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Uchwala Nr235/XXVI/12

Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 grudnia 2012 r.

wsprawie przyst^pienia Gminy Chorzele
do Stowarzyszenia Gmin Polska Siec „Energie Cites"

Na podstawie art. 18 ust. 2pkt 12 wzwia^ku zart. 7ust. 1pkt 1ipkt 18 oraz art 84 ustawy z
dl 8marca 1990 r. osamorzadzie gminnym (t.J. Dz. U. z2001 , Nr 142, poz. 1591 zpozn.
zm.) - Rada Miejska wChorzelach uchwala, co nastepuje:

Wyraza sie zgode na przyshmienie Gminy Chorzele do Stowarzyszenia Gmin Polska Siec
Energie Cites" z siedziba wKrakowie wchamkterze Cztonka Zwycznjnego na zasadach

wyZwch - Statnto Stowarzyszenia Gmin Polska Siec ..Energie Cites", stanowt,ccgo
zalacznik do niniejszej Uchwaly.

Skladki cztonkowskie wynikajace zprzynaleznosci do Stowarzyszenia Gmin Polska Siec
Energie Cites" oplacane beda zbudzetu Gminy Chorzele, zgodme zuchwalarm Walnego

Zebrania Czlonkow Stowarzyszenia Gmin Polska Siec „Energie Cites".

Bnrmistrz Miasm i Gminy Chorzele raz do roku sklada Radzic Miejskiej wChorzelach
sprawozdanie zudzialu wStowarzyszeniu.

§4.

Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta iGminy Chorzele.

§5.

Uchwala wchodzi wzycie z dniem podjecia.



Uzasadnienie do Uchwaly Nr 235/XXVI/12
Rady Miejskiej wChorzelach

z dnia 28 grudnia 2012 r.
wsprawie przystapienia Gminy Chorzele

do Stowarzyszenia Gmin Polska Siec „Energie Cites"

Na podstawie Uchwaly Nr 70/IX/ll Rady Miejskiej wChorzelach zdnia 24 czerwca
2012 rwsprawie wyrazenia zgody na przystapienie Burmistrza Miasta iGminy Chorzele do
Po o^ienia mi,7zy Burmistrzami dla zrownowazonej gospodarki energetycznej na
L~iokalnym'podjeto decyzje oprzystapieniu do Porozumienia Miedzy Burmistrzami
dla noorawy klimatu (ENERGY FOR MAYORS). .

Zarzyszenie Gmin Polska Siec ..Energie Cites" jest pozarzaAw, orgamzncj, .
Struktur, Wspieraj,ca Porozumienia Burmistrzow, ktora zajmuje sie promowamemenergn
uuZa nd i efektylnego wykorcystania energii. Stowarzyszenie peta role posredmkapomtdt ^mi^ntan^i Porozumienia aBiurem Porozumienia Bumustrzow,
Z gtac wwywiSwaniu si? zpodjetych zobowi^an. Stowarzyszenie podejmuje
ST- pTSn polityki energetycznej, efektywnego wykorzystama energn,
™^i energii odnawialnej, ochrony klimatu, edukacji ekologicznej wymiany informal o
zrodtachfinansowaniaorazposzukiwaniupartnerowdorealizacjiprojektow.

m£ dzialaniu na rzecz rozwoju regionalnego iwzmocnienia lokakiego zarz,dzan,a
Stowarzyslhe umozliwia swoim cztonkom wymian, doswiadczen dotycz,cych
S Projektow itworcenia rozwi,znh powtarzalnych mozliwych do wykorzystama
wwoiewodztwach, powiatach miastach i gminach.

Do Stowarzyszenia przys„pi.o juz 26 mias, na.ez«ch do Porozumrema miedzy
Burmistrzami. Zuwagi na bogatc doswiadczenia wsp61pracy ẑ **™^J—™
Stowarzyszenie bedzie sluiylo cenn, rad, przy wdrazamu zapisow „Plann <-*»»»*
^wnoLonej energii dla Miasta i Gminy Chorzele /SEAPr, przy]?tego Uchwala Nr
180/XX/12 Rady Miejskiej wChorzelach zdnia 8czerwca 2012 r.

Roczn, podstawe opla, stanowic b?d, uchwaly walnego zebrania czlonkow stowarzy
szenia. Podstawe opla, w2013 r. stanowi Uchwala nr 12/2012/wz Walnego™ ««-
kow Stowarzyszenia Gmin Polska Siec ..Energie Cites" zdma 25 maja 2012 nwspraw e
ustalenia wysokosci „wpisowego" oraz wysokosci skladek ezlonkowsktch na 2013 rok, pod*
tana podstawie §22 pkt. Hi 12 Statutu Stowarzyszenia.

Zgodnie zpowyzszym miesi?czna sktadka czlonkowska dla grmn czlonkow ohczbie
mieszkahcow do 25 000 wynosi 187 zt.

Szacuie sie ze w2013 r. wydatki zwiazane ztym zadantem wymostyby 2.431,00 z!,
co stanowi rownowartosc 12 miesiecznych skladek oraz jednorazowej oplaty wpisowej w
wysokosci jednomiesiecznej skladki.

/dtiNiCZACV



. Zafacznikdo Uchwaly Nr 235/XXVI/l2
Rady Miejskiej w Chorzelach

SAD RBJOROIY zdnia 28 grudnia 2012 r.
dla Kro^-.-'-^mioScia wKr?kcwie wsprawie przystapienia Gminy Chorzele;
„„, V\~\',' :'• • ;1'̂ f; f£_^.no do Stowarzyszenia Gmin Polska Siec „Energie Cites" I
KriijL-vt _-•. o- ., :-, Ui .•.. a-/ego ± _ _

3i-547Kr&o.v. •' Prey Rondzie 7
tei. 012-619-51-72

STATUT

STOWARZYSZENIA GMIN POLSKA SIEC „ENERGIE CITES"

ROZDZIAL I

Postanowienia ogolne

§1

1. Tworzy sie Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Gmin Polska Siec "Energie
Cites".

2. Stowarzyszenie dziata na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.,

nr 142, poz. 1591 z pozn. zm.);
2) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20,

poz. 104 z pozn. zm.);
3) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego i

wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536).

§2

1. Stowarzyszenie posiada osobowosc prawn^.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzezona.

§3

1. Stowarzyszenie dziala na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz pozajej
granicami.

2. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§4

Siedziba. Stowarzyszenia jest miasto Krakow.

§5

Stowarzyszenie ma prawo uzywania pieczeci oraz logo.

§6

1. Stowarzyszenie moze przystepowac do organizacji krajowych
imiedzynarodowych o podobnych celach izasadach dziatania. \ ^

2. O przystepowaniu do organizacji, o ktorych mowa wust. 1, badz wyst^powaniu z
nich decyduje Walne Zebranie Cztonkow wiekszoscia. kwalifikowana., co najmniej
2/3 glosow czlonkow zwyczajnych bioracych udzial w Walnyiitl^e|pan^
Czlonkow. i^^,/'



ROZDZIAL II

Cele i srodki dziatania

§7

Celem Stowarzyszenia jest:
1) prowadzenie dziatalnosci wspomagajacej rozwoj wspolnot i spotecznosci

lokalnych;
2) prowadzenie dziatalnosci wspomagajacej rozwoj gospodarczy, w tym rozwoj

przedsiebiorczosci;
3) promowanie ekologii oraz ochrony srodowiska poprzez bardziej efektywne

wykorzystanie energii na poziomie zrodta, przesytu i odbiorcy;
4) kreowanie strategii rozwoju miast i gmin z uwzglednieniem zasad efektywnego

wykorzystania energii i ochrony srodowiska;
5) wspieranie rozwoju obszarow wiejskich.

§8

Cele okreslone w §7 Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1) wspolne dziatania promuja.ce i wspierajace proefektywnosciowq

i proekologicznq polityke energetycznq;
2) zbieranie oraz wymiane informacji i doswiadczen dotycz^cych oszczednego

gospodarowania energy oraz utatwianie cztonkom Stowarzyszenia dostepu do
wiedzy i osiqgniec w tej dziedzinie;

3) wymiane doswiadczen dotyczacych realizowanych projektow i tworzenie
rozwiazari powtarzalnych, mozliwych do wdrozenia w wojewodztwach,
powiatach, miastach i gminach;

4) tworzenie baz danych dotyczqcych projektow z dziedziny modernizacji
i restrukturyzacji energetyki ze szczegolnym uwzglednieniem danych majqcych
znaczenie z punktu widzenia instytucji finansuja.cych j utatwiaja.cych
przygotowanie dokumentacji wnioskow kredytowych;

5) informowanie cztonkow Stowarzyszenia o krajowych i zagranicznych kredytach i
subwencjach na przedsiewziecia w dziedzinie efektywnego wykorzystania energii
i ochrony srodowiska;

6) wymiane informacji i opinii o firmach i instytucjach oferujqcych swe ustugi
w zakresie gospodarki energetycznej;

7) wystepowanie do wtadz centralnych i terenowych w celu tworzenia wtasciwych
regulacji prawnych w dziedzinie gospodarki energiq oraz reprezentowanie w tym
zakresie cztonkow Stowarzyszenia na forum krajowym;

8) wspieranie cztonkow Stowarzyszenia w kreowaniu i realizacji catosciowej polityki
efektywnego wykorzystania energii i ochrony srodowiska;

9) podejmowanie dziatah wspierajacych i promujacych rozwoj krajowych technologii
oraz produkcji i ustug w dziedzinie efektywnego wykorzystania energiirTpr^
odnawialnych zrodet energii; ... ^''

10) wspotdziatanie z organami administracji panstwowej, jak rowniez instytucjami;|\ %
organizacjami w zakresie celow statutowych Stowarzyszenia;

!••
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11) rozwijanie wspotpracy z zagranica. i reprezentowanie Cztonkow Stowarzyszenia
na forum miedzynarodowym;

12) prowadzenie dziatalnosci szkoleniowej i edukacyjnej z zakresu ochrony
srodowiska; ^•fuJ^:'
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13) wtaczenie sie w prace europejskiej sieci miast "Energy Cities";
14) podejmowanie wspolnych projektow demonstracyjnych i pilotazowych

w zakresie oszczednego i proekologicznego gospodarowania energiq;
15) organizowanie szkoleh z udziatem specjalistow z kraju i zagranicy;
16) podejmowanie i prowadzenie dziatalnosci wydawniczej i wystawienniczej w celu

propagowania idei przyjaznego srodowisku gospodarowania energia..

§9

1. Stowarzyszenie opiera swojq dziatalnosc na pracy spotecznej cztonkow.
Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie moZe zatrudniac pracownikow.

2. Stowarzyszenie moZe prowadzic dziatalnosc gospodarczy na zasadach
okreslonych w odrebnych przepisach prawa.

3. Dochod z dziatalnosci gospodarczej Stowarzyszenia stuZy realizacji celow
statutowych i nie moZe bye przeznaczony do podziatu miedzy jego cztonkow.

4. O podjeciu dziatalnosci gospodarczej, jej przedmiocie oraz zakoticzeniu decyduje
Zarzad w formie uchwaty.

ROZDZIAL III

Cztonkowie, ich prawa i obowiazki

Cztonkostwo moze przybierac formy:
1) cztonkostwa zwyczajnego,
2) cztonkostwa wspierajacego,
3) cztonkostwa honorowego.

§10

§11

Cztonkami zwyczajnymi Stowarzyszenia moga. bye jednostki samorzadu
terytorialnego z terenu Rzeczpospolitej Polskiej oraz z zagranicy.
Cztonkowie zwyczajni Stowarzyszenia reprezentowani sa^ na forum
Stowarzyszenia przez upowaznionych przedstawicieli swych organow zwanych
dalej "Przedstawicielami".

§12

Cztonkami wspierajacymi mogq bye posiadajqee petnq zdolnosc do czynnosci
prawnych i nie pozbawione praw publicznych osoby fizyczne oraz osoby prawne,
ktore uznaj3 cele Stowarzyszenia lub ktorych dziatalnosc nie koliduje z celami
statutowymi Stowarzyszenia i sa^ zainteresowane rozwojem jego dziatalnosci
oraz wespra. Stowarzyszenie materialnie, organizacyjnie lub w inny sposob.
Cztonkiem wspierajacym Stowarzyszenia moze zostac takZe cudzoziemiec%\
niezamieszkujg_cy na terenie Polski albo osoba prawna posiadajaca siedzibe^]
poza granicami RP, z zastrzeZeniem ust. 1.
Cztonek wspierajqcy, bedqey osobq prawna., dziata w Stowarzyszeniu poprzez
wyznaczonego przez siebie petnomocnika.



§13

Cztonkiem honorowym Stowarzyszenia moZe bye osoba fizyczna, ktora wniosta wybitny
wktad w rozwoj idei Stowarzyszenia lub w inny szczegolny sposob wniosta zastugi dla
Stowarzyszenia.

§14

1. Uchwate o przyjeciu w poczet cztonkow zwyczajnych i wspierajacych
Stowarzyszenia podejmuje Zarzad.

2. Nadanie godnosci cztonka honorowego nastepuje na wniosek Zarzadu, uchwata.
Walnego Zebrania Cztonkow.

3. Zarzad podejmuje uchwate, o ktorej mowa w ust. 1, na podstawie ztoZonej na
pismie deklaracji kandydata o przysta.pieniu w poczet cztonkow Stowarzyszenia.

4. Rejestr cztonkow prowadzony jest w siedzibie Stowarzyszenia.

§15

A 1. Cztonkowie zwyczajni majq prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do wtadz Stowarzyszenia,
2) gtosu na Walnym Zebraniu Cztonkow,
3) zgtaszania wnioskow i opinii dotyczacych dziatalnosci Stowarzyszenia,
4) korzystania z pomocy Stowarzyszenia,
5) obecnosci na posiedzeniu wtadz Stowarzyszenia.

2. Cztonkowi wspierajacemu i honorowemu przystugujq prawa wymienione w ust. 1
pkt 3-4, jak rownieZ prawo udziatu, z gtosem doradczym, w pracach statutowych
wtadz Stowarzyszenia.

§16

1. Cztonkowie Stowarzyszenia, z zastrzezeniem ust. 2, maja. obowiazek:
1) aktywnie uczestniczyc w pracach i realizowaniu celow Stowarzyszenia;
2) rzetelnie wywiazywac sie z przyjetych obowiazkow i funkeji w Stowarzyszeniu;
3) przestrzegac statutu, regulaminow i uchwat wtadz Stowarzyszenia;
4) dbac o dobre imie Stowarzyszenia;
5) terminowo optacac sktadki cztonkowskie i inne zadeklarowane zobowia.zania

W finansowe.
2. Cztonkowie honorowi zwolnieni sa. z optacenia skladek cztonkowskich.

§17

1. Cztonkostwo wygasa na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynaleznosci do Stowarzyszenia, ^zgtaszonej na

pismie Zarzadowi; ^\
2) smierci, likwidacji lub utraty osobowosci prawnej;
3) pozbawienia godnosci cztonka honorowego;
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia;
Cztonek moze bye wykluczony ze Stowarzyszenia jeZeli:
1) zalega z optatcj sktadki cztonkowskiej za okres dtuzszy niz 6 miesiecy;

\ i
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2) nie przestrzega postanowieti Statutu iuchwat wtadz Stowarzyszenia,
3) dziata na szkode Stowarzyszenia lub jego cztonkow;
4) swym zachowaniem lub nierzetelnym prowadzeniem interesow naraza dobre

imie Stowarzyszenia;
5) utracit prawa publiczne na mocy prawomocnego wyroku sadu.

3. Cztonek moze zostac pozbawiony godnosci cztonka honorowego z przyczyn
wskazanych w ust. 2 pkt 2-5.

§18

1. Uchwaly w sprawach, o ktorych mowa w § 17, podejmuje odpowiednio organ
wskazany w § 14 ust. 1 lub 2.

2. Ustanie cztonkostwa nastepuje z dniem podjecia uchwat o ktorych mowa w ust. 1.

§19

1. Zarzad podejmuje decyzje wsprawie wzorow deklaracji cztonkowskich.
I 2. Sktadki cztonkowskie uiszczane sa. z gory kwartalnie.

ROZDZIAL IV

Wtadze Stowarzyszenia

§20

1. Organami Stowarzyszenia sa.:
1) Walne Zebranie Cztonkow;
2) Zarzad Stowarzyszenia zwany dalej Zarza_dem
3) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja organow Stowarzyszenia trwa 4 lata.
3. Wybory Zarzqdu oraz Komisji Rewizyjnej odbywaja. sie w gtosowaniu tajnym lub

jawnym o czym kaZdorazowo decyduja. Przedstawiciele na Walnym Zebraniu
Cztonkow.

4. Wprzypadku zmniejszenia sktadu organow w czasie trwania kadencji, organy te
moga. dokooptowac nowych cztonkow sposrod cztonkow zwyczajnych. Liczba
powotanych w ten sposob cztonkow nie moze przekroczyc 1/3 sktadu organow
Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Czlonkow

§21

1. Walne Zebranie Cztonkow jest najwyZsza. wtadza. Stowarzyszerjia^^
2. Walne Zebranie Cztonkow moZe bye zwyczajne lub nadzwyczajne..._

-.:•:' • '•'• •;'-'''•&& , •.*
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§22

Do kompetencji Walnego Zebrania Cztonkow nalezy:
1) uchwalanie programu dziatania Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie

sprawozdania z jego wykonania;
2) zatwierdzanie sprawozdania finansowego i bilansu Stowarzyszenia za

poprzedni rok kalendarzowy;
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdah z dziatalnosci:

a) Zarzadu,
b) Komisji Rewizyjnej,

4) rozpatrywanie wnioskow i postulatow zgtoszonych przez cztonkow
Stowarzyszenia lub jego wtadze;

5) wybor i odwotanie Prezesa Zarzadu oraz cztonkow:
a) Zarzgdu,
b) Komisji Rewizyjnej,

6) uchwalanie Statutu i jego zmian;
7) zatwierdzanie regulaminow wewnetrznych Zarza.du j Komisji Rewizyjnej;
8) udzielanie absolutorium dla Zarzadu i Komisji Rewizyjnej;
9) ustalaniewysokosci zobowiazah podejmowanych przez Stowarzyszenie;
10)podejmowanie uchwat w sprawach rozwiazania Stowarzyszenia i przekazania

jego majatfoi;
11)podejmowanie uchwat w sprawach wysokosci kwot wpisowego do

Stowarzyszenia dla cztonkow zwyczajnych iwspierajacych;
12)podejmowanie uchwat w sprawach wysokosci sktadek cztonkowskich dla

cztonkow zwyczajnych i wspierajacych;
13)podejmowanie uchwat o przynaleznosci do innych organizacji;
14)uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Cztonkow Stowarzyszenia;
15)podejmowanie innych uchwat, ktore wymagaja. decyzji Walnego Zebrania

Czlonkow;
16)decydowanie o innych sprawach majqcych znaczenie dla rozwoju i

dziatalnosci Stowarzyszenia, a nie zastrzeZonych do wytacznej kompetencji
innych organow.

§23

1. Walne Zebranie Cztonkow zwotywane jest przez Zarzad co najmniej raz na rok.
2. Termin, miejsce i porzadek obrad Walnego Zebrania Cztonkow ustala Zarzad,

ktory powiadamia cztonkow listem poleconym lub poczta. elektronicznq
wystanymi, co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Cztonkow.
Zawiadomienie wystane na nieaktualny adres siedziby (zamieszkania) lub adres
e-mail, ale wskazany w rejestrze cztonkow Stowarzyszenia, jest traktowane jako
skutecznie doreczone.

3. W zawiadomieniu moZna przewidziec mozliwosc zwotania Walnego Zebrania
Cztonkow w tym samym dniu, w drugim terminie, wskazujac w takim przypadku
ten termin.

4. Walne Zebranie Cztonkow obraduje wg uchwalonego przez siebie.regulaminu.

§24 l :|v.y!
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Cztonkow zwotuje Zarza.d:; ^.' ,/ \

1) zwtasnej inicjatywy; • /



2) na Zadanie Komisji Rewizyjnej;
3) na pisemnywniosek co najmniej 1/3 Cztonkow Stowarzyszenia.

2. Zarzad zwotuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Cztonkow w terminie do 2
miesiecy od daty otrzymania zadania, wniosku lub podjecia uchwaly. W takim
przypadku termin na powiadomienie cztonkow, okreslony w § 23 ust. 2, wynosi
co najmniej 14 dni.

3. W przypadku niewykonania przez Zarzad obowiazku zwotania zwyczajnego lub
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Cztonkow, organem zobowia.zanym do
zwotania Walnego Zebrania Cztonkow jest Komisja Rewizyjna.

§25

1. W Walnym Zebraniu Cztonkow udziat biora.:
1) z gtosem decyduja.cym Przedstawiciele;
2) z gtosem doradczym cztonkowie wspierajqcy, honorowi i zaproszeni goscie.

2. Walne Zebranie Cztonkow jest wtadne do podejmowania uchwat przy obecnosci:
1) w pierwszym terminie - co najmniej polowy cztonkow uprawnionych do

gtosowania;
£ 2) wdrugim terminie - bez wzgledu na liczbe obecnych osob.

3. Uchwaly Walnego Zebrania Cztonkow podejmowane sa. zwykta. wiekszoscia.
glosow w gtosowaniu jawnym, chyba Ze postanowienia niniejszego statutu
stanowia. inaczej.

4. W wypadku udzielania absolutorium, uchwaly zapadajq kwalifikowana,
wiekszoscia. 2/3 gtosow cztonkow zwyczajnych bioracych udziat w Walnym
Zebraniu Cztonkow.

Zarzad

§26

1. Zarzqd sktada sie z 5 do 7 osob wybranych sposrod Przedstawicieli.
2. Cztonkiem Zarzadu nie moZe zostac osoba skazana prawomocnym wyrokiem za

przestepstwo umyslne scigane z oskarzenia publicznego lub przestepstwo
skarbowe.

3. Cztonkowie Zarzadu petniq swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarzadu.
* 4. Zarzad wybiera sposrod swoich cztonkow Wiceprezesa oraz Skarbnika.
^ 5. Zarzqd konstytuuje sie na pierwszym posiedzeniu, ktore powinno bye zwotane

najpozniej w terminie 30 dni od dnia wyborow.

§27

Cztonkowie Zarzadu:
1) nie moga. bye cztonkami Komisji Rewizyjnej, ani pozostawac z cztonkami Komisji

Rewizyjnej w zwiazku matZehskim, we wspolnym poZyciu, w stosunku
pokrewieiistwa, powinowactwa lub podlegtosci stuZbowej;

2) nie otrzymuja. z tytutu petnienia swych funkeji wynagrodzenia, natomiast
otrzymuja. z tego tytutu zwrot uzasadnionych kosztow-..„ N<v^



§28

1. Zarzad kieruje catoksztattem dziatalnosci Stowarzyszenia.
2. Do zakresu dziatania Zarzadu naleZy:

1) realizowanie celow Stowarzyszenia oraz uchwat Walnego Zebrania
Cztonkow;

2) okreslanie szczegotowych kierunkow dziatania;
3) ustalanie preliminarzy dziatania;
4) decydowanie o podjeciu, organizowaniu i prowadzeniu dziatalnosci

gospodarczej;
5) zarzadzanie majqtkiem j funduszami Stowarzyszenia;
6) zaciqganie zobowia.zah w imieniu Stowarzyszenia;
7) zatwierdzanie umow zwiazanych z bieZaca. obstuga. Stowarzyszenia i

prowadzonq dziatalnosciq gospodarczy;
8) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnqtrz;
9) uchwalanie regulaminow przewidzianych w statucie;
10)powotywanie Rady Programowej oraz innych komisji lub zespotow i

okreslanie ich dziatah;
11)podejmowanie uchwat w sprawach cztonkowskich, z zastrzeZeniem § 14 ust.

2 oraz § 18 ust. 1;
12)ustalanie wzoru deklaracji cztonkowskich;
13)prowadzenie dokumentacji cztonkowskiej;
14)zwotywanie Walnego Zebrania Cztonkow;
15)sktadanie sprawozdah ze swej dziatalnosci na Walnym Zebraniu Cztonkow;
16)ustalanie wzoru pieczeci i logo Stowarzyszenia oraz zasad ich uZywania;
17)wnioskowanie o przystepowaniu do organizacji, o ktorych mowa w § 6;
18)wykonywanie innych zadah i obowiazkow przewidzianych niniejszym

statutem.

§29

1. Posiedzenia Zarzadu zwolywane sq przez Prezesa Zarzadu w miare potrzeby,
nie rzadziej niZ raz na kwartat roku kalendarzowego, w trybie wynikajacym z
Regulaminu Zarzadu.

2. Uchwaty Zarzadu zapadaja. w gtosowaniu jawnym, zwyktq wiekszosciq glosow
przy obecnosci co najmniej potowy sktadu Zarzadu, chyba Ze postanowienia
niniejszego statutu stanowiq inaczej. W przypadku rownej ilosci gtosow decyduje
gtos Prezesa Zarzadu.

3. Uchwaty Zarzadu moga. zapadac w gtosowaniu tajnym, w przypadkach
okreslonych w Regulaminie Zarzadu.

§30

Organizacje i tryb pracy Zarzadu okresla regulamin uchwalany przez Zarzad, a
zatwierdzany przez Walne Zebranie Cztonkow.

§31 j<.

1. Do sktadania oswiadczeri woli i podpisywania dokumentow dotyczqcych
zobowiqzaii majalkowych w imieniu Stowarzyszenia upowaZnieni sa. dziatajqcy
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tacznie dwaj cztonkowie Zarzadu, w tym obligatoryjnie Prezes Zarzadu lub
Wiceprezes Zarzadu.

2. Do sktadania oswiadczeh woli i podpisywania dokumentow w imieniu
Stowarzyszenia w innych niz wymienione w ust. 1 sprawach, upowaZnieni sa.
jednoosobowo Prezes Zarzadu lub Wiceprezes Zarzadu.

3. Zarzad, w drodze uchwaty, moZe udzielic Dyrektorowi Biura petnomocnictwa do
sktadania oswiadczeh woli i podpisywania dokumentow w imieniu
Stowarzyszenia, o ktorych mowa w ust. 1 i 2.

KOMISJA REWIZYJNA

§32

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia powotanym do
sprawowania kontroli nad jego dziatalnosciq.
Do zakresu dziatalnosci Komisji Rewizyjnej naleZy:
1) kontrolowanie dziatalnosci Stowarzyszenia;
2) wystepowanie do Zarzadu z wnioskami wynikajqcymi z przeprowadzonych

kontroli;
3) prawo Zadania zwotania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Cztonkow, a

w sytuacji wskazanej w § 26 ust. 3 prawo zwotania Walnego Zebrania
Cztonkow, takze prawo zadania zwotania posiedzenia Zarzadu;

4) sktadanie na Walnym Zebraniu Cztonkow wnioskow o udzielenie lub
odmowe udzielenia absolutorium Zarzadowi;

5) sktadanie sprawozdah ze swej dziatalnosci na Walnym Zebraniu
Cztonkow;

6) wykonywanie innych zadah i obowiazkow przewidziane niniejszym
statutem;

7) branie udziatu, z gtosem doradczym, w posiedzeniach Zarzadu.

§33

1. Komisja Rewizyjna sktada sie z 3 do 5 Przedstawicieli, wybieranych przez Walne
j Zebranie Cztonkow w gtosowaniu tajnym.
w 2. Cztonkiem Komisji Rewizyjnej nie moZe bye osoba skazana prawomocnym

wyrokiem za przestepstwo umyslne scigane z oskarZenia publicznego lub
przestepstwo skarbowe.

3. Cztonkowie Komisji Rewizyjnej petniq swoje funkeje do czasu wyboru nowej
Komisji.

4. Komisja wybiera sposrod swoich cztonkow Przewodniczqcego oraz
Wiceprzewodniczqcego.

5. Komisja Rewizyjna konstytuuje sie na pierwszym posiedzeniu, ktore powinno bye
zwotane najpozniej w terminie 30 dni od dnia wyborow.

§34

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwotywane sq przez', PrZewodniczqcego i
odbywajq sie w miare potrzeb, nie rzadziej jednak niZ raz w!rrjj&j.
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2. Uchwaty Komisji Rewizyjnej zapadajq w gtosowaniu jawnym, zwyktq wiekszosciq
glosow, przy obecnosci co najmniej 1/2 ogolnej liczby czlonkow. W przypadku
rownej liczby glosow decyduje gtos Przewodniczqcego.

3. Uchwaty Komisji mogq zapadac w gtosowaniu tajnym, w przypadkach
okreslonych w Regulaminie Komisji.

4. Komisja Rewizyjna dziata na podstawie uchwalanego przez siebie regulaminu,
zatwierdzanego przez Walne Zebranie Cztonkow.

§35

Cztonkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogq bye cztonkami Zarzqdu, ani pozostawac z cztonkami Zarzqdu w

zwiqzku matZehskim, we wspolnym pozyciu, w stosunku pokrewiehstwa,
powinowactwa lub podlegtosci stuZbowej;

2) nie otrzymujq z tytutu petnienia swych funkeji wynagrodzenia, natomiast
otrzymujq z tego tytutu zwrot uzasadnionych kosztow.

§36

Komisja Rewizyjna bedqc organem kontrolnym, nadzorujqeym nie podlega
Zarzqdowi w zakresie wykonywania kontroli wewnetrznej lub nadzoru.
Cztonkowie Komisji Rewizyjnej wykonujqcy czynnosci kontrolne majq prawo
zqdac od cztonkow Stowarzyszenia pisemnych i ustnych wyjasnieii dotyczqeych
kontrolowanych spraw.

ROZDZIAL V

Majqtek Stowarzyszenia

§37

1. Majqtek Stowarzyszenia stanowiq nieruchomosci, ruchomosci i prawa majqtkowe
oraz zgromadzone srodki pienieZne.

2. Srodki pienieZne Stowarzyszenia pochodzq z:
1) optat wpisowych i skladek cztonkowskich;
2) dotacji lub subwencji;
3) darowizn, zapisow i spadkow;
4) dochodow z ofiamosci publicznej;
5) przychodow z dziatalnosci statutowej;
6) przychodow z ewentualnej dziatalnosci gospodarczej.

§38

1. Majqtkiem Stowarzyszenia zarzqdza Zarzqd.
2. Zarzqd ustala zasady zatrudniania i wynagradzania ewentualnych pracownikow

Stowarzyszenia. ~\ V>
3. Dziatalnosc odptatna pozytku publicznego nie stanowi dziatalnosci gospodarczej.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarke finansowq qraz^achunkowosc zgodnie

z obowiqzujqcymi przepisami prawa.
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Srodki pienieZne, niezaleZnie od zrodet ich pochodzenia, mogq bye
przechowywane wytqcznie na koncie Stowarzyszenia. Wplaty gotowkowe winny
bye, przy uwzglednieniu bieZqcych potrzeb, niezwtocznie przekazane na to
konto.

§39
Stowarzyszenie nie moze:

1) udzielac pozyczek lub zabezpieczac zobowiqzah majqtkiem organizacji w
stosunku do jej cztonkow, cztonkow organow lub pracownikow oraz osob, z
ktorymi pracownicy pozostajq w zwiqzku matZehskim, we wspolnym poZyciu albo
w stosunku pokrewiehstwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewiehstwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo sq zwiqzani z tytutu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi";

2) przekazywac majqtku Stowarzyszenia na rzecz cztonkow, cztonkow organow lub
pracownikow oraz ich osob bliskich, na zasadach innych niZ w stosunku do osob
trzecich, w szczegolnosci, jezeli przekazanie to nastepuje bezptatnie lub na
preferencyjnych warunkach;

A 3) wykorzystywac majqtku na rzecz cztonkow, cztonkow organow lub pracownikow
oraz ich osob bliskich na zasadach innych niZ w stosunku do osob trzecich,
chyba Ze to wykorzystanie bezposrednio wynika z celu statutowego;

4) dokonywac zakupu towarow lub ustug od podmiotow, w ktorych uczestniczq
cztonkowie organizacji, cztonkowie jej organow lub pracownicy oraz ich osob
bliskich, na zasadach innych niz w stosunku do osob trzecich lub po cenach
wyZszych niZ rynkowe.

RODZIAL VI

§40

1. Dla prowadzenia bieZqcej dziatalnosci Stowarzyszenia oraz bieZqcego
organizowania i prowadzenia dziatalnosci gospodarczej Stowarzyszenia Zarzqd
moZe utworzyc Biuro Stowarzyszenia.

2. Pracami Biura kieruje Dyrektor Biura, przy pomocy Zastepcy Dyrektora.
3. Dyrektor Biura i jego Zastepca sq pracownikami zatrudnianymi przez Prezesa

Zarzqdu, po uzyskaniu akceptacji Zarzqdu.
4. Szczegotowq strukture organizacyjnq i zakres dziatalnosci Biura okresia Zarzqd

w drodze regulaminu Biura Stowarzyszenia.

ROZDZIAt VII

Zmiana Statutu i rozwiqzanie sie Stowarzyszenia

§41

1. Zmiany statutu oraz rozwiqzanie Stowarzyszenia wymagajq uchwaly Walnego
Zebrania Cztonkow podjetej wiekszosciq 2/3 gtosow, przy obecnosci co najmniej
1/2 ogolnej liczby osob uprawnionych do gtosowania. i &
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2.

3.

4.

Uchwalenie zmian statutu oraz rozwiqzanie Stowarzyszenia mogq bye
przedmiotem Walnego Zebrania Cztonkow wylqcznie wtedy, gdy sprawy te
zostaty umieszczone wporzqdku obrad Walnego Zebrania Cztonkow.
Podejmujqc uchwate o rozwiqzaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Cztonkow
okresia sposob przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majqtku
Stowarzyszenia, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, powotujqc w tym celu
komisj? likwidacyjnq.
W sprawach dotyczqcych rozwiqzania i likwidacji Stowarzyszenia, nie
uregulowanych wstatucie, majq odpowiednie zastosowanie przepisy:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.,
nr 142, poz. 1591 z pozn. zm.);

2) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. nr
20, poz. 104 z pozn. zm.).

§42

Niniejszy Statut zostat uchwalony przez Walne Zebranie Cztonk6w wdniu 6 grudnia
2011 roku. ^

V'.

/

(podpis Przewodniczqcego Nadzwyczajnego
Walnego Zebrania/Cztonkow)

(podpVprotokolanta)

Jta podstawie art. ?7;Wf64 ust- z dnia 28.07.2O05r.
okoszlach sqdowych wsprowocb cywihiych

w zw. z§ 6 ust. 3 Rozp. MS zdn.31.01.2006r.
wsprawi8 sposobu uiszczenia opla! sqdowych

wsprawach cywilnAh p.

pofanmo optat? sqdowq wkwocie. ^ WiJiAP
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