PROJEKT
STATUT STOWARZYSZENIA
Lokalna Organizacja Turystyczna
“Ziemia Brzezińska”
Rozdział 1 – Postanowienia ogólne
art. 1
Stowarzyszenie pod nazwą Lokalna Organizacja Turystyczna “Ziemia Brzezińska”, zwane dalej Stowarzyszeniem,
jest stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną.
art. 2
Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne i prawne popierające cele Stowarzyszenia i zainteresowane jego
działalnością, które przystąpią do Stowarzyszenia na zasadzie członkostwa.
art. 3
1. Podstawowym terenem działania Stowarzyszenia jest obszar historycznego Powiatu Brzezińskiego, a jego
siedzibą jest Miasto Brzeziny.
2. Dla potrzeb realizacji swoich celów Stowarzyszenie może działać na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej a
także za granicą.
art. 4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń zgodnie z zasadami
określonymi w ustawie.
art. 5
Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr
142 poz. 1591), ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.
1592), ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi
zmianami), ustawą z dnia 25 czerwca 1999 roku o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 689) wraz
ze zmianami (Dz. U. z 2001 roku Nr 22 poz. 249) oraz niniejszym statutem.
art. 6

Stowarzyszenie przestrzega przepisów obowiązującej ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) i przyjmuje zasadę działania, że
opiera swą działalność na społecznej pracy swoich członków, a do prowadzenia określonych spraw może
zatrudnić pracowników.

Rozdział 2 – Cele i zasady działania
art. 7
Celem działalności stowarzyszenia jest:
1) kreowanie i upowszechnianie pozytywnego wizerunku powiatu brzezińskiego, gmin wchodzących w
skład powiatu brzezińskiego i miasta Brzeziny, przedsiębiorców i organizacji, które przystąpią do
1

Stowrzyszenia jako członkowie, oraz Ziemi Brzezińskiej jako atrakcyjnego turystycznie regionu w
kraju i za granicą,
2) tworzenie i rozwój produktów turystycznych wokół atrakcji Iturystycznych,
3) integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i
organizacji zainteresowanych rozwojem atrakcyjności regionu,
4) promocja atrakcji, obiektów i produktów turystycznych zlokalizowanych na terenie działania
stowarzyszenia,
5) prowadzenie informacji turystycznej na terenie działalności stowarzyszenia,
6) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania zewnętrznych środków na działalność stowarzyszenia,
7) gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach oraz usługach turystycznych,
8) wspieranie rozwoju turystyki,
9) doskonalenie kadr związanych z obsługa ruchu turystycznego,
10) promowanie produktów tradycyjnych i działanie na rzecz promocji turystyki kulinarnej,
11) przejawianie inicjatyw oraz podejmowanie przedsięwzięć turystycznych, kulturalno – oświatowych,
sportowych, prozdrowotnych, z zakresu ochrony środowiska oraz innych promujących Ziemię
Brzezińską jako region turystycznie i przyrodniczo atrakcyjny.
art. 8
Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1) przygotowanie i wydawanie materiałów promocyjnych oraz uczestnictwo w przedsięwzięciach
promocyjnych,
2) planowanie i koordynowanie organizacji imprez turystycznych, kulturalno – oświatowych, sportowych i
promocyjnych w regionie,
3) inicjowanie oraz wspieranie organizacyjne działań podejmowanych na rzecz rozwoju i modernizacji
infrastruktury turystycznej;
4) podnoszenie jakości usług turystycznych i rozwoju produktów turystycznych,
5) współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, z Polską Organizacją Turystyczną,
regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi oraz innymi podmiotami realizującymi cele i
zadania w zakresie m.in. turystyki, rekreacji oraz kultury fizycznej i promocji zdrowia,
6) działalność edukacyjną, szkoleniową oraz wydawniczą, organizowanie akcji promocyjnych w zakresie
kultury, sportu I turystyki,
7) udział w imprezach promocyjnych oraz targach krajowych i zagranicznych, koordynacja działań w
zakresie realizacji kalendarza imprez turystycznych.
8) wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju turystyki, poszanowania historii w tym dziedzictwa narodowego,
tradycji i obyczajów,
9) współpracę z przedsiębiorcami działającymi w sektorze turystyki oraz innymi związnymi z obsługa ruchu
turystycznego.

Rozdział 3 – Członkowie, ich prawa i obowiązki
art. 9
Członkiem Stowarzyszenia może zostad każda osoba fizyczna i prawna, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2) nie jest pozbawiona praw publicznych (w przypadku osoby fizycznej),
3) złożyła deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, popiera jego cele i udziela Stowarzyszeniu pomocy w
formie materialnej lub niematerialnej.
art. 10
Wpisanie na listę członków i skreślenie z niej następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
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art. 11
Członek Stowarzyszenia ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) brania udziału w pracach i inicjatywach Stowarzyszenia,
3) otrzymywania informacji o działaniach Stowarzyszenia
4) wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących celów i działalności Stowarzyszenia,
5) obrony swoich uzasadnionych interesów przez Stowarzyszenie.
art. 12
Do obowiązków członka należy:
1) przestrzeganie przepisów statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia,
2) aktywny udział w pracach Stowarzyszenia
art. 13

1.
a)
b)
c)

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje z chwilą:
wystąpienia ze Stowarzyszenia
skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia
śmierć osoby fizycznej będącej członkiem lub likwidacji osoby prawnej.

2. O posiedzeniu Zarządu, którego przedmiotem będzie skreślenie z

listy członków Zarząd

zawiadamia zainteresowanego z 14-to dniowym wyprzedzeniem.

Rozdział 4 – Władze i organizacja Stowarzyszenia
art. 14
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
2) Zarząd Stowarzyszenia
3) Komisja Rewizyjna

art. 15
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata i upływa z terminem kolejnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia będącego Zebraniem sprawozdawczym

art. 16
1. Uzupełnienie składu władz Stowarzyszenia w czasie kadencji może nastąpić w drodze wyboru członka w
następujący sposób:
1) do Zarządu Stowarzyszenia – jednomyślnie decyzja Zarządu,
2) do Komisji Rewizyjnej – jednomyślnie decyzją Komisji,
2. Ilość osób przyjętych w drodzenie uzupełnienia nie może przekraczad 1/3 ilości osób pochodzących z wyboru.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
art. 17
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia , które:
1) ustala program działania Stowarzyszenia,
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2) wybiera Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną,
3) rozpatruje sprawozdania z działalności organów Stowarzyszenia ich dotyczących,
4) udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
5) rozpatruje odwołania członków od uchwał organów Stowarzyszenia ich dotyczących,
6) uchwala zmiany Statutu i regulaminu Stowarzyszenia,
7) określa wielkość składek członkowskich,
8) podejmuje uchwały stosownie do wniosków Zarządu i członków,
9) podejmuje uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
10) podejmuje uchwały w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach nie
zastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz.

art. 18

1. Walne Zebranie może być Zwyczajne I Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd jako sprawozdawcze raz do roku, a jako
sprawozdawczo-wyborcze raz na trzy lata.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd :
- z własnej inicjatywy,
- na wniosek Komisji Rewizyjnej,
- na wniosek 1/3 ogółu członków Stowarzyszenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się
nie później niż w ciągu miesiąca od
złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostałozwołane.
art. 19
O terenie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków na dwa tygodnie przed
Zebraniem.

Zarząd Stowarzyszenia
art. 20
Zarząd Stowarzyszenia:
1) reprezentuje Stowarzyszenie i działa w jego imieniu,
2) uchwala plan finansowy i zasady gospodarki majątkowej Stowarzyszenia,
3) ustala szczegółowy plan działania Stowarzyszenia,
4) nawiązuje kontakty i współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi, partiami politycznymi i
organizacjami pozarządowymi
5) powołuje i rozwiązuje komisje problemowe, zespoły badawcze ,pełnomocników i inne formy
organizacyjne przydatne dla działalności Stowarzyszenia określające jednocześnie zakres ich
kompetencji,
6) inicjuje powoływanie fundacji
7) podejmuje uchwały w przypadkach przewidzianych niniejszym Statutem.

art. 21

1. Zarząd składa się z 3-5 osób wybranych w głosowaniu tajnym spośród członków zwyczajnych
Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesów lub/ i Członków Zarządu.
3. Liczbę Członków Zarządu ustala każdorazowo Walne Zebranie Członków.
4. Wybory przeprowadza się oddzielnie na funkcję prezesa i oddzielnie na pozostałych członków zarządu.
art. 22
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Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony przez niego jeden z Wiceprezesów w razie potrzeby, nie
rzadziej niż raz na pół roku, a także na wniosek dwóch członków zarządu w terminie 14 dni od daty wpłynięcia
wniosku.
art. 23
Szczegółowy tryb pracy Zarządu określa regulamin przez niego uchwalony.

Komisja Rewizyjna
art.24

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Liczbę
członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie Członków.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Komisja rewizyjna działa uwzględniając regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.
5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
2) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie
terminów oraz sposobów ich usunięcia,
3) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu oraz postawienie
wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu,
jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, ze spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w
działaniu stowarzyszenia,
5) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków względnie z
wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub
statutem bądź istotnymi interesami działań Zarządu,
6) Przewodniczący lub Sekretarz Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu.
art. 25

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie
wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie
członków Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja
Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zgromadzenia
Stowarzyszenia w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.
art. 26
W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo wyboru
uzpełniającego nowych członków władz Stowarzyszenia. Liczba osób dokooptowania nie może przekroczyd 1/3
pochodzących z wyboru ogólnego.

Rozdział 5 – Zasady wyborcze
art. 27
Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby
członków, z wyjątkami zastrzeżonymi niniejszym statutem. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos
Prezesa. O terminie zebrania władz Stowarzyszenia winni być powiadomieni wszyscy ich członkowie listami
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poleconymi lub innym przyjętym trybem.

art. 28
Wybory władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
Wybrany jest ten członek, który uzyska największą liczbę głosów - za.

Rozdział 6 – Majątek Stowarzyszenia
art. 29
Na majątek stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.
art. 30
Na fundusze składają się:
1) wpłaty ze składek członków,
2) wpłaty z działalności statutowej Stowarzyszenia,
3) dotacje, darowizny i zapisy przyjęte pod warunkiem, że nie naruszają niezależności samorządności
Stowarzyszenia,
4) wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej przez stowarzyszenie.
art. 31
Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia określa Zarząd.

art. 32
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeo woli w sprawach majątkowych
stowarzyszenia wymagany jest podpis Prezesa Zarządu samodzielnie lub dwóch innych członków Zarządu
łącznie.

Rozdział 7 – Postanowienia końcowe

art. 33

1. Uchwałę o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie członków
Stowarzyszenia większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych
członków.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki zostanie przeznaczony
majątek Stowarzyszenia.
art. 34
W stosunku do pracowników etatowych Stowarzyszenia kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów
prawa jest Prezes Stowarzyszenia.

art. 35
Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia wszyscy jego założyciele stają się członkami Stowarzyszenia.
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