UCIIWALA Nr XXllll 126105
RADY GMINY RECNÓW
z dnia 24 sierpnia2005roku

w sprawieufworzeniaSamorzqdowego
Stowarzyszenia
Rozwoju
Ziemi Rawskiej
Na podstawie
art.18ust.l orazar1.84
ust.l-3ustawyz dnia8 marca1990rokuo
(.Dz.U.
gminnym
samorz4dzie
z 2001rokuNr 142,poz.159l,z 2002t.Nr 23,po2.220,
po2.558,
po2.984,
113,
Nr 62,
Nr
Nr 153,po2.1271,
Nr 214,poz.l806,z 2003r.Nr 80,
po2.717,
Nr 162,po2.1568,
z 2004r.Nr 102,poz.l55i Nr 116,poz.l203)orczart.9i
(Dz.U.z 2001roku
l0 ustawyz dnia7 kwietnia1989roku Prawoo stowarzyszeniach
Nr 79, po2.855,
z 2003r.Nr 96, po2.874,
z 2004r.Nr 102,poz.l055)RadaGminy
Regnówuchwala,co nastEpuje:

$ 1. Wyraza sip zgodg na utworzeniewspólnie z PowiatemRawskim oraz
samorz4damigmimymi Powiatu Rawskiego Samorzqdowego
Stowarzyszenia
RozwojuZiemi Rawskiej,któregocele okreélonow statuciestanowiEcym
zal4cznik
do niniejszejuchwaty.

$ 2. Ustanawiasip:
1) TomaszaWojdalskiego
2) GrzegorzaWojciechowskiego
przedstawicielami
GminyRegnóww Samorz4dovvrym
Stowarzyszeniu
RozwojuZiemi
Rawskiej.
$ 3. WskazujesiE,ze uprawnionymdo glosowaniaz ramieniaGminy Regnówna
ZjeLdziLe
Przedstawicieli
CzlonkówStowarzyszenia
bgdziePan TomaszWojdalski.
$ 4. WykonanieuchwalypowierzasigWójtowiGminyRegnów.
$ 5. Uchwalawchodziw Zyciez dniempodjpcia.

STATUT
STOWARZYSZENTA
ROZWOJU
SAMORZADOWEGO
ZIEMIRAWSKIEJ
l. Postanow¡en¡a
ogólne
RozwojuZiemi
nosi nazwQ" Samorzqdowe
Stowarzyszenie
Sl.Stowarzyszenie
jest
Rawsk¡ej"
idalejzwane
Stowarzyszeniem.
pos¡adaosobowoéó
prawnqi dzialana podstawie
powszechnie
S 2. Stowarzyszen¡e
przepisówprawai niniejszego
obowiqzujqcych
Statutu.
jestRzeczpospolita
Stowarzyszenia
Polska.
S 3 Terenemdzialania
jest miastoRawaMazowiecka.
S 4 SiedzibEwladzStowarzyszen¡a
S 5.

'l.Stowarzyszenie
posluguje
podluznA
sie pieczQciE
z nap¡sem:
" SamorzEdowe
Stowarzyszenie
RozwojuZiemi Rawskiej" z zachowaniemobowiEzujqcych
w tej mierzeprzepisów
2. Stowarzyszeniemoze umieszczaóna pismach, obwieszczeniach
przedstawiajEcy
i plakatach
herbPowiatuRawskiego
wizerunek
czarnego
orla
symbolizujacego
dawne ksiQstworawskie z literq ,,R" na piersiach,
umieszczonegow czeMonym polu tarczy herbowej, za
zgodE
wlaéciwych
organówPow¡atuRawsk¡ego.

ll. Celei formydzialan¡a
celemStowarzyszenia
sq dzialaniamajAcena celuwspieranie
$ 6. Podstawowym
idei samorzqdnosci,
ochronainteresóworaz wspóldzialanierta rzecz rczwoju
jednostek
gospodarczego
i kulturalnego
samorzqdowych,,ziemi
rawskiej"
cele Stowarzyszenie
zamierzarealizowaó
w szczególnoícipoptzez:
S 7. Swoje
'll reprezentowan¡e
interesówczlonkówStowarzyszenia
wobec centralnych
pañsh,vowych
iwojewódzkich organów
i
organów wladzy
samorzqdowej,
2/ ¡nicjowanie,
wspieraniei tealizacjaprzedsiqwziqó
w dziedzin¡espoleczno
gospooarczel,
3/ inicjowanie,
wspieraniei realizacjaprzedsiewzieó
w dziedzinienauki,
kultury,sportu, ochronyéfodowiska,zdrowia i rehabilitacji
osób
niepelnosprawnych,
4l tozwlanie kontaktów i wspóldzialaniez wojewodq i samorzAdem
województwa
lódzkiego
oez z ¡nnymistowarzyszeniam¡
¡ organizacjam¡
zrzeszajecymi
wspólnotylokaIne,

5/ inicjowanie
¡wspieranie
wspólpracy
z innymiregionamiw
krajuizagran¡cA.
wykonuje
swojezadaniaw imieniuwlasnymi na wlasn4
S 8.l.Stowarzyszenie
odpowiedzialnoéó.
2. Dlarealizacji
swoichcelówStowarzyszenie
mozeutworzyó
biuroizatrudnió
Pracowników.
gospodarczych
3. W celu realizacjizadañinwestycyjnych
i przedsiewziQó
porozumienia
Stowarzyszenie
mozezawieraé
z samorzedowymi
i innymi
osobamiprawnymii fizycznymi.
- ich prawaiobow¡4zki
lll. Czlonkow¡e
Stowarzyszen¡a
'l.Stosownie
do art 84 ustawyz dnia8 marca1990r. o samorzEdzie
gm¡nnym
(Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz.74 z póiniejszymi
zmianami)
orazart.75 ustawy
pow¡atowym
z dnia 5.V1.98r o samorzEdzie
(Dz U Nr 91, poz. 578\
Stowarzyszenie
zrzeszagminy,powiaty,
osobyfizyczneiprawne.
2.1 Czlonkowie
Stowarzyszenia
dzielEstQna;
1/ zwyklych,
2/ wspierajecych.
3 CzlonkamizwyklymisA samorz4dygmin i powiatów.
4 CzlonkamiwspierajEcymi
mogEbyóosobyfizycznei prawneakceptujEce
cele
i dzialaniaStowarzyszenia
okreélonew Statucie.
5 Zwyklym czlonkom Stowarzyszeniaprzyslugujeczynne i bierne prawo
wyborczedo organówStowarzyszenia.
Czlonkomwpierajecymprzysluguje
bierneprawowyborcze.

S 9.

przez swoichprzedstawiciel¡.
S 10 Gminyi powiatydzialajqw Stowarzyszeniu
Kazdagminaipow¡atustanawia
po dwóchprzedstawiciel¡
wskazujqc
uprawnionego
do glosowania
na AezdziePrzedslawicieli
Czlonków
Stowarzyszenia.
ptzyjmujeZatzqd
S 11.'1. W poczetczlonkówStowarzyszenia
2 Postanowienie
zawartew ust.1 nieodnosisigdo czlonków
zalozycieli
w poczetczlonkówStowarzyszenia
po pzedlozeniu
mozenastqpió
S 12 1 Przyjecie
Zazqdowi odpisu uchwaly rady gminy, pow¡atu o przystq.pieniu
postanowieó
do Stowarzyszenia
i przyjeciu
n¡niejszego
Statutu.
2. Osobyfizyczneskladaj4oéwiadczenie
przystqp¡eniu
o
do Stowarzyszen¡a
i akceptacjiStatutu
3. Uchwala,o której mowa w ust 1 pow¡nnazawieraópostanowienie
przedstawicieli,
o ustanowieniu
za poérednictwem
którychgminalub powiat
dzialaóbedziew Stowarzyszen¡u.
4. Gminai powiatn¡emog4byó reprezentowane
pzez tego
w Stowarzyszeniu
samegoprzedstawiciela.
Stowarzyszenia
majqprawodo:
S 13.Czlonkowie
'll uczestniczenia
w decydowaniu
o sprawach
Stowarzyszenia,
- popzez swoich przedstawicieli
2/ biernegoi czynnegouczestniczenia
w wylanianiu
wladzStowarzyszenia
(stosownie
do S I Statutu),
3/ korzystania
z pomocyStowarzyszenia,

4/ delegowaniana szkolenia,seminar¡ai konferencjeinnych osób niZ
przedstaw¡ciele.
5/ inicjatywyuchwalodawczej.
jest:
czlonkówStowarzyszenia
S 14 Obowi4zkiem
1/ przestrzeganie
Statutui innychaktówwladzStowarzyszenia,
2/ czynneuczestniczenie
w pracachStowarzyszenia,
3/ uiszczanie
skladekczlonkowskich.
w Stowarzyszeniu
ustajena skutek:
S 15 1 Czlonkostwo
1/ dobrowolnego
wystqpienia
zgloszonego
na piémie,
2/ skreélenia
przez
z powoduzalegania
z u¡szczan¡em
skladekczlonkowskich
jeden
po
okresdfuZszy
niZ
rok, uprzednim
upomnieniu,
gminy,powiatu,
3/ likwidacji
lub ¡nnejreorganizacji
skutkuj4cej
utrateprzeznia
prawnej.
osobowoSci
podejmujeZarzEd.
2. UchwalestwierdzajEc4
ustanieczlonkostwa
lV. WfadzeStowarzyszenia
sa:
S 16.1.WadzamiStowarzyszenia
1l 4azd Ptzedslawicieli
(zwanydalejZjazdem)
CzlonkówStowatzyszenia
2l ZazEd
3i KomisjaRewizyjna
pokrywasie z kadencj4rad
2. Kadencjawszystkichwladz Stowarzyszenia
gmin,powiatów,
a ichwyborudokonuje
siQw glosowaniu
tajnym
3. Do czasu ukonstytuowania
sig nowo wybranychwladz Stowarzyszenia
dzialajEwladze
ubieglejkadencji.
Statutnie stanow¡inaczej,uchwatyAazdu,Zazqdu i Komisli
S 17.'1.Jeslininiejszy
RewizyjnejzapadajE zwyklq wiQkszoéciEglosów w glosowaniujawnym,
w obecnoécico najmniejpolory statutowegoskladu czlonkówtych wladz.
W przypadkurównejliczbyglosówprzewazaglos przewodniczqcego
odn06nej
wladzyStowarzyszenia
personalnych
2 Glosowania
w sprawach
sEtajne.Na wniosekprzedstawiciela
Zatzqdu lub Komisji Rewizyjnej, 4azd moze podjEó uchwale
glosowania
o przeprowadzeniu
tajnegow innychprzypadkach.
wladzqw Stowarzyszeniu.
S 18 1. Zjazdjest najwyzsze
2 Aazd stanowiEwszyscyprzedstawiciele
czlonkówStowarzyszenia.
Kazdy
jednym
czlonek Stowarzyszen¡a
dysponuje
glosem. Osoby prawne przedstawic¡ela
czlonkowie
Stowarzyszenia
desygnujq
do 4azdu.
3. Zwyczajneposiedzenie
ZjazduzwolujeZarzqdnie rzadziqniZl razw ciEgu
powiadamiajqc
pisemnie przedstawicielakazdego czlonka
roku,
Stowarzyszenia
z 14-dniowym
wyprzedzeniem
o term¡nie,
miejscuiporzqdku
obrad.

4. Z wlasnejinicjatywy,
bed2na pisemnywniosekKomisjiRewizyjnej
lub 'l14
czlonkówStowarzyszeniaZatzqd jest zobowiAzanyzwolaó nadzwyczalne
posiedzenie Aazdu dla rozpatrzenia waznych spraw zwiEzanych
ze statutowymicelamidzialaniaStowazyszenia.
posiedzeniaAazdu powinnobyó
5 Zedaniezwolanianadzwyczajnego
zloZone
na pi6mie,z podaniem
celujegozwolania
orazuzasadnien¡a
zwolania
Zjazduw trybienadzyczajnym.
posiedzenie
6 Nadzwyczajne
Zjazdupowinnobyózwolanew takimterminie
by mogtosie ono odbywaów ciqgu1 miesiecaod dnia wniesienia
zEdania,
powiadamiajqc
pisemnieprzedstawiciela
kazdegoczlonkaStowarzyszenia
jegoobrad
z 14 -dniowym
wyprzedzeniem
o terminie,
miejscui porzqdku
7. W pzypadku,gdy 4azd nie byl wladnydo podejmowania
uchwalz braku
quorum,Zarzqdwyznacza
drugiterminpos¡edzenia
Zjazdu,niewczesniejniz
po uptywie30 m¡nutpierwszego
terminu,
o którymmowaw ust 3 i 6. W takiej
jeÉliw jegoposiedzeniu
sytuacji
Zjazdmozepodejmowaó
uchwaly
uczestniczy
co najmniej1/4przedstawicieli
ogólnejliczbycztonków
Stowarzyszen¡a.
8. Do kompetencji
Zjazdunalezyw szczególnoéci:
1/ ustalanie
kierunków
dzialania
Stowarzyszenia,
2/ rozpatrywanie
spftwozdañz dzialalnoéci
Zatzqdui KomisjiRewizyjnej,
3/ okre6lanie
wysokoSci,
trybuiterminuuiszczania
skladekczlonkowskich,
4/ dokonywanie
zmianw Statucieoraz usta¡anieregulaminu
obradZ¡azdu
i OrdynacjiWyborczej,
5/ decydowanieo ograniczeniu
kompetencjiZarzqdudo podejmowania
zobowiEzafimajqtkowych
w imien¡uStowazyszenia,
6/ powolywanie
komisjistalychlubdorainych¡ ustalanie
ich liczebnoéci,
7/ ustalanieregulaminu
dzialaniaKomisjiRewizyjneji powolanych
komisji
stalychlubdoraznych,
8/ ustalanieliczbyczlonkówZatzqdu,
9/ okreéleniewysokoéc¡kwotydo którejZarzqdmozesamodzielniezaciEgac
zobowiazania,
'f0/ decydowanie
gospodarczej
przezStowarzyszenie
o podjeciudzialalnoSci
g. Aazd mozeobtadowaói podejmowaó
uchwatyjedyniew sprawachobjqtych
porzEdkiem
obrad.
19.1.4azd wybieraPzewodniczEcego
Stowarzyszenia
spoéródprzedstawicieli
gmin,powiatów,
bezwzglgdnq
glosów,w obecnoéci
wiekszoéci4
co najmniej
polowyczlonkówStowarzyszenia,
w glosowaniutajnym.
2. OdwolaniePrzewodniczEcego
przeduptywemkadencji
Stowarzyszenia
'1.
nastepuje
w trybieokreslonym
w ust.
jest Prezesem
3. Przewodnicz4cy
Stowarzyszenia
ZarzEdu

)

20.1. Aazd wybiera pozostalychczlonków ZarzAdu spo6ród przedstaw¡cieli
glosów,w obecnoécico
czlonkówStowarzyszenia,
zwyklq wiQkszoéciA
najmniejpolowyczlonkówStowarzyszenra
2. Ustalasie liczbeczlonkówZatzqduwrazz Prezesemw iloóciod 5 do 7.
3 Zatzqd wybieraspoéródswoich czlonków zastgpcePrzewodniczEcego,
Sekretarza
i Skarbn¡ka
w terminie'l miesiAca
od dniawyborupzez4azd
4 W przypadkugdy liczba czlonkówZatzqdubedziemniejszaniz 5, Zarzqd
jest zwolaóAazd w celu uzupelnienia
jego skladu,w terminie
zobow¡qzany
jednegomiesiqcaod dnia zaistnienia
takiejsytuacji,jeéli termindo uplywu
kadencjijest
dluzszyniz6 miesiQcy
5. Na uzasadnionywniosek PrzewodniczEcego
Iub co najmniej I
przedstawicieli czlonków Stowarzyszenia 4azd
moze odwolaó
poszczególnych
glosóww obecnoéci
czlonków Zazqdu zwyklqwiekszoéciE
polowyczlonków
co najmniej
Stowarzyszeria.
jest
6 UchwalaAazdu w sprawien¡e udzielenia
Zazqdow¡absolutorium
równoznaczna
z wnioskiem
o odwolanie
Zatzqdu.
7 Zatzqdodbywaswe posiedzenianie zadziej niz raz na kwartal.
8 Obradom Zatzqdu przewodniczyPrezes Zatzqdu lub jego zastQpca.
W posiedzeniach
Zarzqdumog4 braó udzialpracownicy
biura,bez prawa
glosu.
L Do kompetencji
ZazEdunalezyw szczególnoéci:
'1lprzygotowanie
programu
dzialan¡a,
projektówuchwalZjazdu,
2/ przygotowanie
jegoobrad,
posiedzeñ
porzEdku
3/ zwolywanie
Zjazdui przygotowanie
4/ przedkladanieZjazdowi sprawozdañz rcalizacji uchwal okreslaj4cych
kierunki
dzialania
Stowarzyszenia,
5/ przyjmowanie
w poczetczlonkówStowarzyszenia
i stwierdzanie
ustania
czlonkostwa,
6/ podejmowanie
zobowiqzaf'majqtkowych
do wysoko6ciokreélonejuchwalq
Zjazdu,
7/ utworzenie biura Stowarzyszenia,okreélenie zakresu dzialan¡a
jego pracowników,
orazzatrudnienie
w stosunkudo którychjest pracodawc4
przepisów
w rozum¡eniu
KodeksuPracy
podróZy
8/ ustalanie
zasadzwrotukosztów
sluZbowych.
'10ZarzEdwykonuje
zadaniaprzypomocybiura
przez
dokonuje
Zjazdspoéródzaproponowanych
S 21.'1.WyboruKomisjiRewizyjnej
przedstawicieli czlonków Stowarzyszenia kandydatów, nie bedEcych
czlonkamiZazqdu, ani nie kandydujecych
do tej wladzyStowarzyszenia

2. W sklad KomisjiRewizyjnejwchodzq3 osoby, którewybierajAze swego
gronaPrzewodniczEcego.
3. Kom¡sjaRewizyjnaodbywaswe posiedzenianie rzadziejniz raz w ciEgu
roku.
nalezy:
4 Do kompetencji
Kom¡sji
Rewizyjnej
1/ sprawowaniewszechstronnejkontroli statutowejdzialalnoéci
Stowarzyszenia
zjazdowiwnioskówz ustaleñpokontrolnych,
2l prezenlowanie
3/ wnioskowanieo udzielenielub nie udzielenieabsolutorium
Zatzqdowt.
okreélaregulamin
5. Szczególowy
tryb izakres dzialaniaKomisj¡Rewizyjnej
ptzezAazd.
uchwalony
V. MajEtek¡ funduszeStowarzyszenia
stanowiq
nieruchomo6ci,
ruchomoSci
i fundusze.
S 22.MajatekStowarzyszenia
Stowarzyszenia
tworzone
sEz:
S 23 Fundusze
1 skladekczlonkowskich,
projektów,
2. érodkówUniiEuropejskiej
dostepnych
w ramachrealizowanych
3 dochodów
z majEtku,
4 dotacji,
darowizn,
zapisówispadków,
5 wplywówz ofiarnoécipubl¡cznej,
gospodarczej
dzialalnoSci
6. prowadzonej

'

spotzqdzaprojektbudzetuobejmujEcywszystkie
5 24. 1. Zazqd Stowarzyszenia
dochodyiwydatki przewidywane
w danymroku.Budzetwinienbyó rozpatzony
pzez
iuchwalony
Zgrcmadzenie
najpózniej
do dnia31 marcarokuobrachunkowego,
którymjest rok kalendarzowy.
przedstawicielom
2. Projektbudzetuwinienbyóprzeslany
w Zgromadzeniu
przynajmniej
na 14 dni pfzedterminem
obradZgromadzen¡a.
3. Od poczqtku
rokuobrachunkowego
do czasuuchwalenia
budzetuprzez
prow¡zorium
WalneZgfomadzenie
na danyrokobowiqzuje
budzetowe
ptzezZazqd Stowarzyszenra.
uchwalane
Zazqd
S 25 Najpózniejw ciegutrzechmiesiecypo uplywieroku obrachunkowego
powinienzlozyóZgtomadzeniu
rocznesprawozdanie
finansowe.
nastepujezgodnie
S 26.1 Wydatkowaniekwot z funduszyStowarzyszenia
z ptzyjgtymptzez4azd budzetem
2. Do zaciagar'ia zobowiqzañ majetkowychw imieniu Stowarzyszenia
upowaznionyjest PrezesZarzqdulub jego zastepca,dzialajqcyw kazdym
wypadkuwspólnieze Skarbnikiem.
3. Osoby,o którychmowa w ust.2 mogqzaciqgaó
zobowiazania
majAtkowe
pozostajqcych
w imieniu Stowarzyszenia
wylEcznie do wysokoéci kwot
aktualniew dyspozycjiStowarzyszenia.

,7
4. Stowarzyszeniena zewnEtfzreprezentujePrezes ZarzEdu lub jego
- Wicepfezes.
zastepca
gospodarcze
w zakresie:nauki,
mozepfowadzió
dzialalnoóó
S 27. Stowarzyszen¡e
kultury, sportu, komunikacji,dró9, transportu,ochrony érodowiska,zdrowia
i rehabilitacji
osóbniepelnosprawnych
w oparciuo uchwale
Zjazdu
gospodarczej
Stowarzyszenia
mogEbyó
S 28. Dochodyuzyskanez dziatalnoéc¡
ptzeznaczane
statutowq.
wlqcznie na dzialaln06ó
Vl. Postanowienia
koñcowe
Zjazdw drodzeuchwatypodjetej
S 29. Zmiany niniejszegoStatutumozedokonywaó
bezwzglQdne
wiekszosciEglosów,w obecnoécico najmniejpolowyczlonków
Stowarzyszenia
Stowarzyszenia,
okreélonych
w przepisach
opróczprzypadków
S 30.1.Rozwi4zanie
prawa,mozenast ió tylkona mocyuchwaly
Zjazdu.
2. Uchwala, o której mowa w ust 1, a takze uchwala w przedm¡ocie
uszczupleniamajEtkuStowarzyszenia,moae byó podjeta w trybie S 29.
qt.rr
ñinia¡c7a^^

r t rI

zalozycielskiego
w dniu....
S 31.Statutzostalprzyjetyuchwalqzebrania

