polska Siec Odnowy i Rozwoju Wsi"

Rozdzial I

POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1. 1. Stowarzyszenie ,,Polska Siec Odnowy i Rozwoju Wsi ", zwane dale] ,,Stowarzyszeniem", dziata
na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393.)
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)

2. Stowarzyszenie prowadzi dzialalnosc na rzecz zrzeszonych w nim gmin.

§ 2. 1. Stowarzyszenie prowadzi swoja^ dziatalnosc na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Stowarzyszenie moze prowadzic dzialalnosc poza obszarem RP.

§ 3. Siedzib^ Stowarzyszeniajest miejscowosc Kamien Slaski woj. opolskie.

Rozdziat II

CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA

§ 4. 1. Stowarzyszenie ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego, kulturowego i turystycznego
zrzeszonych gmin, poprzez:

1) rozpowszechnianie idei odnowy wsi jako metody rozwoju ,

2) wspolne diagnozowanie problemow i barier rozwojowych oraz sposobow ich rozwiazywania,

3) realizacja wspolnie wybranych i zaakceptowanych projektow,

4) aktywne wspoidzialanie na rzecz pozyskiwania srodkow zewnetrznych,

5) upowszechnianie idei samorzadnosci lokalnej i regionalnej oraz wspieranie jej rozwoju,

6) ochrona wspolnych interesow cztonkow Stowarzyszenia,

7) ksztattowanie wspolnej polityki samorz^dow lokalnych,

8) promowanie osi^gniec gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu,

9) wspomaganie rozwoju wspolnot i spolecznosci lokalnych,

10) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiebiorczosci,

11) wzmocnienie powi^zan oraz zapewnienie partnerskiego modelu wspoipracy pomiedzy jednostkami
samorzadu terytorialnego,

12) wspieranie uczestnictwa gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu w programach Unii Europejskiej oraz
skutecznego wykorzystania unijnych srodkow pomocowych,

13) prowadzenie dzialah na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktow i wspolpracy miedzy
spoleczeri st warn i,

14) wspieranie integracji srodowisk samorz^dowych,

15)dzialanie na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oswiaty i wychowania (zwlaszcza jesli chodzi o
zagadnienia b^dace przedmiotem dziatalnosci samorzadu terytorialnego),

16) dziatanie na rzecz ochrony srodowiska naturalnego,

17) dzialanie na rzecz ochrony i promocj i zdrowia.

2. Dzialalnosc Stowarzyszenia sluzaca realizacji celow, o ktorych mowa w ust. 1 obejmuje nast^pujace
metody ich realizacji:



l)wspieranie rozwoju obszarow wiejskich, w tym prowadzenie dzialan na rzecz odnowy wsi oraz
upowszechnianie doswiadczen w zakresie rozwoju wsi,

2) organizewanie wspolpracy i wymiany informacji mi^dzy samorz^dem lokalnym a samorzadami
wojewodztw,

3) wspolpraca z wyzszymi uczelniami,

4) promocja spolecznosci lokalnych regionu oraz osi^gni^c gmin nalez^cych do Stowarzyszenia (w tym
wzorcowych i innowacyjnych rozwi^zan wypracowanych w gminach),

5) wspieranie rozwoju i wspolpracy i wymiany doswiadczen w zakresie rozwoju gospodarczego,
kulturalnego, oswiatowego i spolecznego, lokalnego rynku pracy, ochrony srodowiska naturalnego oraz
dziedzictwa kulturowego mi^dzy gminami nalez^cymi do Stowarzyszenia,

6) wspieranie wymiany doswiadczen miedzy czlonkami Stowarzyszenia a gminami za granic^,

7) wspieranie rozwoju partnerskiej wspolpracy miedzy gminami oraz realizacji wspolnych projektow
z mozliwoscia^ pozyskiwania dodatkowych zrodel fmansowania swojej dzialalnosci,

8) wspieranie oddolnych inicjatyw spolecznych w roznych dziedzinach sluzacych budowie i rozwoju
spoleczenstwa obywatelskiego

9) podejmowanie wszystkich innych zadan zmierzaj^cych do osi^gniecia celow Stowarzyszenia.

Rozdzial III

CZLONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 5. Czlonkowie Stowarzyszenia dziela^ si? na czlonkow:

a) zwyczajnych,

b) wspierajacych,

c) honorowych.

§ 6. 1. Czlonkami zwyczajnymi Stowarzyszenia s^ gminy z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Uzyskanie czlonkostwa zwyczajnego Stowarzyszenia wymaga podj^cia przez rad$ gminy uchwaly
o przyst^pieniu do Stowarzyszenia.

3. Nabycie praw i obowi^zkow czlonka zwyczajnego Stowarzyszenia nast^puje w dniu podj^cia uchwaly
przez Zarzad Stowarzyszenia o przyj^ciu do Stowarzyszenia. Gmina, ktorej Zarzad Stowarzyszenia odmowil
przyj^cia w sklad czlonkow Stowarzyszenia, moze zlozyc odwolanie do Zgromadzenia Ogolnego
Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia dor^czenia uchwaly Zarz^du.

4. Czlonkom zwyczajnym przysluguje:

1) prawo do udzialu w Zgromadzeniu Ogolnym z glosem stanowi^cym,

2) czynne i bierne prawo wyborcze dla ich przedstawicieli do organow Stowarzyszenia,

3) prawo do zglaszania wnioskow we wszystkich sprawach, dotycz^cych celow, zadah i konkretnych
dzialan Stowarzyszenia oraz do przedkladania projektow uchwal Zgromadzenia Ogolnego i Zarz^du,

4) prawo do korzystania z obiektow i urzadzen, b^dacych w dyspozycji Stowarzyszenia na zasadach
okreslonych przez Zarzad,

5) prawo do korzystania z uslug swiadczonych przez Stowarzyszenie.

5. Czlonek zwyczajny zobowi^zany jest przestrzegac postanowien Statutu, regulaminow i uchwal
organow Stowarzyszenia oraz uczestniczyc w realizacji jego statutowych celow, a w szczegolnosci zas:

l)brac czynny udzial w pracach Stowarzyszenia, brae udzial w sesjach Zgromadzenia Ogolnego
Stowarzyszenia oraz w pracach organow i komisji Stowarzyszenia,

2) dbac o zachowanie i popularyzacj? dobrego imienia Stowarzyszenia,



3) wplacac w ustalonym terminie skladki czlonkowskie.

6. Czlonkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) wystapienia czlonka ze Stowarzyszenia,

2) wykreslenia czlonka ze Stowarzyszenia,

3) utraty statutu gmin.

7. W razie ustania czlonkostwa, czlonek zobowi^zany jest w terminie ustalonym przez Zarzad do
uregulowania wszelkich zobowi^zan wobec Stowarzyszenia,

8. W razie ustania czlonkostwa, uiszczone skladki czlonkowskie, jak rowniez nabyty przez
Stowarzyszenie majatek trwaty pozostaj^ wlasnosci^ Stowarzyszenia.

9. Wystapienie ze Stowarzyszenia wymaga przeslania Zarzadowi Stowarzyszenia uchwafy Rady Gminy,
zawierajacej postanowienie o wystapieniu ze Stowarzyszenia.

10. Wystapienie ze Stowarzyszenia Zarzad stwierdza uchwal^.

11. Wystapienie ze Stowarzyszenia nabiera skutkow prawnych w pierwszym dniu miesiaca
nastepujacego po upfywie szesciu miesi^cy liczonych od dnia zlozenia pisemnego wypowiedzenia
Zarzadowi Stowarzyszenia.

12. Wykreslenie czlonka ze Stowarzyszenia moze nastapic w przypadku:

1) gdy czlonek przez okres dluzszy niz jeden rok nie utrzymuje wi^zi ze Stowarzyszeniem,

2) gdy czlonek utraci status gminy,

3) gdy cztonek zalega z placeniem skladki cztonkowskiej mimo pisemnego wezwania przez okres dluzszy
niz 6 miesi^cy.

13. Decyzjs o wykresleniu czlonka ze Stowarzyszenia podejmuje Zarzad w formie uchwaty.

14. Od uchwary o wykresleniu czlonka ze Stowarzyszenia czlonkowi przysluguje odwolanie
do Zgromadzenia Ogolnego w terminie 30 dni od dnia jego doreczenia.

15. Ustanie czlonkostwa na skutek wykreslenia nastepuje z dniem wskazanym w uchwale Zarzadu, a w
przypadku wniesienia odwolania z dniem, w ktorym Zgromadzenie Ogolne utrzyma w mocy uchwale^
Zarzadu o wykresleniu.

§ 7. 1. Czlonkami wspieraj^cymi Stowarzyszenia mog^ bye instytucje, osoby prawne dzialaj^ce na rzecz
rozwoju i odnowy wsi, oraz inne jednostki samorzadu terytorialnego z obszaru Rzeczpospolitej Polski
(powiaty, wojewodztwa).

2. Przyjmowanie i skreslanie z listy czlonkow wspieraj^cych nastepuje na podstawie uchwaly Zarzadu
Stowarzyszenia.

3. Czlonkom wspierajacym przysluguje:

1) prawo do udzialu w Zgromadzeniu Ogolnym z glosem doradczym,

2) prawo do zglaszania wnioskow we wszystkich sprawach, dotycz^cych celow, zadan i konkretnych
dzialan Stowarzyszenia oraz do przedkladania projektow uchwal Zgromadzenia Ogolnego i Zarzadu,

3) prawo do korzystania z obiektow i urz^dzen, b^d^cych w dyspozycji Stowarzyszenia na zasadach
okreslonych przez Zarzad,

4) prawo do korzystania z uslug swiadczonych przez Stowarzyszenie.

4. Czlonek wspierajacy zobowi^zany jest przestrzegac postanowien Statutu, regulaminow i uchwal
organow Stowarzyszenia oraz uczestniczyc w realizacji jego statutowych celow, a w szczegolnosci zas:

1) dbac o zachowanie i popularyzacj^ dobrego imienia Stowarzyszenia,

2) czynnie popierac dzialalnosc statutow^ Stowarzyszenia,



3) wywiazywac si? z zadeklarowanych w formic pisemnej swiadczen finansowych.

§ 8. 1. Cztonkiem honorowym Stowarzyszenia moga^ bye osoby fizyczne, szczegolnie zashizone
w dzialalnosc Stowarzyszenia.

2. Cztonek honorowy ma prawo z gtosem doradczym brae udziat w pracach Stowarzyszenia, zglaszac
wnioski i postulaty dotycz^ce podejmowanych przez Stowarzyszenie zadan.

3. Czlonkostwo honorowe ustaje w nastepstwie dobrowolnego zrzeczenia si? tej godnosci lub jej
pozbawienia uchwal^ Zgromadzenia Ogolnego.

Rozdzial IV

ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 9. Organami Stowarzyszenia sa;

1) Zgromadzenie Ogolne,

2) Zarzad,

3) Komisja Rewizyjna.

§ 10. 1. Zgromadzenie Ogolne jest najwyzszym organem Stowarzyszenia.

2. Gminy, dzialaja^ w Stowarzyszeniu poprzez jednego swojego przedstawiciela.

3. Czlonka zwyczajnego Stowarzyszenia na posiedzeniu Zgromadzenia Ogolnego reprezentuje,
burmistrz, wqjt, badz osoba pisemnie upowazniona przez burmistrza, wojta.

4. W Zgromadzeniu Ogolnym kazdej gminie przyshiguje po jednym giosie.

§11. 1. Zarzad zwohije zwyczajne Zgromadzenie Ogolne co najmniej 2 razy do roku. Pierwsze
posiedzenie Zgromadzenia Ogolnego w danym roku kalendarzowym jest zwofywane najpozniej w terminie 3
miesi^cy od daty otrzymania opinii Komisji Rewizyjnej w przedmiocie sprawozdania Zarzadu z wykonania
planu finansowanego Stowarzyszenia za rok ubiegfy, nie pozniej jednak niz do dnia 30 czerwca roku
kalendarzowego (posiedzenie sprawozdawczo - absolutoryjne). Drugie posiedzenie zostaje przeprowadzone
najpozniej do konca listopada roku kalendarzowego celem uchwalenia planu fmansowego na nast^pny rok,
za wyjatkiem sytuacji, o ktorej mowa §19 ust. 2. W sytuacji przypadajacych w danym roku wyborow
samorz^dowych, mozliwe jest zwolanie w trakcie tego roku jednego posiedzenia Zgromadzenia Ogolnego.

2. Wyborcze posiedzenie Zgromadzenia Ogolnego, tj. posiedzenie, na ktorym dokonuje si? wyboru
Zarzadu i Komisji Rewizyjnej zwohije si? nie pozniej niz po uplywie 3 miesi?cy od daty ogloszenia
wynikow wyborow samorz^dowych w RP. Do czasu wyboru nowego Zarzadu i Komisji Rewizyjnej dzialaj^
wladze ubieglej kadencji.

3. W razie kolizji przepisow okreslaj^cych terminy, o ktorych mowa w ust. 1 i ust. 2 niniejszego
paragrafu wi^ze termin okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogolne moze bye zwotane przez Zarzad w kazdym czasie.

5. Zarzad jest zobowi^zany zwolac Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogolne takze:

1) na z^danie 1/5 czkmkow Stowarzyszenia,

2) na z^danie Komisji Rewizyjnej,

3) gdy liczba czlonkow Zarzadu albo Komisji Rewizyjnej spadnie ponizej liczby wymaganej statutem.

6. Z^danie zwolania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogolnego powinno bye ztozone na pismie z
podaniem celu jego zwolania.

7. Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogolne w trybie ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu zwohije Zarzad w
terminie 1 miesi^ca od otrzymania z^dania lub stwierdzenia obnizenia liczebnosci organow, o ktorych mowa
wust. 5 pkt 3.



8. W wypadku niedotrzymania terminu o ktorym mowa w ust. 7 Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogolne
zwoluje Komisja Rewizyjna w ciaj*u dwoch tygodni od dnia, w ktorym stwierdzila fakt niedotrzymania
terminu przez Zarzad.

§12.1.O dacie i miejscu Zgromadzenia Ogolnego czlonkowie Stowarzyszenia powinni bye
powiadomieni w formie elektronicznej na co najmniej jeden miesiac przed terminem obrad. O porzadku
obrad Zgromadzenia Ogolnego czlonkowie Stowarzyszenia powinni bye powiadomieni w formie
elektronicznej na 21 dni przed terminem obrad.

2.0 dacie, miejscu i porzadku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogolnego czlonkowie
Stowarzyszenia powinni bye powiadomieni w formie elektronicznej o najmniej 7 dni przed terminem obrad.

3. Porzadek obrad oraz projekty uchwal i stanowisk Zgromadzenia Ogolnego przygotowuje Zarzad
Stowarzyszenia lub jednoosobowo w porozumieniu z Zarzadem Przewodnicz^cy Zarz^du.

4. Czlonkowie Stowarzyszenia moga^ zadac umieszczenia dodatkowych spraw w porzadku obrad
Zgromadzenia Ogolnego pod warunkiem wystapienia z tym z^daniem co najmniej na 5 dni przed jego
terminem.

5. Uzupelniony porzadek obrad Zgromadzenia Ogolnego powinien bye podany w formie elektronicznej
do wiadomosci czlonkow Stowarzyszenia na 3 dni przed terminem obrad.

6. Za zgoda^ bezwzgl^dnej wi^kszosci Zgromadzenia Ogolnego poszerzenie porzadku obrad jest mozliwe
do dnia jego przyj^cia przez Zgromadzenie Ogolne.

7. Zgromadzenie Ogolne moze podejmowac uchwaly jedynie w sprawach objetych porzadkiem obrad.

§ 13. 1. Zgromadzenie Ogolne przyjmuje na poczatku posiedzenia porzadek obrad zwykla^ wi^kszosci^
glosow.

2. Dla realizacji swoich zadan Zgromadzenie Ogolne podejmuje uchwaly, stanowiska, apele i rezolucje,
ktore wchodz^ w zycie z dniem podj^cia, chyba ze uchwala, stanowisko, apel lub rezolucja stanowi^ inaczej.

3. Zgromadzenie Ogolne moze podejmowac uchwaly w wypadku, gdy uczestniczy w nim co najmniej
potowa ogolnej liczby cztonkow.

4. Wybor organow Stowarzyszenia wymaga w kazdej sytuacji obecnosci wi^cej niz polowy ogolnej
liczby czlonkow Stowarzyszenia.

5. Uchwaly, stanowiska, rezolucje i apele s^ przyjmowane zwykl^ wi^kszosci^ glosow, o ile Statut nie
stanowi inaczej.

6. Z posiedzenia Zgromadzenia Ogolnego sporzadza sie protokot, ktory podpisuje Przewodniczacy
Zgromadzenia Ogolnego lub w razie jego nieobecnosci - Przewodniczacy Zarz^du.

§ 14. 1. Glosowanie na Zgromadzeniu Ogolnym odbywa sie w sposob jawny, z wyjatkiem wyborow do
organow Stowarzyszenia.

2. Na zadanie 1/5 liczby czkmkow obecnych na Zgromadzeniu Ogolnym lub na wniosek Zarzadu
zarz^dza sie glosowanie tajne rowniez w innych sprawach objetych porz^dkiem obrad.

§ 15. Obrady Zgromadzenia Ogolnego prowadz^ kazdorazowo wybierani przewodnicz^cy
Zgromadzenia.

§ 16. Do kompetencji Zgromadzenia Ogolnego nalezy:

1) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia i jego zmian,

2) uchwalenie dokumentow programowych Stowarzyszenia (w tym ramowego planu dzialalnosci
Stowarzyszenia na dany rok),

3) uchwalenie rocznego planu fmansowego Stowarzyszenia,

4) zatwierdzenie sprawozdania Zarzadu po uzyskaniu opinii Komisji Rewizyjnej z wykonania planu
fmansowego Stowarzyszenia za ubiegly rok, bilansu oraz rachunku wynikow Stowarzyszenia za ubiegfy
rok wraz z informacj^ dodatkow^,



5) udzielanie w drodze uchwafy absolutorium dla Zarz^du Stowarzyszenia na podstawie wniosku Komisji
Rewizyjnej,

6) podejmowanie uchwai, stanowisk, apeli i rezolucji proponowanych w trybie okreslonym w Statucie
przez czlonkow Stowarzyszenia, Zarz^d i Komisj? Rewizyjn^,

7) wybor i odwofywanie czlonkow Zarz^du, Komisji Rewizyjnej, jak rowniez uzupelnianie skladu tych
organow w drodze uchwafy,

8) podejmowanie uchwai w sprawie wysokosci i czestotliwosci regulowania skladek czlonkowskich,

9) okreslanie w drodze uchwafy ogolnych zasad gospodarowania mieniem Stowarzyszenia,

10) rozpatrywanie odwolan czlonkow Stowarzyszenia od uchwafy Zarzqdu o wykresleniu czlonka
Stowarzyszenia,

11) rozpatrywanie odwolan od decyzji Zarz^du, dotycz^cych odmowy przyjecia w sklad czlonkow
Stowarzyszenia,

12) rozpatrywanie skarg i zazalen czlonkow Stowarzyszenia, dotycz^cych dzialalnosci Stowarzyszenia lub
jego organow,

13) przyjmowanie Regulaminu pracy Zarz^du i Komisji Rewizyjnej,

14) podejmowanie uchwafy w sprawie likwidacji Stowarzyszenia,

15) podejmowanie decyzji w sprawach zastrzezonych dla Zgromadzenia Ogolnego przez inne
postanowienia Statutu,

16) podejmowanie uchwai o utworzeniu lub przystapieniu do Stowarzyszenia, fundacji, sluz^cych do
realizacji celow i zadan Stowarzyszenia,

17) powolanie Biura Stowarzyszenia,

18) gospodaruje majajkiem Stowarzyszenia w ramach uchwalonego rocznego planu fmansowego oraz
ogolnych zasad gospodarowania maj^tkiem Stowarzyszenia, w szczegolnosci zas jest uprawniony do:

a) nabywania i zbywania nieruchomosci,

b) zaci^gania pozyczek i kredytow oraz emitowania i nabywania obligacji,

c) nabywania i zbywania papierow wartosciowych i udzialow w spolkach.

§ 17. 1. Zarz^d sklada si? z 5 do 7 osob, wybranych przez Zgromadzenie Ogolne sposrod osob
wskazanych przez czlonkow Stowarzyszenia na okres trwania kadencji jednostek samorz^du terytorialnego.

2. Wyboru dokonuje si? w glosowaniu tajnym, zwykl^ wiekszosci^ glosow.

3. W sklad Zarz^du wchodzi Przewodnicz^cy, zastepca Przewodnicz^cego oraz trzech czlonkow.

4. Czlonkowie Zarz^du wybieraj^ sposrod siebie Przewodnicz^cego i Zastepcy Przewodnicz^cego
Zarz^du, ktorzy kieruja^ pracami Zarz^du.

5. Rezygnacja czlonka Zarz^du ze swojej funkcji jest prawnie skuteczna z chwil^ podjecia przez
Zgromadzenie Ogolne uchwafy akceptuj^cej rezygnacje.

6. Czlonkowie Zarz^du z tytulu pelnienia swojej funkcji nie otrzymuj^ wynagrodzenia, diet ani zwrotu
kosztow podrozy.

7. Kazdy czlonek Zarz^du samodzielnie jest upowazniony do reprezentowania Stowarzyszenia, z
zastrzezeniem § 24 ust.

S. W kazdym przypadku zmniejszenia sie liczby czlonkow Zarzqdu, Zarz^d zwoluje Nadzwyczajne
Zgromadzenie Ogolne celem dokonania wyborow uzupelniaj^cych .

§ 18. 1. Zarz^d moze podejmowac uchwafy i stanowiska, gdy uczestniczy w nim co najmniej polowa
jego aktualnego skladu.

2. Uchwafy i stanowiska sa^ podejmowane zwykl^ wiekszoscia^ glosow.



3. Gdy w glosowaniu uzyskano rownosc glosow za i przeciw, gtos Przewodniczacego liczy si$
podwqjnie.

§19. l.Zarzad zapewnia realizacj? celow i zadan Stowarzyszenia w drodze przyjmowania uchwal,
stanowisk,

opinii, apeli i podejmowania wszelkich istotnych czynnosci, niezastrzezonych w Statucie
Stowarzyszenia do wyl^cznej wiasciwosci innych organow Stowarzyszenia, a w szczegolnosci:

1) wykonuje uchwafy Zgromadzenia Ogolnego,

2) przygotowuje projekty dokumentow programowych Stowarzyszenia, w tym projekt ramowego planu
dzialalnosci Stowarzyszenia,

3) akceptuje biezace plany dzialalnosci Stowarzyszenia,

4) przygotowuje projekt rocznego planu finansowego Stowarzyszenia,

5) zwohije zwyczajne i nadzwyczajne sesje Zgromadzenia Ogolnego Stowarzyszenia oraz przygotowuje
projekty porzadku obrad, uchwal, stanowisk, opinii, apeli Zgromadzenia,

6) podejmuje uchwafy o przyjeciu w poczet czlonkow Stowarzyszenia,

7) w drodze uchwafy stwierdza wystapienie czkmka ze Stowarzyszenia,

8) podejmuje uchwafy o wykresleniu czlonka ze Stowarzyszenia,

9) gospodaruje majatkiem Stowarzyszenia w ramach uchwalonego rocznego planu finansowego oraz
ogolnych zasad gospodarowania majatkiem Stowarzyszenia do wysokosci ustalonej przez Zgromadzenie
Ogolne,

• zaci^gania pozyczek i kredytow oraz emitowania i nabywania obligacji do wysokosci okreslonej
przez Zgromadzenie Ogolne,

• przyjmowania darowizn, spadkow i zapisow,

• nabywania i zbywania papierow wartosciowych i udziatow w spolkach do wysokosci okreslonej
przez Zgromadzenie Ogolne,

10) czuwania nad regulowaniem platnosci na rzecz Stowarzyszenia,

11) decyduje w formic uchwafy o odroczeniu i zwolnieniu z oplacania skladek czlonkowskich,

12) powofuje grupy robocze w celu mediacji w wypadkach konfliktow miedzy cztonkami Stowarzyszenia,

13) powotuje czkmkow do realizacji projektow partnerskich,

14) opracowuje i oglasza tekst jednolity Statutu.

2. W razie, gdyby zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 1-3 zwolanie Zgromadzenia Ogolnego nie byfo
mozliwe ze wzgledu na odbywajace si^ w II polowie roku wybory samorz^dowe, przyjety przez Zarz^d
projekt uchwafy Zgromadzenia Ogolnego w sprawie planu finansowego Stowarzyszenia na kolejny rok
kalendarzowy stanowic bedzie prowizorium budzetowe, obowiqzuj^ce az do dnia podjecia przez
Zgromadzenie Ogolne uchwafy w sprawie planu finansowego Stowarzyszenia.

3. Uchwafy, stanowiska, opinie i apele Zarz^du wchodza^ w zycie z dniem podjecia, chyba ze uchwata,
stanowisko, opinia lub apel stanowi inaczej.

4. Z posiedzen Zarz^du sporz^dza sie^ protokol, ktory podpisuje czlonek Zarzadu prowadz^cy
Posiedzenie.

§ 20. 1. Biezace funkcjonowanie, aplikowanie o dofmansowanie partnerskich projektow, rozliczanie,
monitorowanie i archiwizacja dokumentacji projektowych oraz obshage^ administracyjn^ Stowarzyszenia
zapewni Biuro Stowarzyszenia, a w przypadku jego braku Zarzad.



2. Dyrektor Biura Stowarzyszenia kieruje bieza^ dziatalnoscia^ Stowarzyszenia, a w szczegolnosci
wykonuje uchwafy Zarz^du, realizuje decyzje podjete przez Zarz^d oraz kieruje prac^ Biura Stowarzyszenia.
Dyrektor Biura Stowarzyszenia przygotowuje posiedzenia Zarz^du oraz na biezaco, pod nadzorem Zarz^du,
realizuje ramowy plan dzialalnosci Stowarzyszenia oraz roczny plan finansowy Stowarzyszenia.

3. Dyrektora Biura Stowarzyszenia powohije i odwoluje Zarz^d Stowarzyszenia w drodze uchwafy.

4. Funkcjs zwierzchnika shizbowego w stosunku do Dyrektora Biura Stowarzyszenia sprawuje
Przewodnicz^cy Zarz^du. Dyrektor Biura Stowarzyszenia wykonuje czynnosci pracodawcy w sprawach ze
stosunku pracy pracownikow Biura Stowarzyszenia.

5. Pracownicy Biura podlegaj^ sluzbowo Dyrektorowi Biura Stowarzyszenia.

6. Zarz^d moze upowaznic Dyrektora Biura Stowarzyszenia do podpisywania dokumentow (w tym
podejmowania zobowiazari) w przypadkach i zakresie okreslonych w upowaznieniach.

7. Regulamin wynagradzania pracownikow zatrudnionych w Biurze Stowarzyszenia okresla Zarz^d
Stowarzyszenia w drodze uchwafy.

§ 21. 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia nie podlegaj^cym Zarz^dowi
Stowarzyszenia w zakresie wykonywania kontroli.

2. Komisja Rewizyjna sktada sie z 3 do 5 osob wybieranych przez Zgromadzenie Ogolne, w gtosowaniu
tajnym, zwykl^ wi^kszosci^ glosow na okres trwania kadencji jednostek samorz^du terytorialnego, nie
dluzej jednak niz do daty wyborczej posiedzenia Zgromadzenia Ogolnego, zwolywanego zgodnie z § 11 ust.
2 po kolejnych wyborach samorz^dowych.

3. Cztonkowie Komisji Rewizyjnej wybieraj^ sposrod siebie Przewodnicz^cego, ktory kieruje pracami
komisji.

4. Nie mozna l^czyc funkcji czlonka Komisji Rewizyjnej z funkcja^ cztonka Zarz^du, ani tez pozostawac
z cztonkami Zarz^du Stowarzyszenia w stosunku pokrewienstwa, powinowactwa lub podlegJosci z tytuhi
zatrudnienia.

5. Czlonkami Komisji Rewizyjnej nie mog^ bye osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przest^pstwo z winy umyslnej.

6. Cztonkowie Komisji Rewizyjnej z tytulu pemienia swoich funkcji nie otrzymuj^ wynagrodzen, diet,
ani tez zwrotu kosztow podrozy.

7. Rezygnacja czlonkow Komisji Rewizyjnej jest prawnie skuteczna z chwil^ podjecia przez
Zgromadzenie Ogolne uchwaly o przyj^ciu rezygnacji.

§ 22. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzialalnosc finansowy Zarz^du, jak rowniez zgodnosc
podejmowanych dziatan z postanowieniami prawa i Statutu.

2. Komisja Rewizyjna moze z^dac od Zarzadu i Dyrektora Biura Stowarzyszenia przedstawienia
wszelkich dokumentow dotycz^cych dzialalnosci Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna moze rowniez zadac
od czlonkow Zarzadu i Dyrektora Biura Stowarzyszenia zlozenia pisemnych lub ustnych wyjasnieri.

3. Po zapoznaniu si$ ze sprawozdaniem Zarzadu z wykonania rocznego planu finansowego
Stowarzyszenia, rocznym bilansem, rachunkiem wynikow, informacj^ dodatkow^, Komisja Rewizyjna
sporz^dza opini? w tym przedmiocie oraz formuluje wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarzadu
(b^dz tez wniosek w sprawie nieudzielenia absolutorium dla Zarzadu) i opracowuje projekt uchwaly
Zgromadzenia Ogolnego w sprawie udzielenia, b^dz nieudzielania absolutorium dla Zarzadu za ubiegly rok.

4. Uchwafy Komisji Rewizyjnej s^ podejmowane zwykla^ wiekszosci^ glosow, przy obecnosci ponad
potowy jej czlonkow. W wypadku rownej ilosci glosow za i przeciw, decyduje glos Przewodnicz^cego
Komisji Rewizyjnej.

5. Szczegolowe zasady i tryb funkcjonowania Komisji Rewizyjnej okresla regulamin pracy Komisji
Rewizyjnej, uchwalany przez Zgromadzenie Ogolne.



6. W kazdym przypadku zmniejszenia si§ liczby czkmkow Komisji Rewizyjnej, Zarz^d zwoluje
Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogolne celem dokonania wyborow uzupehiiaj^cych

Rozdziai V

MAJ^TEK STOWARZYSZENIA

§ 23. 1. Majatek Stowarzyszenia stanowi^ nieruchomosci, ruchomosci, prawa niematerialne, papiery
wartosciowe oraz srodki fmansowe znajduj^ce si$ w dyspozycji Stowarzyszenia.

2. Na dochody Stowarzyszenia skladaj^ si$ mi^dzy innymi:

1) skladki czkmkowskie,

2) wpfywy z majatku Stowarzyszenia,

3) dotacje,

4) srodki pomocowe Unii Europejskiej oraz innych instytucji pomocowych,

5) wpfywy z ofiarnosci publicznej,

6) darowizny, spadki i zapisy,

7) inne wpfywy z prowadzonej dziatalnosci, zgodnej z przepisami prawa oraz Statutu Stowarzyszenia.

3. Cafy dochod Stowarzyszenia przeznaczony jest na jego dziaJalnosc statutow^.

§24. l.Tryb gospodarowania majatkiem i zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia okreslaj^
normy powszechnie obowi^zuj^ce oraz przepisy stanowione przez Zgromadzenie Ogolne w drodze uchwal.

2. Podstaw^ biez^cej dziatalnosci finansowej Stowarzyszenia jest roczny plan fmansowy uchwalany
przez Zgromadzenie Ogolne bezwzgl^dn^ wi^kszosci^ gk>sow obecnych na posiedzeniu.

3. W razie potrzeby Zgromadzenie Ogolne uchwala wieloletni plan inwestycyjny b^dz wieloletni plan
przedsi^wzi^c Stowarzyszenia.

4. Oswiadczenia woli w zakresie praw i obowi^zkow maj^tkowych sklada w imieniu Stowarzyszenia
dwoch czlonkow Zarz^du lub czlonek Zarz^du i Dyrektor Biura Stowarzyszenia.

5. Zarz^d w drodze uchwafy moze upowaznic Dyrektora Biura Stowarzyszenia do dysponowania
srodkami flnansowymi Stowarzyszenia do wysokosci okreslonej przez Zarz^d w zakresie biez^cego
funkcjonowania Biura.

§ 25. Zabrania si$:

l)udzielania pozyczek lub zabezpieczania zobowiazan majatkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego
czlonkow, czlonkow organow lub pracownikow oraz osob, z ktorymi pracownicy pozostaj^ w zwi^zku
malzeriskim albo w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej pokrewieristwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s^ zwiqzani z tytulu przysposobienia, opieki lub
kurateli, zwanych dalej ,,osobami bliskimi ",

2) przekazywania majatku Stowarzyszenia na rzecz jego czfonkow, cztonkow organow lub pracownikow
oraz ich osob bliskich, na zasadach innych niz w stosunku do osob trzecich, w szczegolnosci jezeli
przekazanie to nast^puje bezplatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majatku na rzecz czlonkow, czlonkow organow lub pracownikow oraz ich osob
bliskich na zasadach innych niz w stosunku do osob trzecich, chyba ze to wykorzystanie
bezposrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

4) zakupu na szczegolnych zasadach towarow lub ushag od podmiotow, w ktorych uczestnicz^
czlonkowie Stowarzyszenia, czlonkowie jego organow lub pracownicy oraz ich osob bliskich, na
zasadach innych niz w stosunku do osob trzecich lub po cenach wyzszych niz rynkowe.



Rozdzial VI

ROZWIAZANIE STOWARZYSZENIA

§26. l.Likwidacja Stowarzyszenia wymaga uchwafy Zgromadzenia Ogolnego, podje^ej bezwzgl^dn^
wiejtszosci^ glosow przy obecnosci 2/3 przedstawicieli ogolnej liczby czkmkow Stowarzyszenia.

2. Po rozliczeniu wierzytelnosci i dtugow Stowarzyszenia, majatek Stowarzyszenia ulega podzialowi
pomi^dzy wszystkich aktualnych cztonkow, proporcjonalnie do sumy skladek czlonkowskich wniesionych
przez kazdego czlonka Stowarzyszenia w caiym okresie jego czkmkostwa.

3. Uchwala Zgromadzenia Ogolnego o likwidacji Stowarzyszenia okresla sposob dokonania rozliczen
zobowi^zan i naleznosci Stowarzyszenia.

Rozdzial VII

§ 27. Wnioski zlozone w tym przedmiocie Zarz^dowi, obliguj^ go do zwolania posiedzenia
Zgromadzenia Ogolnego w ci^gu 1 miesi^ca licz^c od daty wplyni^cia wniosku.

§ 28. Niezwtocznie po wpisaniu Stowarzyszenia do rejestru, Komitet zalozycielski zwoluje pierwsze
posiedzenie Zgromadzenia, na ktorym wybrane zostana^ wladze Stowarzyszenia. Do czasu wyboru wladz,
Stowarzyszenie reprezentuje Komitet Zalozycielski.

Statut przyj^to uchwat^ w dniu 2016 r.

Podpisano:
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3.

4.
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6.
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