
UCHWALA Nr 278/XXX/l 3

RADY MIEJSKIEJ w CHORZELACH

z dnia 30 kwietnia 2013 roku

w sprawie wyrazenia zgody na przystaj>ienie Gminy Chorzele do Stowarzyszenia
„ Krolewiecki Obszar Funkcjonalny - Porozumienie Przasnyskie"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 84 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorzadzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pozno zm.), Rada Miejska w
Chorzelach uchwala, co nastepuje:

§1

1. Wyraza zgode na przyst^pienie Gminy Chorzele do Stowarzyszenia "Krolewiecki Obszar
Funkcjonalny - Porozumienie Przasnyskie", zwanego dalej Stowarzyszeniem, na zasadach
okreslonych w projekcie Statutu Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorzadowym i trwalym zrzeszeniem gmin i powiatow
zawartym dla wspierania idei samorzadu terytorialnego, ochrony wspolnych interesow,
wspierania rozwoju gospodarczego i przedsiebiorczosci oraz pielegnowanie kultury regionu.

§2

Szczegotowe zasady dzialania Stowarzyszenia "Krolewiecki Obszar Funkcjonalny - Porozumienie
Przasnyskie" zostaly okreslone w Statucie, stanowiacym zaiacznik do niniejszej uchwaly.

§3

Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§4

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.



Statut Stowarzyszenia

^Krolewiecki Obszar Funkcjonalny - Porozumienie Przasnyskie"

Rozdziai I

Postanowienia ogolne

§1

1. Stowarzyszenie „Krolewiecki Obszar Funkcjonalny - Porozumienie Przasnyskie"
zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorzadowym i trwalym zrzeszeniem
gmin i powiatow zawartym dla wsparcia idei samorzadu terytorialnego, ochrony
wspolnych interesow, wspierania rozwoju gospodarczego i przedsiebiorczosci oraz
pielegnowania kultury regionu.

2. Teren Krolewieckiego Obszaru Funkcjonalnego obejmuje obszar Powiatu Przasnyskiego
(miasta Przasnysz, Miasta i Gminy Chorzele, Gminy Przasnysz, Gminy Jednorozec,
Gminy Krasne, Gminy Czernice Borowe, Gminy Krzynowloga Mala) z mozliwosci^
poszerzenia o powiaty, miasta i gminy sasiadujace bezposrednio lub posrednio z droga^
krajowa^ nr 57 w drodze zmiany Statutu.

§2
1. Stowarzyszenie dziala na podstawie przepisow:

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U z 200 lr. Nr 142,
poz. 1592 zezm.),

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 zezm.),

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

4) ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i wolontariacie (Dz.
U. z 201Or. Nr 234, poz. 1536),

5) niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie posiada osobowosc prawnq po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sadowego.
3.Stowarzyszenie postuguje sie pieczatka podluzna z napisem „Krolewiecki Obszar

Funkcjonalny - Porozumienie Przasnyskie".

§3

Czas trwania stowarzyszenia jest niegraniczony.



§4

1. Stowarzyszenie prowadzi swoja dzialalnosc na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
w szczegolnosci na terenie powiatow i gmin sasiadujacych z droga krajowa nr 57
na terenie wojewodztwa mazowieckiego i warmnisko-mazurskiego.

2. Realizujac swoje statutowe cele Stowarzyszenie moze prowadzic dzialalnosc poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§5

Siedzib^Stowarzyszenia jest Miasto Przasnysz.

§6

1. Stowarzyszenie opiera swoja^ dzialalnosc na pracy spolecznej swoichczlonkow.
2. Do prowadzenia spraw administracyjnych zwiazanych z dzialalnosciq statutowa,

Stowarzyszenie moze utworzyc Biuro Stowarzyszenia.

§7

Celami Stowarzyszenia sq
1) upowszechnianie idei samorzadnosci lokalnej,
2) zajmowanie stanowiskw sprawachpublicznych,
3) ochronawspolnych interesowczlonkow Stowarzyszenia,
4) podejmowanie dzialah na rzecz przeciwdzialania bezrobociu i ograniczania jego

skutkow,

5) wspieranie rozwojugospodarczego i przedsiebiorczosci,
6) pielegnowanie kultury regionu,
7) pozyskiwanie i wykorzystanie srodkow pomocowych Umi Europejskiej oraz

innych krajowych i miedzynarodowych instytucji finansowych,
8) inicjowanie i opiniowanie strategicznych projektow gospodarczych dotyczacych

dzialalnosci wspolnej zrzeszonych podmiotow oraz obszarow ich dzialania,
9) wspieranie dzialah zmierzaj^cych do racjonalnego uksztahowania regionalnego,
10) koordynacja wspoldzialania gmin, powiatow i wojewodztw zmierzaj^ca

do podtrzymania wspolnych tradycji historycznych, kulturalnych
i gospodarczych Krolewieckiego Obszaru Funkcjonalnego,

11) podejmowanie dzialan zmierzajacych do gospodarczego i kulturalnego rozwoju
Krolewieckiego Obszaru Funkcjonalnego,

12) podejmowanie dzialan na rzecz ochrony srodowiska naturalnego,
13) popularyzowanie wiedzy o Krolewieckim Obszarze Funkcjonalnym,



14) podejmowanie wspolnych przedsiewziec z partnerami zagranicznymi,
wspieranie regionalnej wspolpracy zagranicznej,

15) podejmowanie dzialah na rzecz integracji Polski z Unia Europeiska.
16) wspomaganie czlonkow w realizacji ich zadah wlasnych i zleconych,
17) podejmowanie dzialah w zakresie rozwoju systemu pomocy spolecznej,
18) podejmowanie dzialah na rzecz ograniczania skutkow niepelnosprawnosci,
19) podejmowanie dzialah na rzecz rozwoju obszarow wiejskich i rolnictwa,
20) wspieranie turystyki i podejmowanie dzialah na rzecz regionalnych

przedsiewziec turystycznych,

21) upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczehstwa publicznego i podejmowanie
dzialah na rzecz jego poprawy,

22) podejmowanie dzialah w zakresie rozwoju infrastruktury i gospodarki
komunalnej,

23) wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju spoleczehstwa informacyjnego,
popularyzowanie wiedzy na temat nowych zasad organizacji edukacji, pomocy
spolecznej i ochrony zdrowia oraz wspieranie inicjatyw sluzacych dalszemu
rozwojowi tych dziedzin,

24) inne dzialania dla dobra i rozwoju Krolewieckiego Obszaru Funkcjonalnego
oraz jego-mieszkahcow.

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczegolnosci poprzez:
1) promocje i udzial w inicjatywach kulturalnych, sportowych, gospodarczych

i ekologicznych,

2) propagowanie prowadzenia dzialalnosci gospodarczej na terenie Krolewieckiego
Obszaru Funkcjonalnego,

3) formulowanie i realizacje zbiorowych ofert inwestycyjnych dlakapitalu krajowego
i zagranicznego,

4) prowadzenie dzialalnosci informacyjnej i wydawniczej,
5) organizowanie dzialalnosci badawczej i szkoleniowej o tematyce zwiazanej

z realizacji celow Stowarzyszenia,

6) wspoldzialanie z organizacjami administracji samorzadowej i rzadowej oraz
innymi organizacjami zrzeszajacymi gminy, powiaty lub wojewodztwa (zwiazki
i stowarzyszenia),

7) powolywanie ekspertow Stowarzyszenia wspierajacych Stowarzyszenie i jego
czlonkow w realizacji celow, o ktorych mowa w § 6,

8) prowadzenie dzialalnosci doradczej i konsultacyjnej dla przedstawicieli organow
jednostek samorzadu terytorialnego oraz innych dzialaczy samorzadowych,

9) przyjmowanie i udzielanie grantow oraz innych form pomocy finansowej w celu
realizacji scisle okreslonych zadah statutowych Stowarzyszenia,

10) inne formy wspoldzialania z organami jednostek samorzadu terytorialnego,
przedstawicielami admimstracji publicznej, instytucjami i organizacjami
zwia^zanymi z dzialalnosci^ spoleczna i gospodarczq,



Rozdzial II

Czlonkowie oraz ich prawa i obomqzki

§9

Czlonkowie Stowarzyszenia dzielq sie na:
1) rzeczywistych,

2) zalozycieli

3) wspierajacych,

4) honorowych.

§10

1. Czlonkiem rzeczywistym Stowarzyszenia moze zostac gmina lub powiat zlokalizowana na
terenie wojewodztwa mazowieckiego lub warmihsko-mazurskiego jezeli w pelni
akceptujace cele i program Stowarzyszenia.

2. Czlonkami zalozycielami Stowarzyszenia sq nastepujace jednostki samorzadu
terytorialnego.: Powiat Przasnyski, Miasto Przasnysz, Miasto i Gmina Chorzele, Gmina
Jednorozec, Gmina Przasnysz, Gmina Krasne, Gmina Czernice Borowe, Gmina
Krzynowloga Mala. Czlonkowie zalozyciele dzialaj^ naprawach czlonkow rzeczywistych.

3. Deklaracje o przystapieniu gminy, powiatu do Stowarzyszenia podejmuje odpowiednio
rada gminy, rada powiatu.

§11

Czlonkiem wspieraj^cym Stowarzyszenia mog^ bye: polska i zagraniczna osoba prawna
lub fizyczna, ktora zadeklaruje udzial w realizacji celow Stowarzyszenia.

§12

Czlonkiem honorowym Stowarzyszenia moze zostac osoba szczegolnie zasluzona
dla Stowarzyszenia.

§13

1. Przyjecie w poczet czlonkow rzeczywistych i wspierajacych potwierdza Zarzad
Stowarzyszenia w drodze podjetej uchwaly.

2. Przyjecie w poczet czlonkow wspierajacych odbywa sie na pisemny wniosek osoby
zainteresowanej.

3. Czlonkostwo honorowe nadaje WalneZebranie Czlonkow.



§14

1. Czlonek rzeczywistv uczestniczv w nosiedzeniach Walnego Zebrania Czlonkow oraz
nracaoh pozostalych wladz Stowarzyszenia za posrednictwem przedstawicieli w liczbie 2

2. Kazdy czlonek rzeczywisty ma 2 glosy.

§15

1. Przedstawicielami powiatu - czlonka rzeczywistego Stowarzyszenia - na Walne
Zgromadzenie Czlonkow s^ starosta i przewodniczacy rady powiatu.

2. Przedstawicielami miasta - czlonka rzeczywistego Stowarzyszenia - na Walne Zebranie
Czlonkow s^ burmistrz (prezydent) i przewodniczacy rady miejskiej.

3. Przedstawicielami gminy - czlonka rzeczywistego Stowarzyszenia - na Walne Zebranie
Czlonkow sq wojt i przewodniczacy rady gminy.

§16

Czlonek rzeczywisty Stowarzyszenia ma prawo:

1) wybierac i bye wybranym do wladz Stowarzyszenia poprzez swoich przedstawicieli,
2) uczestniczyc w posiedzeniach Zarzadu Stowarzyszenia z glosem doradczym,
3) korzystac z poparcia Stowarzyszenia w dzialaniach zgodnych z jego celami,
4) zglaszac wnioski i opinie do wladz Stowarzyszenia,

5) regularnie otrzymywac informacje o dzialalnosci Stowarzyszenia.

§17

Do obowiazkow czlonka rzeczywistego nalezy:

1) uczestnictwo w realizacji celow Stowarzyszenia,
2) udzielanie pomocy wladzom Stowarzyszenia w realizacji ich zadah statutowych,
3) przestrzeganie postanowieh Statutu i uchwal wladz Stowarzyszenia,

4) oplacanie skladek czlonkowskich.

§18

1. Czlonek wspierajacy ma prawo brae udzial z glosem doradczym w pracach
Stowarzyszenia oraz regularnie otrzymywac informacje o jego dzialalnosci.

2. Czlonek wspierajacy nie bedacy osoba^ fizyczn^, obowiazany jest optacac skladke
czlonkowsk^.



§19

1. Honorowe czlonkostwo nadaje Walne Zebranie Czlonkow na- wniosek Zarzadu.
2. Czlonkom honorowym Stowarzyszenia przysluguje prawo uczestniczenia w posiedzeniach

wladz Stowarzyszenia z glosem doradczym,
3. Czlonek honorowy oplaca skladke na zasadzie dobrowolnosci.

§20

1. Czlonkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wystapienia zgloszonego pisemnie Zarz^dowi Stowarzyszenia

w formie uchwaly rady gminy, powiatu,

2) skreslenia z listy czlonkow przez Zarzad Stowarzyszenia z powodu zalegania
z opiate skladek czlonkowskich przez okres co najmniej 12 miesiecy,

3) wykluczenie z powodu nieprzestrzegania postanowien Statutu i uchwal wladz
Stowarzyszenia oraz podejmowanie dzialah sprzecznych z celami Stowarzyszenia,

dokonanego przez Zarzad Stowarzyszenia wiekszosci^ 2/3 glosow w obecnosci

co najmniej 3/4 jej czlonkow, likwidacji osoby prawnej bed^cej czlonkiem

rzeczywistym lub wspierajacym.
2. Od uchwaly o skresleniu z listy czlonkow, badz wykluczenia ze Stowarzyszenia

przysluguje odwolanie do Walnego Zebrania Czlonkow w terrninie 3 miesiecy od jej

doreczenia.

Rozdzial 111

Wladze Stowarzyszenia

§21

Wladzami Stowarzyszenia sa;

1) Walne Zebranie Czlonkow,

2) Zarzad,

3) Komisja Rewizyjna.

§22

1. Walne Zebranie jest najwyzszq. wladza^ Stowarzyszema.

2. Walne Zebranie moze bye zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. O termime, miejscu i porzadku obrad Zarzad zawiadamia czlonkow Stowarzyszenia

na 3 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania.

4. Zarzad moze okreslic drugi termin Walnego Zebrarha Czlonkow, w tym samym dniu

o innej godzinie. W drugim terminie do podejmowania uchwal nie jest wymagana
obecnosc co najmniej polowy czlonkow.

5. Przy braku mozliwosci podjecia uchwal w powyzej opisanym trybie, na kolejnym



rocznym zwyczajnym Walnym Zebraniu Czlonkow w drugim terminie uchwaly
zapadaj^przy obecnosci 1/3 czlonkow.

§23

Zwyczajne Walne Zebranie zwolywane jest przez Zarzad co najmniej raz w roku.

§24

1.Nadzwyczajne Walne Zebranie zwolywane jest przez Zarzad:
1) z wlasnej inicjatywy,
2) na zadanie Komisji Rewizyjnej lub 1/5 ogolnej liczby czlonkow rzeczywistych.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno bye zwolane w terminie 2 miesiecy od daty
zgloszenia wniosku /zqdania/ i obraduje nad sprawami dla ktorych zostalo zwolane.

§25

Do kompetencji Walnego Zebrania nalezy:
1) uchwalanie programu dzialania Stowarzyszenia,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdahwladz Stowarzyszenia,
3) wybori odwolanie Przewodniczacego Zarzadu, Zarzadu i Komisji Rewizyjnej,
4) ustalenie wysokosci skladek czlonkowskich,
5) zmiana wysokosci skladekczlonkowskich w drodze zwyklej uchwaly,
6) uchwalenie ordynacji wyborczej,
7) podejmowanie uchwal w sprawie zmian Statutu,
8) podejmowanie uchwal w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zebrania,
9) podjecie uchwaly o rozwiazania Stowarzyszenia,
10)podejmowanie uchwal o nadaniu, w uznaniu szczegolnych zaslug, tytuhi

Honorowego Przewodniczacego Stowarzyszenia osobom, ktore pernily funkeje
przewodniczacego Zarzadu Stowarzyszenia przezco najmniej dwie kadencje,

§26

1. W sklad Zarzadu wchodzi jeden przedstawiciel z kazdej jednostki samorzadu
terytorialnego - czlonka rzeczywistego Stowarzyszenia.

2. Zarzad wybiera ze swojego grona dwoch wiceprzewodnicz^cych, sekretarza
i skarbnika.

§27

1. Do kompetencji Zarzadu nalezy:
1) ustalenie zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
2) ustalenie zasad gospodarowania majatkiem Stowarzyszenia,



3) zatwierdzanie struktury organizacyjnej oraz zasad finansowania admimstracji
Stowarzyszenia,

4) uchwalanie regulaminu pracy Zarzadu i Komisji Rewizyjnej,
5) kierowanie biezaca^ dzialalnosci^ Stowarzyszenia,
6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnatrz,
7) przedkladanie Walnemu Zebraniu proponowanej struktury organizacyjnej oraz

zasad finansowania admimstracji Stowarzyszenia,
8) zarzadzanie majatikiem Stowarzyszenia,
9) przyjmowanie zapisow, spadkow i darowizn oraz organizowanie zbiorek

publicznych na rzecz Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie reprezentuje 2 upowaznionych czlonkow Zarzadu dzialajacych

lacznie.

3. Dla zaci^gania zobowiazah majatkowych Stowarzyszenia wymagane jest laczne
wspoldzialanie 3 czlonkow Zarzadu w tym Przewodniczaxego i Skarbnika.

§28

1. Zarzad moze tworzyc komisje i zespoly problemowe oraz terytorialne jako organy
pomocnicze.

2. Do komisji i zespolow problemowych mogq. bye powolane przez Zarzad osoby spoza
Stowarzyszenia, w ilosci nie przekraczajacej polowy skladu.

§ 29

Posiedzenia Zarzadu odbywaj^ sie w miare potrzeby nie rzadziej niz raz na kwartal.
W posiedzemu Zarzadu ma prawo uczestniczyc z glosem doradczym Przewodniczacy
Komisji Rewizyjnej oraz Honorowy Przewodniczacy Stowarzyszenia.

§30

1. Komisja Rewizyjna sklada sie z 5 czlonkow.

2. Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczacego oraz sekretarza.

§31

Do zadah Komisji Rewizyjnej nalezy:

l)badanie gospodarki finansowej Stowarzyszenia pod wzgledem celowosci
i prawidlowosci wydatkow,

2)badanie bilansu finansowego oraz sprawozdah i wnioskow Zarzadu co do stanu
finansowego Stowarzyszenia,

3)skladanie na Walnym Zebraniu sprawozdah ze swojej dzialalnosci oraz wnioskow
o udzielenie absolutorium Zarzadowi.



§32

Czlonkowie Komisji Rewizyjnej maja^ prawo wgladu w ksiegi finansowe
Stowarzyszenia na kazde zadanie.

§33

1. Kadencja wladz Stowarzyszenia pochodzacych z wyboru odpowiada kadencji rad
gmin, rad powiatow.

2. Wybor nowych wladz Stowarzyszenia powinien nastapic po wyborze przedstawicieli
czlonkow, mozliwie w ciqgu szesciu miesiecy od rozpoczecia nowej kadencji rad
gmin, rad powiatow.

3. Wybor wladz Stowarzyszenia odbywa sie w glosowaniu tajnym sposrod
nieograniczonej liczby kandydatow.

§34

W razie ust^pienia czlonka Zarzadu lub Komisji Rewizyjnej Zarzad moze powolac
nowego, do czasu najblizszego Walnego Zebrania, z tym, ze liczba dokooptowanych
czlonkow nie moze przekroczyc 1/5 ogolnej liczby czlonkow pochodzacych z wyboru.

§35

Nie mozna laczyc czlonkostwa w organach, o ktorych mowa w § 20 pkt. 2-3.

§36

Jezeli Statut nie stanowi inaczej, uchwaly wladz Stowarzyszema s^ podejmowane
zwyklq. wiekszosciq. glosow w obecnosci co najmniej polowy ogolnej liczby czlonkow
uprawnionych do glosowania,

Rozdzial IV

Majqtek Stowarzyszenia

§37

Majatek Stowarzyszenia powstaje ze skladek czlonkowskich, darowizn, spadkow,
zapisow, dochodow z wlasnej dzialalnosci, dochod6w z majatku Stowarzyszenia oraz
z ofiarnosci publicznej.



§38

1. Do zawierania umow, udzielania pelnomocnictw i skladania oswiadczeh woli
w sprawach majatkowych Stowarzyszenia wymagane jest wspoldzialanie i podpis
dwoch czlonkow Zarzadu.

2. Zasady gospodarki majaticowej i zaciajania zobowiazah okresla regulamin
gospodarki finansowej uchwalany przez Zarzad Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarke finansowq. na podstawie uchwalanych rocznych
budzetow.

§39

1. Sposob oraz termin zaplaty skladek czlonkowskichustalane s^ przez Walne Zebranie
Czlonkow.

2. Wysokosc rocznej skladki czlonkowskiej ustala sie:
1) jako iloczyn liczby mieszkahcow zamieszkujacych gmin? b?dacq. czlonkiem
Stowarzyszenia i stawki w zlotych w wysokosci zl,
2) ryczaltowo dla powiatow bedacych czlonkami Stowarzyszema w wysokosci

3. Roczna^ skladk? czlonkowsk^ przeznacza si? na pokrycie biezacych kosztow
dzialalnosci Stowarzyszenia.

Rozdzial V

Zmiana statutu i rozwiqzanie Stowarzyszenia

§40

Uchwal? o zmianie statutu lub rozwiazaniu Stowarzyszenia moze podjac Walne Zebranie
tylko wtedy, gdy w tym celu zostalo zwolane.

§41

Zmiana statutu wymaga uchwaly podj?tej wi?kszoscig. 2/3 glosow w obecnosci
co najmniej polowy ogolnej liczby czlonkow rzeczywistych Stowarzyszenia.

§42

1. Rozwiqzanie Stowarzyszenia wymaga uchwaly podj?tej wi?kszosci4 2/3 glosow
ogolnej liczby czlonkow rzeczywistych Stowarzyszema.

2. Uchwala o rozwiazaniu Stowarzyszenia okresla sposob likwidacji i cele
przeznaczenia maj^tku Stowarzyszenia.



Rozdzial VI

Postanowienia koncowe

§43

Pierwsze Walne Zebranie Czlonkow w celu wyboru przewidzianych w Statucie wladz
Stowarzyszenia zwola Komitet Zalozycielski w ciajm 2 miesi?cy od daty
zarej estrowania.

§44

W sprawach nie uregulowanych w statucie maj$ zastosowanie przepisy prawa dotyczace
stowarzyszeh.


