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RADY GMINY RECNÓW

z dnia 24 sierpnia 2005 roku

w sprawie ufworzenia Samorzqdowego Stowarzyszenia Rozwoju
Ziemi Rawskiej

Na podstawie art.18 ust.l oraz ar1.84 ust.l-3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorz4dzie gminnym (.Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.159l, z 2002t. Nr 23, po2.220,
Nr 62, po2.558, Nr 113, po2.984, Nr 153, po2.1271, Nr 214, poz.l806, z 2003r. Nr 80,
po2.717, Nr 162, po2.1568, z 2004r. Nr 102, poz.l55 i Nr 116, poz.l203) orczart.9 i
l0 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 roku
Nr 79, po2.855, z 2003r. Nr 96, po2.874, z 2004r. Nr 102, poz.l055) Rada Gminy
Regnów uchwala, co nastEpuje:

$ 1. Wyraza sip zgodg na utworzenie wspólnie z Powiatem Rawskim oraz
samorz4dami gmimymi Powiatu Rawskiego Samorzqdowego Stowarzyszenia
Rozwoju Ziemi Rawskiej, którego cele okreélono w statucie stanowiEcym zal4cznik
do niniejszej uchwaty.

$ 2. Ustanawia sip:
1) Tomasza Wojdalskiego
2) Grzegorza Wojciechowskiego

przedstawicielami Gminy Regnów w Samorz4dovvrym Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi
Rawskiej.

$ 3. Wskazuje siE, ze uprawnionym do glosowania z ramienia Gminy Regnów na
ZjeLdziLe Przedstawicieli Czlonków Stowarzyszenia bgdzie Pan Tomasz Wojdalski.

$ 4. Wykonanie uchwaly powierza sig Wójtowi Gminy Regnów.

$ 5. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjpcia.
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SAMORZADOWEGO STOWARZYSZENTA ROZWOJU
ZIEMIRAWSKIEJ

l. Postanow¡en¡a ogólne

Sl.Stowarzyszenie nosi nazwQ " Samorzqdowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi
Rawsk¡ej" idalej zwane jest Stowarzyszeniem.

S 2. Stowarzyszen¡e pos¡ada osobowoéó prawnq i dziala na podstawie powszechnie
obowiqzujqcych przepisów prawa i niniejszego Statutu.

S 3 Terenem dzialania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

S 4 SiedzibE wladz Stowarzyszen¡a jest miasto Rawa Mazowiecka.

S 5. ' l.Stowarzyszenie posluguje sie pieczQciE podluznA z nap¡sem: " SamorzEdowe
Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej " z zachowaniem obowiEzujqcych
w tej mierze przepisów

2. Stowarzyszenie moze umieszczaó na pismach, obwieszczeniach
i plakatach herb Powiatu Rawskiego przedstawiajEcy wizerunek czarnego orla
symbolizujacego dawne ksiQstwo rawskie z literq ,,R" na piersiach,
umieszczonego w czeMonym polu tarczy herbowej, za zgodE
wlaéciwych organów Pow¡atu Rawsk¡ego.

ll. Cele i formy dzialan¡a

$ 6. Podstawowym celem Stowarzyszenia sq dzialania majAce na celu wspieranie
idei samorzqdnosci, ochrona interesów oraz wspóldzialanie rta rzecz rczwoju
gospodarczego i kulturalnego jednostek samorzqdowych,,ziemi rawskiej"

S 7. Swoje cele Stowarzyszenie zamierza realizowaó w szczególnoíci poptzez:
'll reprezentowan¡e interesów czlonków Stowarzyszenia wobec centralnych

iwojewódzkich organów pañsh,vowych i organów wladzy
samorzqdowej,

2/ ¡nicjowanie, wspieranie i tealizacja przedsiqwziqó w dziedzin¡e spoleczno
gospooarczel,

3/ inicjowanie, wspieranie i realizacja przedsiewzieó w dziedzinie nauki,
kultury, sportu, ochrony éfodowiska, zdrowia i rehabilitacji osób
n iepelnosprawnych,

4l tozwlanie kontaktów i wspóldzialanie z wojewodq i samorzAdem
województwa lódzkiego oez z ¡nnymi stowarzyszeniam¡ ¡ organizacjam¡
zrzeszajecymi wspólnoty loka Ine,



5/ inicjowanie ¡wspieranie wspólpracy z innymi regionamiw kraju izagran¡cA.

S 8.l.Stowarzyszenie wykonuje swoje zadania w imieniu wlasnym i na wlasn4
odpowiedzialnoéó.
2. Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie moze utworzyó biuro izatrudnió

Pracowników.
3. W celu realizacji zadañ inwestycyjnych i przedsiewziQó gospodarczych

Stowarzyszenie moze zawieraé porozumienia z samorzedowymi i innymi
osobami prawnymi i fizycznymi.

ll l. Czlonkow¡e Stowarzyszen¡a - ich prawa iobow¡4zki

S 9. ' l.Stosownie do art 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzEdzie gm¡nnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z póiniejszymi zmianami) oraz art. 75 ustawy
z dnia 5.V1.98 r o samorzEdzie pow¡atowym (Dz U Nr 91, poz. 578\
Stowarzyszenie zrzesza gminy, powiaty, osoby fizyczne iprawne.

2.1 Czlonkowie Stowarzyszenia dzielE stQ na;
1/ zwyklych,
2/ wspierajecych.

3 Czlonkami zwyklymi sA samorz4dy gmin i powiatów.
4 Czlonkami wspierajEcymi mogE byó osoby fizyczne i prawne akceptujEce cele

i dzialania Stowarzyszenia okreélone w Statucie.
5 Zwyklym czlonkom Stowarzyszenia przysluguje czynne i bierne prawo

wyborcze do organów Stowarzyszenia. Czlonkom wpierajecym przysluguje
bierne prawo wyborcze.

S 10 Gminy i powiaty dzialajq w Stowarzyszeniu przez swoich przedstawiciel¡.
Kazda gmina ipow¡at ustanawia po dwóch przedstawiciel¡ wskazujqc
uprawnionego do glosowania na Aezdzie Przedslawicieli Czlonków
Stowarzyszenia.

S 1 1.'1 . W poczet czlonków Stowarzyszenia ptzyjmuje Zatzqd
2 Postanowienie zawarte w ust. 1 nie odnosi sig do czlonków zalozycieli

S 12 1 Przyjecie w poczet czlonków Stowarzyszenia moze nastqpió po pzedlozeniu
Zazqdowi odpisu uchwaly rady gminy, pow¡atu o przystq.pieniu
do Stowarzyszenia i przyjeciu postanowieó n¡niejszego Statutu.
2. Osoby fizyczne skladaj4 oéwiadczenie o przystqp¡eniu do Stowarzyszen¡a
i akceptacji Statutu
3. Uchwala, o której mowa w ust 1 pow¡nna zawieraó postanowienie
o ustanowieniu przedstawicieli, za poérednictwem których gmina lub powiat
dzialaó bedzie w Stowarzyszen¡u.
4. Gmina i powiat n¡e mog4 byó reprezentowane w Stowarzyszeniu pzez tego
samego przedstawiciela.

S 13. Czlonkowie Stowarzyszenia majq prawo do:'l l uczestniczenia w decydowaniu o sprawach Stowarzyszenia,
2/ biernego i czynnego uczestniczenia - popzez swoich przedstawicieli
w wylanianiu wladz Stowarzyszenia (stosownie do S I Statutu),
3/ korzystania z pomocy Stowarzyszenia,



4/ delegowania na szkolenia, seminar¡a i konferencje innych osób niZ
przedstaw¡ciele.
5/ inicjatywy uchwalodawczej.

S 14 Obowi4zkiem czlonków Stowarzyszenia jest:
1/ przestrzeganie Statutu i innych aktów wladz Stowarzyszenia,
2/ czynne uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia,
3/ uiszczanie skladek czlonkowskich.

S 15 1 Czlonkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1/ dobrowolnego wystqpienia zgloszonego na piémie,
2/ skreélenia z powodu zalegania z u¡szczan¡em skladek czlonkowskich przez

okres dfuZszy niZ jeden rok, po uprzednim upomnieniu,
3/ likwidacji lub ¡nnej reorganizacji gminy, powiatu, skutkuj4cej utrate przez nia

osobowoSci prawnej.
2. Uchwale stwierdzajEc4 ustanie czlonkostwa podejmuje ZarzEd.

lV. Wfadze Stowarzyszenia

S 16.1. Wadzami Stowarzyszenia sa:
1l 4azd Ptzedslawicieli Czlonków Stowatzyszenia (zwany dalej Zjazdem)
2l ZazEd
3i Komisja Rewizyjna

2. Kadencja wszystkich wladz Stowarzyszenia pokrywa sie z kadencj4 rad
gmin, powiatów, a ich wyboru dokonuje siQ w glosowaniu tajnym

3. Do czasu ukonstytuowania sig nowo wybranych wladz Stowarzyszenia
dzialajEwladze ubieglej kadencji.

S 17.'1. Jesli niniejszy Statut nie stanow¡ inaczej, uchwaty Aazdu, Zazqdu i Komisli
Rewizyjnej zapadajE zwyklq wiQkszoéciE glosów w glosowaniu jawnym,
w obecnoéci co najmniej polory statutowego skladu czlonków tych wladz.
W przypadku równej liczby glosów przewaza glos przewodniczqcego odn06nej
wladzy Stowarzyszenia

2 Glosowania w sprawach personalnych sEtajne. Na wniosek przedstawiciela
Zatzqdu lub Komisji Rewizyjnej, 4azd moze podjEó uchwale
o przeprowadzeniu glosowania tajnego w innych przypadkach.

S 18 1. Zjazd jest najwyzsze wladzq w Stowarzyszeniu.

2 Aazd stanowiE wszyscy przedstawiciele czlonków Stowarzyszenia. Kazdy
czlonek Stowarzyszen¡a dysponuje jednym glosem. Osoby prawne -
czlonkowie Stowarzyszenia desygnujq przedstawic¡ela do 4azdu.

3. Zwyczajne posiedzenie Zjazdu zwoluje Zarzqd nie rzadziq niZ l razw ciEgu
roku, powiadamiajqc pisemnie przedstawiciela kazdego czlonka
Stowarzyszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem o term¡nie, miejscu iporzqdku
obrad.



4. Z wlasnej inicjatywy, bed2 na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 'l14

czlonków Stowarzyszenia Zatzqd jest zobowiAzany zwolaó nadzwyczalne
posiedzenie Aazdu dla rozpatrzenia waznych spraw zwiEzanych
ze statutowymi celami dzialania Stowazyszenia.

5 Zedanie zwolania nadzwyczajnego posiedzenia Aazdu powinno byó
zloZone na pi6mie, z podaniem celu jego zwolania oraz uzasadnien¡a zwolania
Zjazdu w trybie nadzyczajnym.

6 Nadzwyczajne posiedzenie Zjazdu powinno byó zwolane w takim terminie
by mogto sie ono odbywaó w ciqgu 1 miesieca od dnia wniesienia zEdania,
powiadamiajqc pisemnie przedstawiciela kazdego czlonka Stowarzyszenia
z 14 -dniowym wyprzedzeniem o terminie, miejscu i porzqdku jego obrad

7. W pzypadku, gdy 4azd nie byl wladny do podejmowania uchwal z braku
quorum, Zarzqd wyznacza drugi termin pos¡edzenia Zjazdu, nie wczesniej niz
po uptywie 30 m¡nut pierwszego terminu, o którym mowa w ust 3 i 6. W takiej
sytuacji Zjazd moze podejmowaó uchwaly jeÉli w jego posiedzeniu uczestniczy
co najmniej 1/4 przedstawicieli ogólnej liczby cztonków Stowarzyszen¡a.

8. Do kompetencji Zjazdu nalezy w szczególnoéci:
1/ ustalanie kierunków dzialania Stowarzyszenia,
2/ rozpatrywanie spftwozdañ z dzialalnoéci Zatzqdu i Komisji Rewizyjnej,
3/ okre6lanie wysokoSci, trybu iterminu uiszczania skladek czlonkowskich,
4/ dokonywanie zmian w Statucie oraz usta¡anie regulaminu obrad Z¡azdu

i Ordynacji Wyborczej,
5/ decydowanie o ograniczeniu kompetencji Zarzqdu do podejmowania

zobowiEzafi majqtkowych w imien¡u Stowazyszenia,
6/ powolywanie komisji stalych lub dorainych ¡ ustalanie ich liczebnoéci,
7/ ustalanie regulaminu dzialania Komisji Rewizyjnej i powolanych komisji

stalych lub doraznych,
8/ ustalanie liczby czlonków Zatzqdu,
9/ okreélenie wysokoéc¡ kwoty do której Zarzqd moze samodzielnie zaciEgac

zobowiazania,
'f 0/ decydowanie o podjeciu dzialalnoSci gospodarczej przez Stowarzyszenie

g. Aazd moze obtadowaó i podejmowaó uchwaty jedynie w sprawach objqtych
porzEdkiem obrad.

19.1. 4azd wybiera PzewodniczEcego Stowarzyszenia spoéród przedstawicieli
gmin, powiatów, bezwzglgdnq wiekszoéci4 glosów, w obecnoéci co najmniej
polowy czlonków Stowarzyszenia, w glosowaniu tajnym.

2. Odwolanie PrzewodniczEcego Stowarzyszenia przed uptywem kadencji
nastepuje w trybie okreslonym w ust. '1.

3. Przewodnicz4cy Stowarzyszenia jest Prezesem ZarzEdu
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20.1. Aazd wybiera pozostalych czlonków ZarzAdu spo6ród przedstaw¡cieli
czlonków Stowarzyszenia, zwyklq wiQkszoéciA glosów, w obecnoéci co
najmniej polowy czlonków Stowarzyszenra

2. Ustala sie liczbe czlonków Zatzqdu wraz z Prezesem w iloóci od 5 do 7.

3 Zatzqd wybiera spoéród swoich czlonków zastgpce PrzewodniczEcego,
Sekretarza i Skarbn¡ka w terminie 'l miesiAca od dnia wyboru pzez4azd

4 W przypadku gdy liczba czlonków Zatzqdu bedzie mniejsza niz 5, Zarzqd
zobow¡qzany jest zwolaó Aazd w celu uzupelnienia jego skladu, w terminie
jednego miesiqca od dnia zaistnienia takiej sytuacji, jeéli termin do uplywu
kadencjijest dluzszy niz 6 miesiQcy

5. Na uzasadniony wniosek PrzewodniczEcego Iub co najmniej I
przedstawicieli czlonków Stowarzyszenia 4azd moze odwolaó
poszczególnych czlonków Zazqdu zwyklq wiekszoéciE glosów w obecnoéci
co najmniej polowy czlonków Stowarzyszeria.

6 Uchwala Aazdu w sprawie n¡e udzielenia Zazqdow¡ absolutorium jest
równoznaczna z wnioskiem o odwolanie Zatzqdu.

7 Zatzqd odbywa swe posiedzenia nie zadziej niz raz na kwartal.

8 Obradom Zatzqdu przewodniczy Prezes Zatzqdu lub jego zastQpca.
W posiedzeniach Zarzqdu mog4 braó udzial pracownicy biura, bez prawa
glosu.

L Do kompetencji ZazEdu nalezy w szczególnoéci:
'1l przygotowanie programu dzialan¡a,
2/ przygotowanie projektów uchwal Zjazdu,
3/ zwolywanie posiedzeñ Zjazdu i przygotowanie porzEdku jego obrad,
4/ przedkladanie Zjazdowi sprawozdañ z rcalizacji uchwal okreslaj4cych
kierunki dzialania Stowarzyszenia,
5/ przyjmowanie w poczet czlonków Stowarzyszenia i stwierdzanie ustania
czlonkostwa,
6/ podejmowanie zobowiqzaf' majqtkowych do wysoko6ci okreélonej uchwalq
Zjazdu,
7/ utworzenie biura Stowarzyszenia, okreélenie zakresu dzialan¡a
oraz zatrudnienie jego pracowników, w stosunku do których jest pracodawc4
w rozum¡eniu przepisów Kodeksu Pracy
8/ ustalanie zasad zwrotu kosztów podróZy sluZbowych.

'10 ZarzEd wykonuje zadania przy pomocy biura

S 21.'1. Wyboru Komisji Rewizyjnej dokonuje Zjazd spoéród zaproponowanych przez
przedstawicieli czlonków Stowarzyszenia kandydatów, nie bedEcych
czlonkami Zazqdu, ani nie kandydujecych do tej wladzy Stowarzyszenia



2. W sklad Komisji Rewizyjnej wchodzq 3 osoby, które wybierajA ze swego
grona PrzewodniczEcego.

3. Kom¡sja Rewizyjna odbywa swe posiedzenia nie rzadziej niz raz w ciEgu
roku.

4 Do kompetencji Kom¡sji Rewizyjnej nalezy:
1/ sprawowanie wszechstronnej kontroli statutowej dzialalnoéci
Stowarzyszenia
2l prezenlowanie zjazdowi wniosków z ustaleñ pokontrolnych,
3/ wnioskowanie o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium
Zatzqdowt.

5. Szczególowy tryb izakres dzialania Komisj¡ Rewizyjnej okreéla regulamin
uchwalony ptzez Aazd.

V. MajEtek ¡ fundusze Stowarzyszenia

S 22. Majatek Stowarzyszenia stanowiq nieruchomo6ci, ruchomoSci i fundusze.

S 23 Fundusze Stowarzyszenia tworzone sEz:
1 skladekczlonkowskich,
2. érodków Unii Europejskiej dostepnych w ramach realizowanych projektów,
3 dochodów z majEtku,
4 dotacji, darowizn, zapisów ispadków,
5 wplywów z ofiarnoéci publ¡cznej,
6. prowadzonej dzialalnoSci gospodarczej

5 24. 1. Zazqd Stowarzyszenia spotzqdza projekt budzetu obejmujEcy wszystkie
dochody iwydatki przewidywane w danym roku. Budzet winien byó rozpatzony
iuchwalony pzez Zgrcmadzenie najpózniej do dnia 31 marca roku obrachunkowego,
którym jest rok kalendarzowy.

2. Projekt budzetu winien byó przeslany przedstawicielom w Zgromadzeniu
przynajmniej na 14 dni pfzed terminem obrad Zgromadzen¡a.

' 3. Od poczqtku roku obrachunkowego do czasu uchwalenia budzetu przez
Walne Zgfomadzenie na dany rok obowiqzuje prow¡zorium budzetowe
uchwalane ptzez Zazqd Stowarzyszenra.

S 25 Najpózniej w ciegu trzech miesiecy po uplywie roku obrachunkowego Zazqd
powinien zlozyó Zgtomadzeniu roczne sprawozdanie finansowe.

S 26.1 Wydatkowanie kwot z funduszy Stowarzyszenia nastepuje zgodnie
z ptzyjgtym ptzez 4azd budzetem
2. Do zaciagar'ia zobowiqzañ majetkowych w imieniu Stowarzyszenia
upowazniony jest Prezes Zarzqdu lub jego zastepca, dzialajqcy w kazdym
wypadku wspólnie ze Skarbnikiem.
3. Osoby, o których mowa w ust. 2 mogqzaciqgaó zobowiazania majAtkowe
w imieniu Stowarzyszenia wylEcznie do wysokoéci kwot pozostajqcych
aktualnie w dyspozycji Stowarzyszenia.
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4. Stowarzyszenie na zewnEtfz reprezentuje Prezes ZarzEdu lub jego
zastepca - Wicepfezes.

S 27. Stowarzyszen¡e moze pfowadzió dzialalnoóó gospodarcze w zakresie: nauki,
kultury, sportu, komunikacji, dró9, transportu, ochrony érodowiska, zdrowia
i rehabilitacji osób niepelnosprawnych w oparciu o uchwale Zjazdu

S 28. Dochody uzyskane z dziatalnoéc¡ gospodarczej Stowarzyszenia mogE byó
ptzeznaczane wlqcznie na dzialaln06ó statutowq.

Vl. Postanowienia koñcowe

S 29. Zmiany niniejszego Statutu moze dokonywaó Zjazd w drodze uchwaty podjetej
bezwzglQdne wiekszosciE glosów, w obecnoéci co najmniej polowy czlonków
Stowarzyszenia

S 30.1. Rozwi4zanie Stowarzyszenia, oprócz przypadków okreélonych w przepisach
prawa, moze nast ió tylko na mocy uchwaly Zjazdu.

2. Uchwala, o której mowa w ust 1, a takze uchwala w przedm¡ocie
uszczuplenia majEtku Stowarzyszenia, moae byó podjeta w trybie S 29.
ñ in ia ¡c7a^^  q t . r r  r t r  I

S 31. Statut zostal przyjety uchwalq zebrania zalozycielskiego w dniu ....


