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Jednolity tekst

STATUT
STOWARZYSZENIA GMIN TURYSTYCZNYCH
POJEZIERZA GOSTYNIŃSKIEGO

1.
2.
3.
4.
5.

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego”.
Stowarzyszenie tworzą Gminy propagujące rozwój turystyki Pojezierza Gostynińskiego.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Łąck.
Członkowie Stowarzyszenia uznają turystykę za istotny element rozwoju regionalnego.
Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Członków
Stowarzyszenia.

§2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§4
1. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji i związków krajowych i zagranicznych oraz
międzynarodowych działających w turystyce i ochronie środowiska.
2. W stowarzyszeniach tych Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego
reprezentowane jest przez Zarząd.
3. Stowarzyszenie może na podstawie uchwały Walnego Zebrania tworzyć fundacje ustalając dla
nich obszar działalności, zakres tematyczny i siedzibę.
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§5
Stowarzyszenie może posługiwać się znakami organizacyjnymi /logo/, herbem, flagą oraz
hymnem organizacyjnym /pieśnią/, a także używać pieczęci ze znakiem organizacyjnym lub
herbem.

§6
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji:
1. Współdziałanie na rzecz wspólnej realizacji zadań publicznych, w szczególności:
 rozwoju proekologicznej infrastruktury technicznej tzn. współuczestniczenie w gazyfikacji
gmin, wspólnej budowie systemu odbioru, gromadzenia i utylizacji odpadów komunalnych
itp. służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów racjonalnego zagospodarowania
turystycznego obrzeży jezior i terenów leśnych,
 opracowanie ekspertyz i analiz w zakresie zanieczyszczenia jezior Pojezierza
Gostynińskiego oraz przeprowadzenie rekultywacji jezior nadmiernie zanieczyszczonych,
 wspieranie bezpieczeństwa publicznego w okresie sezonu turystycznego na terenach
letniskowych,
 wypracowanie systemu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży w szkołach oraz w ramach
tzw. promocyjnego programu ochrony lasów na terenie parku krajobrazowego.
2. Wspieranie i popularyzacja lokalnego ruchu turystycznego.

3. Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań gospodarczych i ekologicznych oraz wykorzystanie
i promocja produktu turystycznego.
4. Reprezentowanie interesów Stowarzyszenia wobec władz.
5. Prowadzenie pełnej ewidencji obiektów turystycznych i gastronomicznych oraz podmiotów
gospodarczych działających na rzecz turystyki w poszczególnych gminach.
6. Koordynacja lokalnej bazy turystycznej oraz prowadzenie akcji promujących ruch turystyczny.
7. Rozwój informacji turystycznej.
8. Propagowanie różnych form turystyki dla mieszkańców z terenu działania Stowarzyszenia.
9. Współudział w utrzymaniu szlaków turystycznych.
10. Współdziałanie z instytucjami, jednostkami, stowarzyszeniami zajmującymi się podobną
problematyką.
11. Wykorzystanie istniejącej bazy i przedsięwzięć kulturalnych i sportowych oraz organizacja
imprez tego rodzaju.
12. Utrzymanie szerokich kontaktów z podmiotami polskimi i zagranicznymi w celu wymiany
doświadczeń oraz podejmowanie wspólnych działań proekologicznych i proturystycznych.
13. Pozyskiwanie ze źródeł krajowych i zagranicznych funduszy finansowych na realizację zadań.
14. Uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych targach turystycznych.
15. Wspieranie rozwoju lokalnego.
16. Prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej dotyczącej problematyki
działania Stowarzyszenia i jego członków.
17. Podejmowanie realizacji i koordynacji przedsięwzięć ekologicznych, turystycznych,
sportowych, gospodarczych i kulturalnych mających znaczenie dla całego regionu.
18. Opracowanie bezkolizyjnego kalendarza imprez turystycznych, sportowych i kulturalnych.
19. Wszelkie inne działania mogące przyczynić się do realizacji celów Stowarzyszenia i interesów
jego członków.

1.
2.
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§7
Stowarzyszenie prowadzić będzie działalność pożytku publicznego na zasadach określonych
w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Sfera zadań publicznych wynikająca z Ustawy O działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w zakresie w którym działa Stowarzyszenie obejmuje następujące zadania:
1) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
2) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości;
3) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
4) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
5) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
6) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
7) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
8) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
9) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji;
10) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
11) promocji i organizacji wolontariatu;
12) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy
O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym
w podpunktach 1-11.
Działalność pożytku publicznego prowadzona przez Stowarzyszenie w sferze zadań
publicznych określonych powyżej prowadzona będzie odpłatnie i nieodpłatnie,
z zastrzeżeniem, iż przychód z odpłatnej działalności pożytku publicznego będzie służył
wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
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§8
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 członków zwyczajnych – gminy i powiaty leżące na terenie Pojezierza Gostynińskiego lub
w jego okolicy,
 członków wspierających - jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji działających
na rzecz turystyki lub ochrony środowiska,
 członków honorowych – osoby prawne lub fizyczne.
§9
1. Członkiem zwyczajnym może być każda gmina i powiat położona na terenie Pojezierza
Gostynińskiego lub w jego okolicy, która akceptuje Statut i Program Stowarzyszenia.
§ 10
1. Członkowie zwyczajni uczestniczą w pracach władz Stowarzyszenia, w Walnym Zebraniu
i posiedzeniach Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu za pośrednictwem swoich przedstawicieli
w trybie i na zasadach określonych w Statucie.
§ 11
Członek zwyczajny ma prawo:
1. Zgłoszenia wniosków, projektów, uchwał i udziału w pracach władz Stowarzyszenia.
2. Uczestniczenia i decydowania o kierunkach działania Stowarzyszenia.
3. Biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
4. Korzystania z pomocy Stowarzyszenia.
5. Regularnego otrzymywania informacji o działalności Stowarzyszenia.
6. Korzystania z poparcia Stowarzyszenia w działaniu zgodnym z jego celami.
§ 12
Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:
1. Czynne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Terminowe opłacanie składek członkowskich. Płatność składek odbywa się w systemie
kwartalnym tj. 14 dni od doręczenia noty, wystawionej przez Stowarzyszenie.
§ 13
1. Członkami wspierającymi mogą być jednostki samorządu terytorialnego i inne instytucje
wspierające merytorycznie, finansowo i rzeczowo realizację zadań Stowarzyszenia.
2. Członkom wspierającym przysługują prawa członków zwyczajnych, za wyjątkiem czynnego
i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
§ 14
1. Zarząd wnioskuje o nadanie tytułu członka honorowego osobom fizycznym i prawnym oraz
innym jednostkom organizacyjnym szczególnie zasłużonym dla realizacji celów
Stowarzyszenia. Walne Zebranie nadaje tytuł członka honorowego.
§ 15
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Stowarzyszenia zwane dalej „Walnym Zebraniem”.
2. Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej „Zarządem”.
3. Organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.
§ 16
1. Walne Zebranie jest organem stanowiącym i kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie może przyjmować i realizować przez Zarząd zadania celowe.
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§ 17
1. W skład Walnego Zebrania wchodzą członkowie Stowarzyszenia reprezentowani przez:
- członkowie zwyczajni – po 2 osoby jako przedstawiciele gmin i powiatów,
- członkowie wspierający - po 1 osobie.
§ 18
1. Każdej gminie i powiatowi członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia uczestniczącej w Walnym
Zebraniu przysługują dwa głosy.
2. Członków wspierających w Walnym Zebraniu reprezentuje jeden przedstawiciel, bez prawa
głosu nad uchwałami.

1.

2.
3.

§ 19
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
W sprawach, w których Statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia, podejmowanie
uchwał należy do Walnego Zebrania.
Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Do zadań Walnego Zebrania należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach
Stowarzyszenia, a w szczególności:
1) Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
2) Uchwalanie rocznego budżetu Stowarzyszenia.
3) Uchwalanie kierunków działań Stowarzyszenia.
4) Uchwalanie statutu Stowarzyszenia i wprowadzanie zmian w Statucie.
5) Wybór i odwoływanie Zarządu oraz poszczególnych jego członków.
6) Wybór i odwoływanie Przewodniczącego Zarządu.
7) Wybór i odwoływanie Komisji Rewizyjnej i poszczególnych jej członków.
8) Ocena działalności Stowarzyszenia.
9) Rozpatrywanie spraw Stowarzyszenia i ocena działalności Zarządu.
10) Udzielanie absolutorium Zarządowi z wykonania zadań Stowarzyszenia za każdy rok
kalendarzowy.
11) Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia oraz
wykreślenia członka Stowarzyszenia.
12) Podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Stowarzyszenia.
13) Nadawanie tytułu członka honorowego na wniosek Zarządu.
14) Podejmowanie uchwał w/s określenia najwyższej kwoty zobowiązań majątkowych
zaciąganych przez Zarząd.
15) Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu.
16) Podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia fundacji.

§ 20
1. Walne Zebranie zwyczajne odbywa posiedzenie co najmniej raz w danym roku kalendarzowym
w terminie do 30 marca.
2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd powiadamiając pisemnie członków o czasie, miejscu i porządku
obrad nie później niż 14 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zebrania.
3. Walne Zebranie może odbywać również posiedzenia nadzwyczajne na pisemny wniosek 50%
członków Stowarzyszenia. Wniosek powinien zawierać porządek obrad.
4. Posiedzenie nadzwyczajne Walnego Zebrania nie może się odbywać w terminie późniejszym niż
30 dni od dnia złożenia wniosku członków Stowarzyszenia, o którym mowa w ust. 3.
5. Członkowie mogą żądać umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad Walnego Zebrania
pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem pisemnie co najmniej na 3 dni przed jego terminem.
6. Walne Zebranie podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uchwały zwykłą większością głosów.
7. Głosowanie na Walnym Zebraniu odbywa się jawnie.
8. Walne Zebranie prowadzi każdorazowo wybierany Przewodniczący Walnego Zebrania.
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§ 21
Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.
Zarząd składa się z 8 osób.
Zarządem kieruje jego Przewodniczący.
Dopuszcza się wybór jednego członka Zarządu spoza członków Walnego Zebrania. Osoba ta
może być Przewodniczącym Zarządu.
Kadencja członków Zarządu Stowarzyszenia pochodzących z wyboru trwa do czasu wyboru
nowych członków Zarządu.
Wybór Zarządu Stowarzyszenia powinien nastąpić w ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia
nowej kadencji rad gmin.
W razie ustąpienia członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, jeżeli do najbliższego Walnego
Zebrania jest nie więcej niż 6 miesięcy, Zarząd i Komisja Rewizyjna działa w zmniejszonym
składzie nie mniejszym niż: Komisja Rewizyjna- 2 osoby, Zarząd- 5 osób.
Członkowie Zarządu pełnią swoją funkcję społecznie.
§ 22

Do zadań Zarządu należy:
1. Przygotowanie projektu budżetu.
2. Realizowanie budżetu Stowarzyszenia.
3. Bieżące kierowanie działalnością Stowarzyszenia.
4. Zawieranie umów i porozumień.
5. Ustalanie terminu, miejsca i porządku obrad Zebrania.
6. Wykonywanie uchwał Zebrania.
7. Podejmowanie własnych uchwał stanowiących realizację uchwał Zebrania.
8. Wnioskowanie do Walnego Zebrania w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej nadania tytułu
członka honorowego.
9. Podejmowanie zobowiązań majątkowych do wysokości określonej uchwałą Walnego
Zebrania.
10. Podejmowanie uchwał w sprawie ustanowienia statutu fundacji utworzonej przez
Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego.
§ 23
1. Zarząd podejmuje rozstrzygnięcia w postaci decyzji i uchwał w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej 5 członków Zarządu. W razie równej ilości
głosów decyduje głos Przewodniczącego Zarządu, jeżeli bierze udział w głosowaniu.
2. Oświadczenie w sprawach majątkowych Stowarzyszenia oraz wszelkie oświadczenia
zmierzające do zaciągania zobowiązań lub, których skutkiem może być zaciągniecie
zobowiązania składa dwóch członków Zarządu lub Członek Zarządu i osoba upoważniona przez
Zarząd powyżej kwoty 5.000,00 PLN. Do kwoty 5.000,00 PLN upoważnionym do składania
oświadczeń w sprawach majątkowych Stowarzyszenia oraz wszelkich oświadczeń
zmierzających do zaciągania zobowiązań lub, których skutkiem może być zaciągniecie
zobowiązania jest Dyrektor Biura.
3. Zobowiązania majątkowe w imieniu Stowarzyszenia mogą być zaciągane wyłącznie do
wysokości kwot pozostających aktualnie w dyspozycji Stowarzyszenia.
§ 24
1. Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawniony jest Przewodniczący Zarządu samodzielnie,
a także w zakresie określonym uchwałą Zarządu pozostali członkowie Zarządu lub osoba
upoważniona przez Zarząd.
§ 25
1. Zarząd może powołać biuro do prowadzenia spraw związanych z działalnością Stowarzyszenia.
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2. Nadzór nad pracą biura sprawuje Przewodniczący Zarządu. Biurem kieruje dyrektor Biura.
Przewodniczący Zarządu jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy.
§ 26
1. Walne Zebranie wybiera ze swego grona Komisję Rewizyjną.
2. Komisja składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego wybieranego przez Komisję ze
swego grona.
3. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze
stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a) pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu,
pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
b) być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe;
c) otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów
lub wynagrodzenia w wysokości niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
4. Zadaniem Komisji jest kontrola działalności Stowarzyszenia w szczególności badanie
gospodarki finansowej pod względem celowości i prawidłowości wydatków.
5. Komisja rewizyjna w celu wykonywania swoich zadań kontrolnych jest uprawniona do:
a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności
Stowarzyszenia;
b) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
6. Komisja raz w roku składa sprawozdanie ze swej działalności za ubiegły rok kalendarzowy
i składa Walnemu Zebraniu wnioski w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.
7. Walne Zebranie może zobowiązać Komisję do przeprowadzenia kontroli doraźnych, określając
ich zakres oraz termin przeprowadzenia i złożenia sprawozdania Walnemu Zebraniu.
8. Przewodniczący Komisji jest zapraszany na posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia w roli
obserwatora, bez prawa głosu nad podjęciem przez Zarząd uchwał.
§ 27
1. W umowach między Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu oraz w sporach z nim
Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu.
§ 28
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
§ 29
Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1. ze składek członkowskich,
2. z dotacji,
3. ze spadków, darowizn i zapisów,
4. z dochodów z majątku Stowarzyszenia,
5. z ofiarności publicznej,
6. z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
7. z innych dochodów.
§ 30
1. Przystąpienie do Stowarzyszenia wymaga przyjęcia Statutu przez Radę zainteresowanej gminy/
powiatu oraz zgody Walnego Zebrania Stowarzyszenia na przystąpienie gminy/powiatu.
2. W przypadku pozostałych członków wspierających wymagana jest zgoda Zebrania
Stowarzyszenia na przystąpienie członka wspierającego.
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3. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje z dniem podjęcia uchwały Walnego Zebrania
o wykreśleniu z powodu:
a) wystąpienia ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały Rady Gminy/Powiatu podjętej
w trybie przewidzianym w ust.1,
b) w przypadku zalegania z opłatą składki członkowskiej przez co najmniej rok po uprzednim
upomnieniu,
c) nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz podejmowania
działań sprzecznych z celem Stowarzyszenia,
d) likwidacji jednostki organizacyjnej będącej członkiem Stowarzyszenia.
4. Wykreślenie nie zwalnia z obowiązku zapłacenia zaległych składek.
§ 31
1. Likwidacja Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zebrania przy udziale minimum ¾
członków.
2. Majątek Stowarzyszenia ulega podziałowi pomiędzy wszystkich członków w równych
częściach.
§ 32
Postanowienia końcowe:
Statut Stowarzyszenia zabrania:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ”osobami
bliskimi”;
2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 33
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo
o stowarzyszeniach i Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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