
U C HWAŁA NrXVI/Só /2004
Rady Gminy Opinogóra Górna

z dnia 19 kwietnia 2004r.

w sprawie przystąpienia Gminy Opinogóra Górna do Stowarzyszenia pod nazwą

Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Ciechanowska”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

1990 roku o samorządzie gminny (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze

zmianami) oraz w związku z art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji

Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 689 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

@ 1

1. Gmina Opinogóra Górna przystępuje do Stowarzyszenia pod nazwą: Lokalna Organizacja

Turystyczna „Ziemia Ciechanowska”.

2. Przyjmuje się Statut Stowarzyszenia, o którym mowa w ust. 1 w brzmieniu załącznika do

uchwały.
52

Delegatem na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest Wójt Gminy.

53

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

54

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rady Gminy



Statut

Lokalnej Organizacji Turystycznej

„Ziemia Ciechanowska”

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

51
Tworzy się stowarzyszenie o nazwie: Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia
Ciechanowska”, zwane dalej Stowarzyszeniem.

52

1. Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną
2. Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawąz dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591), ustawąz dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.
1592), ustawąz dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr
20, poz. 104 z póżn. zm.), ustawąz dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej
Organizacji Turystycznej (Dz. U. nr 62, poz. 689) wraz ze zmianami (Dz.U. z
2001 r. nr 22, poz. 249) oraz niniejszym Statutem.

53

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest powiat ciechanowski, a siedzibą
Ciechanow. Stowarzyszenie może też działać na innym obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.
2. Nazwa i symbole Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych
stowarzyszeń zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.
4. Stowarzyszenie może używać pieczęci i posiadać odznakę
organizacyjną wedle wzoru ustanowionego przez Walne Zebranie zgodnie
z obowiązującymi przepisami.



- wydawanie gazet 22.12.Z PKD,

- wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych 22.132 PKD,

- działalność biur podróży 63.30.A PKD,

- działalność agencji podróży 63.30.B PKD,

- działalność biur turystycznych 63.30.C PKD,

- pozostałą działalność turystyczną 63.30.D PKD,

- prowadzenie prac badawczo rozwojowych w dziedzinie nauk o ziemi 73.10.C PKD,

- działalność związaną z organizowaniem targów i wystaw 74.84.A PKD,

- działalność organizacji komercyjnych i pracodawców 91.11. Z PKD

- pozostałą działalność komercyjną gdzie indziej nie sklasyfikowaną 74.84.B PKD,

- działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowaną
91.332 PKD,

- pozostałą działalność związaną ze sportem 92.622 PKD,

- pozostałą działalność rekreacyjną, gdzie indziej nie sklasyńkowaną 92.72.ŁPKD.

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

% 6

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

- zwyczajnych,

- wspierających,

- honorowych.

@ 7

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być po zgłoszeniu woli wstąpienia
na piśmie jednostki samorządu terytorialnego oraz inne osoby fizyczne i prawne,
które złożyły deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, popierania jego celów i
podejmowania działań dla ich realizacji.



2. aktywny udział w pracach Stowarzyszenia.

3. regularne opłacanie składek członkowskich.

4. godne reprezentowanie Stowarzyszenia i dbanie ojego dobre imię

5. upowszechnianie problematyki turystycznej

2. Obowiązki określone w ust. 1 pkt 2 nie dotyczą członka wspierającego

i honorowego

3. Obowiązki określone w ust. 1 pkt 3 nie dotyczą członka honorowego.

@ 14

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje z chwilą:

a. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia. zgłoszonego na piśmie Zarządowi

b. wykluczenia z listy członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia za rażące
naruszanie postanowień Statutu, regulaminów lub uchwał władz Stowarzyszenia

c. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia na mocy uchwały zarządu za
niepłacenie składek z przyczyn nieusprawiedliwionych przez okres co najmniej 6
miesięcy, mimo pisemnego upomnienia

d. śmierci lub utraty przez członka Stowarzyszenia osobowości prawnej.

2. O posiedzeniu Zarządu, którego przedmiotem będzie wykluczenie lub skreślenie zlisty członków Zarząd zawiadamia zainteresowanego z 14 -dniowym wyprzedzeniem
ale jego obecność nie jest wymagalne.

3. Wykluczonym, skreślonym lub nieprzyjętym w poczet członków przysługuje prawo
odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania w przeciągu 30 dni od daty
otrzymania uchwały Zarządu

Rozdział 4

Władze i organizacja Stowarzyszenia

5 15

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,



- wybiera i odwołuje Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisję Rewizyjną, konstytuują się
one w ciągu 7 dni od daty Walnego Zgromadzenia

- udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,

— określa wysokość składki członkowskiej i Wpisowe,

- uchwala roczne plany działania Stowarzyszenia i roczne plany finansowe

— rozpatruje roczne sprawozdania z działalności organów Stowarzyszenia,

-- upoważnia zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek

- podejmuje uchwały w sprawie nabycia, zbycia lub obciążeń nieruchomości

- rozpatruje odwołania członków od uchwal organów Stowarzyszenia ich
dotyczących,

— nadaje godność członka honorowego Stowarzyszenia,

- podejmuje uchwały stosownie do wniosków Zarządu i członków,

- podejmuje uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

- podejmuje uchwały w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz.

@ 20

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 cztery lata.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:

a. z własnej inicjatywy,

b. na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c. na wniosek 1/3 ogółu członków.

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 zostało zwołane.

521

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia
członków na dwa tygodnie przed Zebraniem.



9

- powołuje i rozwiązuje komisje problemowe. zespoły badawcze i inne formy
organizacyjne przydatne dla działalności Stowarzyszenia,

— składa sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Walnemu Zebraniu Członków
Stowarzyszenia,

- organizuje szkolenia i kursy

- wnioskuje o nadanie odznak i przyznanie nagród

~ zatrudnia isralnia pracowników Stowarzyszenia
- podejmuje uchwały w przypadkach przewidzianych niniejszym Statutem.

@ 28

Posiedzenie Zarządu zwołuje jego Prezes lub upoważniona przez niego osoba w
razie potrzeby, nie rzadziej jak raz na kwartał, a także na wniosek dwóch członków
Zarządu w terminie 14 dni od daty Wpłynięcia wniosku.

529
W stosunku do pracowników etatowych Stowarzyszenia kierownikiem zakładu pracy
w rozumieniu przepisów prawa jest Prezes Stowarzyszenia.

530
Szczegółowy tryb pracy Zarządu określi regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

Komisja Rewizyjna

5 31

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności
Stowarzyszenia.

532

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie
Członków. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo sprawozd awczo—
wyborcze 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:
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Rozdział 5

Majątek Stowarzyszenia

5 36

Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.

@ 37

1. Na fundusze składają się:
- wpływy ze składek członków i opłaty Wpisowe,

- Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia,

- darowizny i zapisy przyjęte pod warunkiem, że nie naruszają niezależności
samorządności—Stowarzyszenia,

- dotacje z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, grantów z
krajowych i zagranicznych organizacji pozarządowych i innych podmiotów

- wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z prawem o
stowarzyszeniach, przy czym dochód z tej działalności przeznaczony będzie
wyłącznie na realizację zadań statutowych.

2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, przechowywane sąwyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, po
uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na konto.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane w dwóch równych ratach, nie później
niż w ostatni dzień | i III kwartału.

4. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składkę członkowskąi opłatę wpisowąw ciągu2 tygodni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków.

5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie zobowiązującymi przepisami

5 38

Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia określa Zarząd.

@ 39

Oświadczenia w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają równocześnie dwaj
członkowie Zarządu, wtym zawsze Prezes lub Wiceprezes.
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2.Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania,
określającej tryb likwidacji oraz cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek
Stowarzyszenia.

3. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebraniewybiera Komisję Likwidacyjna
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