STATUT
STOWARZYSZENIA GMIN POLSKICH
EUROREGIONU
„PRO EUROPA VIADRINA”

(tekst ujednolicony)

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina" zwane dalej
„Stowarzyszeniem" działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, póz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
§2
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§3
Nazwa Stowarzyszenia „Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina"
jest prawnie zastrzeżona.
§4
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, siedziba i biuro
mieszczą się w Gorzowie Wlkp.".
§5
1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej reprezentantów zrzeszonych
gmin i powiatów. Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw może zatrudniać
pracowników, w tym celu tworzy Biuro Stowarzyszenia.
1a. Pracą biura kieruje Dyrektor Biura.
1 b. Biuro prowadzi sprawy Władz Stowarzyszenia, między innymi poprzez inspirowanie i
podejmowanie działań na rzecz Stowarzyszenia oraz pełną obsługę Władz w zakresie spraw
administracyjnych, finansowych i organizacyjnych.
1c. Biuro prowadzi swoją działalność w oparciu o statut Stowarzyszenia, uchwały walnego
Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz regulamin organizacyjny uchwalony przez zarząd
stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności
gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony
do podziału między jego członków
3. Szczegółowy zakres i zasady prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej rodzaj i formę
organizacyjną określi walne zebranie członków.
§6
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym
samym lub podobnym profilu działania.

Rozdział II
Cele i środki działania
§7
Celem Stowarzyszenia jest reprezentacja i obrona wspólnych interesów gmin i powiatów
zrzeszonych w Euroregionie „Pro Europa Viadrina " oraz współpraca gmin i powiatów w
zakresie:
1. gospodarki komunalnej (budowa infrastruktury komunalnej, gazyfikacja wsi,
telefonizacja),
2. ochrony środowiska (utylizacja odpadów komunalnych i przemysłowych, oczyszczanie
ścieków),
3. ochrony zdrowia (w tym w ramach samorządowego systemu finansowania służby zdrowia),
4. edukacji (organizacji szkół, kreowania programów oświatowych),
5. kultury i turystyki (organizacja wspólnych imprez, promowanie regionu), komunikacji
publicznej.
7. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
8. koordynowania i wspieranie współpracy przygranicznej w regionie
9. pozyskiwania i wykorzystywania środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych
krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych dla realizacji celów Stowarzyszenia,
10. wykonywania zadań określonych w podpisywanych przez stowarzyszenie umowach i
porozumieniach,
11. realizacji innych przedsięwzięć promujących ideę samorządności i integracji europejskiej.
§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw gospodarczych,
2. wymianę doświadczeń,
3. upowszechnianie wiedzy ekonomicznej,
4. prowadzenie poradnictwa w zakresie samorządu terytorialnego,
5. współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi
działalnością Stowarzyszenia,
6. organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów itp.,
7. upowszechnianie wiedzy ekologicznej, szerzenie kultury fizycznej i sportu,
8. roztaczanie opieki nad zabytkami kultury materialnej, w szczególności obiektów
budownictwa i architektury,
9. występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem Sejmiku Samorządowego
Województwa Lubuskiego, Zarządu Województwa Lubuskiego Wojewody Lubuskiego.
11. popieranie i rozwijanie idei samorządu terytorialnego,
12. działanie w strukturach „Euroregionu Pro Europa Viadrina",
13. podejmowanie wszelkich innych działań zmierzających do urzeczywistnienia celów
Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.
§10
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą zostać gminy i powiaty, których rady uchwalą
przyjęcie statutu i przystąpienie do Stowarzyszenia."
§11
1. Uchwałę w sprawie przyjęcia członków podejmuje Zarząd na pisemny wniosek
zainteresowanej gminy lub powiatu w terminie jednego miesiąca.
2. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia zainteresowana gmina
lub powiat może odwołać się do walnego zebrania członków, które rozpatrzy wniosek na
najbliższym posiedzeniu.
§12
1. Członek zwyczajny ma prawo:
1).wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2). zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz dotyczące działalności Stowarzyszenia,
3). korzystać z obiektów i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez walne
zebranie członków.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1), aktywnego uczestniczenia w pracach na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia,
2). przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
3). regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń w Stowarzyszeniu.
§13
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, w tym organy
administracji rządowej i samorządowej, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia,
akceptująca cele i działania Stowarzyszenia oraz deklarująca pomoc finansową lub rzeczową.
2. Uchwałę w sprawie przyjęcia członków wspierających podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający -osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego
przedstawiciela

§14
Członek wspierający ma prawo do:
1. korzystania z usług świadczonych przez Stowarzyszenie,
2. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
3. uczestniczenia w walnym zebraniu członków z głosem doradczym.
§15
Członek wspierający obowiązanyjest do popierania działalności Stowarzyszenia oraz
wywiązywania się z innych świadczeń zadeklarowanych na rzecz Stowarzyszenia.
§16
Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona dla
realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie
Członków na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka
wspierającego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§17
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, na podstawie uchwały rady
gminy lub rady powiatu złożonej Zarządowi Stowarzyszenia,
2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3. skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek albo nieuczestniczenia w pracach
władz Stowarzyszenia przez przedstawicieli gmin lub powiatów przez okres ponad trzech
miesięcy po uprzednim powiadomieniu rady gminy lub rady powiatu,
4. pozbawienie członkostwa honorowego, w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków,
5. likwidacji Stowarzyszenia.
§18
Decyzję w sprawie skreślenia z listy członków z przyczyn określonych w § 17 pkt. 3
podejmuje Walne Zebranie Członków.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
§19
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd Stowarzyszenia
3. Komisja Rewizyjna
§20
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższym organem kontrolnym i
stanowiącym
§21
1. W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą wójtowie, burmistrzowie (prezydent) gmin
i starostowie powiatów ziemskich członkowie Stowarzyszenia, względnie za zgodą rady
gminy lub rady powiatu inny członek organów gminy lub powiatu.
2. Każdy członek - gmina lub powiat Stowarzyszenia posiada jeden głos na Walnym Zebraniu
Członków.
§22
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy przede wszystkim:
1. ustalanie kierunków i planów działalności Stowarzyszenia,
2. powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego i członków Zarządu oraz
Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem § 28 ust. 2,
3. uchwalanie budżetu,
4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5. udzielanie Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium
6. uchwalanie zmian statutu,
7. ustalanie zakresu i rodzaju podejmowanej działalności gospodarczej,
8. przystąpienie do organizacji i stowarzyszeń,
9. decydowanie w sprawach zbycia i podziału nieruchomości,
10. podejmowanie uchwał w sprawie podziału lub rozwiązania przeznaczenie jego majątku,
11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
12. nadawanie godności członka honorowego,
13.ustalanie wysokości składek członkowskich.
§23
Walne Zebranie Członków może ponadto podjąć uchwałę w każdej sprawie dotyczącej
Stowarzyszenia, jego członków lub organów.

§24
1. Walne Zebranie Członków wybiera delegatów do Rady Euroregionu „Pro Europa
Viadrina" na okres 4 lat spośród przedstawicieli gmin i powiatów w Stowarzyszeniu.
2. Odwołanie delegata do Rady Euroregionu przed upływem kadencji następuje na
wniosek członka Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.
3. Zmiana przedstawiciela gminy lub powiatu w Stowarzyszeniu powoduje
automatyczne wejście do Rady Euroregionu nowo wybranego przedstawiciela danej
gminy lub danego powiatu.
4. Delegat do Rady Euroregionu, którego mandat wygasł lub który został odwołany
przez Zebranie Członków uczestniczy w pracach Rady jako obserwator przez okres 6
miesięcy.
§25
1. Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej dwa razy do roku
w siedzibie Stowarzyszenia lub w innym miejscu wskazanym przez Zarząd.
2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków na siedem dni
przed terminem Walnego Zebrania Członków.
§26
1. Nadzwyczajne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:
1. z własnej inicjatywy,
2. na wniosek Komisji Rewizyjnej
3. pisemny wniosek 1/3 członków zwyczajnych w terminie 2 tygodni od daty
zgłoszenia żądania zwołania Zgromadzenia.
2. W przypadku uchybienia przez Zarząd terminowi określonemu w ust. l Nadzwyczajne
Zebranie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna w trybie natychmiastowym.

§27
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadaj ą zwykłą większością głosów przy
obecności przynajmniej l / 2 członków Stowarzyszenia.
§28
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność
przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z Przewodniczącego Zarządu, Wiceprzewodniczącego oraz czterech
członków , powoływanych na Komitet Założycielski stanowić będzie pierwszy
Zarząd.
3. Odwołanie członków Zarządu może nastąpić w przypadku:
1) złożenia rezygnacji przez członka,
2) odwołania przez Radę Gminy lub Radę Powiatu,
3) odwołania przez Zebranie Członków z powodu postępowania niezgodnego z jego
uchwałami.

§29
Do kompetencji Zarządu należy:
1. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
2. kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie ze statutem,
3. reprezentowanie na zewnątrz Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,
4. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego
Stowarzyszenia,
5. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu,
zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia,
6. przyjmowanie członków i skreślanie z listy członków,
7. koordynowanie działalności członków Stowarzyszenia,
8. rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia, powstałych na tle
działalności Stowarzyszenia,
9. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
10. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
11. uchwalanie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biura Stowarzyszenia
§30
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
składu, w przypadku równej ilości głosów, głos decydujący ma przewodniczący zebrania.
§31
1. Komisja rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków.
3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należą wszystkie sprawy kontroli finansowej
całej działalności Stowarzyszenia.
4. Komisja powoływana jest na okres kadencji rad.
5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być reprezentanci gmin lub powiatów których
wójt, burmistrz (prezydent), starosta jest członkiem Zarządu.
§32
Walne Zgromadzenie Członków może powołać w zależności od istniejących potrzeb inne
Komisje stałe lub doraźne, dla określonych zadań.
ROZDZIAŁ V
Gospodarka finansowa Stowarzyszenia
§33
Gospodarka finansowa Stowarzyszenia prowadzona jest w oparciu o przepisy powszechnie
obowiązujące oraz uchwały władz Stowarzyszenia.

§34
Majątek Stowarzyszenia stanowią : fundusz założycielski , wpisowe i składki członkowskie ,
ruchomości i nieruchomości zakupione ze środków własnych lub otrzymane w drodze
spadków i darowizn , dochody z własnej działalności gospodarcze , dochody z majątku
Stowarzyszenia oraz dotacje i inne środki przekazane nieodpłatnie na cele statutowe przez
osoby fizyczne i prawne.
§35
Oświadczenie woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwaj członkowie
Zarządu. Obciążenie lub zastawienie nieruchomości wymaga uchwały Zebrania członków.
§36
Gminy i powiaty nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Stowarzyszenia, a
Stowarzyszenie nie odpowiada za zobowiązania gmin i powiatów.
ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
§37
Zmiany statutu dokonuje Zebranie Członków bezwzględną większością głosów przy
obecności przynajmniej 2/3 członków Stowarzyszenia.
§38
1. Rozwiązywanie lub podział Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zebrania
Członków podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności przynajmniej 2/3
członków Stowarzyszenia.
2. W razie podjęcia uchwały , jak w ust. l Zebranie członków powołuje komisje likwidacją
oraz ustala zasady przeprowadzenia likwidacji i podziału majątku.
3. Po zakończeniu likwidacji Zebranie Członków zatwierdza sprawozdanie komisji
likwidacyjnej i określa, na czyją rzecz przejdzie majątek Stowarzyszenia po zaspokojeniu
wszystkich zobowiązań.
§39
1. Stowarzyszenie liczy minimum trzech członków/gminy lub powiaty/.
2. Jeżeli liczba członków ulegnie zmniejszeniu poniżej trzech , Stowarzyszenie ulega
rozwiązaniu bez konieczności podejmowania uchwały w trybie określonym w § 39 ust. l.
3. W takim wypadku pozostali członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są jednak do
podjęcia niezwłocznie działań określonych w § 39 ust. 2 i 3 .

§40
1. Jeżeli skład osobowy Zarządu lub Komisji Rewizyjnej zmniejszy się poniżej trzech osób w
którymś z tych organów , pozostali członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej zobowiązani
są do zwołania w terminie dwóch tygodni od daty zaistnienia tej okoliczności
Nadzwyczajnego Zebrania Członków w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
2. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu Nadzwyczajne Zebranie Członków w celu
przeprowadzenia wyborów uzupełniających zwołać może w trybie określonym w § 26 każdy
członek Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia

Gorzów Wlkp., 14.10.2009 r.

