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STATUT 

STOWARZYSZENIA GMIN RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

REGION KOZŁA 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę : STOWARZYSZENIE GMIN RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ REGION 

KOZŁA 

§ 2 

Stowarzyszenie działa na podstawie prawa i niniejszego statutu 

 

§ 3 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Dąbrówka Wlkp. 

Biuro Stowarzyszenia organizuje się w miejscu wskazanym przez Kapitułę 

§ 4 

Terenem działania Stowarzyszenia jest woj. lubuskie i wielkopolskie. Stowarzyszenie może 

działać na obszarze RP oraz za granicą. 

§ 5 

Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią podłużną z napisem: 

STOWARZYSZENIE GMIN RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ REGION KOZŁA 

DĄBRÓWKA WLKP . ul. Piastowska 37, 66-210 Zbąszynek 

II. Cele i formy Stowarzyszenia 

 

§ 6 

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest wszechstronna działalność na rzecz Regionu , jego 

rozwoju gospodarczego, turystycznego i kulturalnego oraz doprowadzenie do integracji 

wspólnot lokalnych. 

§ 7 

Powyższy cel Stowarzyszenie zamierza realizować poprzez: 

1. Wymianę doświadczeń pomiędzy gminami w zakresie wykonywania zadań; 

2. Prowadzenie prac informacyjnych, konsultacyjnych, projektowych mających na celu 

wspólne rozwiązywanie przez gminy problemów w zakresie działania samorządu 

terytorialnego; 

3. Konsekwentne dążenie do usuwania przeszkód społecznych i gospodarczych wynikających z 

faktu istnienia granic gminnych i wojewódzkich; 

4. Dążenie do rozwoju gospodarczego Regionu przy zachowaniu wymogów ekologicznych; 

5. Tworzenie korzystnych warunków do współpracy różnych podmiotów w dziedzinie kultury, 

nauki, oświaty, turystyki i rekreacji, zdrowia, opieki społecznej oraz innych przyjętych przez 

władze Stowarzyszenia; 

6. Inicjowanie  i wspieranie współpracy z zagranicą; 

7. Prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej; 

8. Rozwijanie kontaktów i współdziałanie z innymi stowarzyszeniami i organizacjami o 

podobnym charakterze. 

 



§ 8 

Stowarzyszenie reprezentuje interesy swojego regionu w zewnętrznych kontaktach w kraju i za granicą. 

III. Członkowie Stowarzyszenia – ich prawa i obowiązki 

§ 9 

Nowych członków Stowarzyszenia przyjmuje Konferencja; nie dotyczy to członków założycieli. 

§ 10 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a) Zwyczajnych, 

b) Wspierających, 

c) Honorowych 

2. Członkiem zwyczajnym może być gmina samorządowa RP na podstawie uchwały gminy. 

3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która zadeklaruje poparcie 

finansowe lub wniesie istotny wkład w pracę Stowarzyszenia. 

4. Członkiem honorowym może być osoba prawna lub fizyczna. 

§ 11 

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do: 

1. Uczestniczenia w decydowaniu o sprawach Stowarzyszenia; 

2. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyłanianiu władz Stowarzyszenia; 

3. Korzystania z pomocy Stowarzyszenia; 

4. Posiadania legitymacji i odznaki Stowarzyszenia. 

§ 12 

Obowiązkiem członków zwyczajnych Stowarzyszenia jest: 

1. Przestrzeganie Statutu i innych aktów władz Stowarzyszenia; 

2. Czynne uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia; 

3. Opłacanie regularnie składek członkowskich. 

§ 13 

1. Członkom wspierającym oraz honorowym nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze oraz 

prawo do głosowania. 

2. Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek 

 

§ 14 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1. Dobrowolnego wystąpienia ( w przypadku gminy w drodze uchwały rady gminy)z zachowaniem co 

najmniej 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia; 

2. Skreślenia z powodu zalegania z uiszczaniem składek członkowskich przez okres dłuższy niż pół roku 

po uprzednim pisemnym upomnieniu; 



3. Likwidacji lub innej organizacji gminy, skutkującej utratą przez nią podmiotowości prawnej; 

4. Śmierci ( dotyczy osób fizycznych) 

IV. Władze Stowarzyszenia 

§ 15 

1. Władzami Stowarzyszenia SA: 

a) Konferencja – w skład której wchodzi po 5 przedstawicieli z każdej gminy, w tym 

przewodniczący rad i burmistrzowie/ wójtowie, jeden radny, jeden przedstawiciel/lider/ 

stowarzyszeń i organizacji społecznych spoza rady gminy oraz jeden przedstawiciel organizacji 

kultury lub sportu; 

b)  Kapituła  - w skład której wchodzą przewodniczący rad gmin, burmistrzowie i wójtowie oraz 

dyrektor biura ; 

c) Komisja Rewizyjna – w skład której wchodzą 3 osoby wybierane przez Konferencję na okres 

każdej kadencji Rady 

2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia pokrywa się z kadencją rad gmin. 

3. Wybór władz, o których mowa w ust. 1 lit. c , następuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością 

głosów. 

4. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz Stowarzyszenia powinno nastąpić w ciągu 3 miesięcy 

od daty wyborów. 

5. Do czasu ukonstytuowania się nowych władz działają władze ubiegłej kadencji. 

§ 16 

Powołuje się Radę Programową jako organ opiniodawczy i doradczy Stowarzyszenia. 

§ 17 

1. Uchwały Konferencji, Kapituły zapadają na zasadzie jednomyślności, w obecności co najmniej polowy 

statutowego składu, natomiast postanowienia Komisji Rewizyjnej zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy statutowego składu Komisji. 

2. W przypadku równej  liczby głosów przeważa głos przewodniczącego. 

3. Głosowanie w sprawach personalnych jest tajne. 

§ 18 

1. Konferencja jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. Do wyłącznych kompetencji Konferencji należy: 

a) Ustalanie kierunków działania Stowarzyszenia; 

b) Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Kapituły i Komisji Rewizyjnej; 

c) Określanie wysokości, trybu i terminu uiszczania składek członkowskich; 

d) Zatwierdzanie składu Kapituły i wybieranie Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie zmian i 

uzupełniania składu w czasie trwania kadencji; 

e) Udzielanie Kapitule absolutorium; 

f) Dokonywanie zmian w Statucie Stowarzyszenia; 

g) Przyjmowanie i skreślanie członków; 

h) Załatwianie wniosków Kapituły i Komisji Rewizyjnej oraz członków; 

i) Decydowanie o ograniczaniu kompetencji Kapituły do podejmowania zobowiązań majątkowych 

w imieniu Stowarzyszeniu; 

j) Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia; 



k) Ustalanie regulaminu Komisji rewizyjnej; 

l) Likwidacji Stowarzyszenia. 

3. Starosta reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, zwołuje Konferencję, prowadzi jej obrady. 

4. Konferencja odbywa swe posiedzenia co najmniej raz w roku. Powiadamiając swoich członków z 14- 

dniowym wyprzedzeniem . 

5. Na wniosek  Kapituły lub co najmniej 1/3 przedstawicieli Konferencji starosta zobowiązany jest 

zwołać Konferencję w terminie 4 tygodni od złożenia wniosku. 

6. Każdy przedstawiciel w Konferencji posiada jeden głos stanowiący. 

§ 19 

1. Do zadań Kapituły należy: 

a) Dążenie do urzeczywistniania celów Stowarzyszenia; 

b) Realizacja uchwał Konferencji; 

c) Przygotowanie projektów uchwał Konferencji; 

d) Organizacja Konferencji; 

e) Przyjmowanie składek członkowskich; 

f) Podejmowanie zobowiązań majątkowych do wysokości określonej uchwałą Konferencji, 

zatrudnianie, zwalnianie i określanie stosunku pracy osób zatrudnionych do prowadzenia spraw 

Stowarzyszenia; 

g) Przedstawianie Konferencji sprawozdań i bilansu rocznego oraz preliminarza budżetu na rok 

przyszły; 

2. Kapituła wybiera ze swego grona starostę i wicestarostę na okres jednego roku.  

3.  Kapitułę zwołuje starosta co najmniej raz na kwartał. 

4. Stowarzyszenie wobec organów administracji, sądów oraz innych urzędów i instytucji reprezentuje 

jednoosobowo Starosta, Wicestarosta albo Dyrektor Biura Stowarzyszenia upoważniony przez 

Starostę na okres kadencji wybieralnych władz Stowarzyszenia. 

§ 20 

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) Sprawowanie wszechstronnej kontroli statutowej działalności Stowarzyszenia i prowadzonych 

przez nie instytucji; 

b) Przedkładanie Konferencji sprawozdań. 

2. Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego. 

3. Szczegółowy tryb i zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalany przez 

Konferencję. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo do uczestniczenia w posiedzeniach Kapituły. 

§ 21 

1. Do zadań Rady Programowej należy: 

a) Przedstawianie Kapitule i Konferencji metod i sposobu rozwiązywania problemów Regionu, 

b) Opracowywanie diagnoz i raportów nt. kierunków rozwoju Regionu. 

2. Rada Programowa składa się z co najmniej 5 osób; 

3. Członkowie Rady Programowej mogą wchodzić w skład Konferencji; 

4. Kadencja rady Programowej trwa o 1 rok dłużej od kadencji władz. 

5. Przewodniczącym Rady programowej jest osoba wyznaczona przez Kapitułę. 



6. Szczegółowy tryb i zakres działania Rady Programowej określa regulamin uchwalany przez 

Konferencję. 

V. Majątek i fundusze Stowarzyszenia 

§ 22 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze 

§ 23 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje: 

a) Ze składek członków; 

b) Dochodów z własnej działalności, w tym gospodarczej; 

c) Dochodów z majątku Stowarzyszenia; 

d) Dotacji, darowizn i zapisów. 

2. Uchwała w przedmiocie uszczuplenia majątku Stowarzyszenia musi być podjęta na zasadzie 

jednomyślności . 

3. Stowarzyszenie nie może przyjmować płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 

równowartość 15 000 euro ( piętnaście tysięcy euro), także w drodze więcej niż jednej operacji od 

jednego podmiotu. 

§ 24 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wg ogólnych zasad określonych obowiązującymi 

przepisami.  Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest w całości na realizację celów 

statutowych Stowarzyszenia. 

§ 25 

Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych składają 

starosta i wicestarosta lub dwie osoby upoważnione przez Kapitułę. 

VI. Postanowienia końcowe 

§ 26 

1. Zmiany niniejszego Statutu może dokonać Konferencja w formie uchwały podjętej na zasadzie 

jednomyślności, w obecności co najmniej połowy statutowego składu. 

2. Wnioski złożone w tym przedmiocie Kapitule obligują ją do zwołania Konferencji w ciągu 2 miesięcy 

licząc od daty wpłynięcia wniosku. 

§ 27 

Rozwiązanie Stowarzyszenia i przeznaczenie jego majątku, oprócz przypadków określonych w przepisach 

prawa, może nasta poć tylko na mocy uchwały Konferencji. 

 

 


