STATUT
Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Niniejszy statut jest statutem stowarzyszenia gmin założonego dnia
15 marca 1995 roku przez następujących członków założycieli - Gminy: Dobrzyń nad Wisłą, Lipno
/miasto/, Rypin /miasto/, Włocławek /miasto/, Bobrowniki,
Chrostkowo, Czernikowo, Fabianki, Lubicz, Osiek, Rypin, Skępe,
Tłuchowo, Wąpielsk, i Wielgie.
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, którego
dotyczy niniejszy statut, zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.
§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar
Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Dobrzyń nad Wisłą.
§4
Celem Stowarzyszenia są:
1.
2.

Upowszechnianie idei samorządności lokalnej;
Ochrona wspólnych interesów jego członków;
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3.
4.

5.
6.
7.
8.

Wspieranie działań zmierzających do racjonalnego
ukształtowania regionalnego;
Koordynacja współdziałania gmin zmierzająca do
podtrzymania i upowszechnienia wspólnych tradycji
historycznych, kulturalnych i gospodarczych Ziemi
Dobrzyńskiej;
Podejmowanie działań zmierzających do gospodarczego
i kulturalnego rozwoju Ziemi Dobrzyńskiej;
Działanie na rzecz ochrony środowiska;
Popularyzowanie wiedzy o Ziemi Dobrzyńskiej;
Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z partnerami
zagranicznymi.
§5
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
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Wymiana doświadczeń w zakresie wykonywania zadań
pomiędzy gminami;
Prowadzenia prac informacyjnych i konsultacyjnych, mających
na celu wspólne rozwiązania problemów poszczególnych
dziedzin działania;
Prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej dotyczącej problematyki działania stowarzyszenia i jego członków;
Podejmowanie realizacji i koordynacji przedsięwzięć gospodarczych i kulturalnych mających znaczenie dla całego
regionu;
Opiniowanie aktów prawnych w tych częściach, które dotyczą działania stowarzyszenia, podejmowania własnych
inicjatyw legislacyjnych;
Wszelkie inne działania mogące przyczynić się do
realizacji celów stowarzyszenia i interesów jego członków;
Inicjowanie i wspieranie współpracy z zagranicą.

Rozdział II
Członkowie oraz ich prawa i obowiązki
§6
Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
1.
2.
3.

Rzeczywistych.
Wspierających.
Honorowych.
§7

1.

2.

Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może zostać gmina
z historycznego obszaru Ziemi Dobrzyńskiej, a także gmina
poczuwająca się do historycznej, kulturalnej i gospodarczej
więzi z regionem Ziemi Dobrzyńskiej akceptująca Statut
i program Stowarzyszenia.
Deklarację o przystąpieniu gminy do Stowarzyszenia podejmuje Rada Gminy w formie uchwały.
§8

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie mogą być: polska
i zagraniczna osoba prawna lub fizyczna, która zadeklaruje udział
w realizacji celów Stowarzyszenia.
§9
1.

Członków rzeczywistych i wspierających przyjmuje Rada
Stowarzyszenia w drodze uchwały na podstawie pisemnej
deklaracji.
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2.

Godność członka honorowego nadawana jest w drodze
uchwały Zgromadzenia Stowarzyszenia na wniosek Rady
Stowarzyszenia.
§10

Członek rzeczywisty uczestniczy w posiedzeniach Zgromadzenia
Stowarzyszenia za pośrednictwem przedstawicieli
w liczbie dwóch.
§11
Wyboru przedstawiciela członka rzeczywistego
Stowarzyszenia dokonuje Rada Gminy, przy czym co najmniej
jeden z przedstawicieli powinien być radnym.
§12
1.
2.

3.

Zmiana przedstawiciela członka rzeczywistego powinna być
niezwłocznie zgłoszona Zarządowi.
Osoba wybrana przedstawicielem członka rzeczywistego nie
przejmuje w pracach stowarzyszenia obowiązków swego
poprzednika - przedstawiciela członka rzeczywistego.
Delegat do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej wybrany do pełnienia funkcji we władzach Stowarzyszenia
pełni ją do czasu utraty mandatu lub odwołania go przez
Zgromadzenie Stowarzyszenia.
§13
Członek rzeczywisty ma prawo:

1.
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Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia
poprzez swoich przedstawicieli;

2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Korzystać z poparcia Stowarzyszenia w działaniu zgodnym
z jego celami;
Zgłaszać wnioski i opinie do władz Stowarzyszenia;
Regularnie otrzymywać informacje o działalności
Stowarzyszenia.
§14
Do obowiązków członka rzeczywistego należy:
Uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia;
Udzielanie pomocy władzom Stowarzyszenia
w realizacji ich zadań statutowych;
Przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz
Stowarzyszenia;
Opłacanie składek członkowskich.
§15

1.

2.

Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym
w pracach Stowarzyszenia oraz regularnie otrzymywać
informacje o jego działalności.
Członek wspierający nie będący osobą fizyczną,
obowiązany jest opłacać składkę członkowską.
§16

1.

Członkostwo ustaje na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie Zgromadzeniu Stowarzyszenia w formie uchwały Rady Gminy,
b. skreślenia z listy członków przez Zgromadzenie Stowarzyszenia z powodu zalegania składek członkowskich przez
okres co najmniej 12 miesięcy,
c. wykluczenie z powodu nieprzestrzegania postanowień
Statutu i Uchwał władz Stowarzyszenia oraz podejmowania
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2.

działań sprzecznych z celem Stowarzyszenia dokonanego
przez Zgromadzenie Stowarzyszenia większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków (przedstawicieli) Zgromadzenia.
d. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem rzeczywistym lub wpierającym.
Zamiar wystąpienia powinien zostać oznajmiony Stowarzyszeniu na sześć miesięcy przed dniem wystąpienia.

Rozdział III
Władze stowarzyszenia
§17
Władzami Stowarzyszenia są:
1.
2.
3.
4.

Zgromadzenie Stowarzyszenia.
Rada Stowarzyszenia
Zarząd
Komisja Rewizyjna.
§18

1.
2.
3.
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Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia na
3 tygodnie przed terminem zwołania Zgromadzenia.

§19
Zwyczajne Zgromadzenie zwoływane jest przez Radę co najmniej
raz w roku w terminie do 30 czerwca.
§20
1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie zwoływane jest przez Radę:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej lub 1/4 ogólnej liczby
członków rzeczywistych.

2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie powinno być zwołane
w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku
/żądania/ i obraduje nad sprawami dla których zostało
zwołane.
§21
Do kompetencji Zgromadzenia należy:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia.
Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz
Stowarzyszenia.
Wybór i odwołania Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Ustalenie wysokości składek członkowskich.
Uchwalenie ordynacji wyborczej.
Podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu.
Podejmowanie Uchwał w sprawach wniesionych pod obrady
Wolnego Zebrania.
Podjęcie Uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
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§22
1.
2.

Rada Stowarzyszenia składa się z 11 przedstawicieli.
Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego,
zastępcy i sekretarza.
§23
Do kompetencji Rady należy:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ustalenie zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
Ustalenie zasad gospodarowania majątkiem
Stowarzyszenia.
Rozpatrywanie skarg na działalność zarządu.
Zatwierdzenie struktury organizacyjnej oraz zasad
finansowania administracji Stowarzyszenia.
Nadzór nad działalnością Zarządu, uchwalenie
regulaminu prac Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia.
§24

1.

Rada może tworzyć komisje i zespoły problemowe oraz
terytorialne jako jej organy pomocnicze.

2.

Do komisji i zespołów problemowych mogą być powołane
przez Radę osoby spoza Stowarzyszenia.
§ 25

1.
2.
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Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na kwartał.
W posiedzeniu Rady ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym Prezes Zarządu i Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej.

§26
1.
2.

Zarząd Składa się z prezesa, wiceprezesa, skarbnika i dwóch
przedstawicieli.
2/5 składu osobowego Zarządu może pochodzić
z poza grona przedstawicieli.
§27
Do kompetencji Zarządu należy:

1.
2.
3.

4.
5.

Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
Przedkładanie Radzie proponowanej struktury organizacyjnej oraz zasad finansowania administracji
Stowarzyszenia.
Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
Przyjmowanie zapisów, spadków i darowizn oraz
organizowanie zbiórek publicznych na rzecz
Stowarzyszenia.
§28

1.
2.

Komisja Rewizyjna składa się z trzech przedstawicieli.
Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego oraz
sekretarza.
§29
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1.
2.

Badanie gospodarki finansowej Stowarzyszenia pod względem celowości i prawidłowości wydatków.
Badanie bilansu finansowego oraz sprawozdań
i wniosków Zarządu co do stanu finansowego Stowarzyszenia.
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3.
4.

Kontrolowanie działalności statutowo - merytorycznej Stowarzyszenia.
Składanie Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej
działalności oraz wniosków o udzielenie absolutorium
Zarządowi.
§30

Członkowie (przedstawiciele) Komisji Rewizyjnej mają prawo
wglądu do dokumentów Stowarzyszenia na każde żądanie.
§31
1.

4.

5.

Kadencja władz Stowarzyszenia pochodzących
z wyboru trwa do czasu wyboru nowych władz Stowarzyszenia.
Wybór nowych władz Stowarzyszenia powinien nastąpić
w ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia nowej kadencji
rad gmin.
Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu
tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
§32

W razie ustąpienia członka (przedstawiciela) Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej Rada może powołać nowego, do czasu najbliższego
Zgromadzenia, z tym, że liczba dokoptowanych członków (przedstawicieli) nie może przekraczać 1/5 ogólnej liczby członków (przedstawicieli) pochodzących z wyboru.
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§33
Nie można łączyć członkowstwa (przedstawicielstwa) w organach
o których mowa w § 17 pkt. 2-4
§34
Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz
Stowarzyszenia są podejmowane zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby przedstawicieli
uprawnionych do głosowania.

Rozdział IV
Majątek Stowarzyszenia
§35
Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek
członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów
z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz
z ofiarności publicznych.
§36
1.

2.

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania
oświadczeń o ile w sprawach majątkowych Stowarzyszenia
wymagane jest współdziałanie i odpis dwóch członków
Zarządu.
Zasady gospodarki majątkowej i zaciągania zobowiązań
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określa regulamin gospodarki finansowej uchwalany przez
Radę Stowarzyszenia.

Rozdział V Zmiana Statutu i rozwiązanie
Stowarzyszenia
§37
Uchwałę o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia może
podjąć Walne Zgromadzenie tylko wtedy, gdy w tym celu zostało
zwołane.
§38
Zmiana Statutu wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów
w obecności co najmniej połowy liczby członków rzeczywistych /przedstawicieli/ Stowarzyszenia.
§39
1.

2.
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Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały podjętej
większością 2/3 głosów ogólnej liczby członków rzeczywistych /przedstawicieli/ Stowarzyszenia.
Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób
likwidacji i cele przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§40
Herbem Stowarzyszenia jest herb Ziemi Dobrzyńskiej.
§41
Pierwsze Zgromadzenie Członków w celu wyboru przewidzianych
w Statucie władz Stowarzyszenia zwoła Komitet Założycielski.
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