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Nazwa. teren działa|ności. siedziba i charakter prawnv Stowazvszenia.

s1
Stowazyszenie, zwane dalej Stowazyszeniem, nosi nazwę:
Komitet Pańnerski Ziemi GośI ińskiej.
Nazwa Stowazyszenia może byó używana w tłumaczeniu na inne języki.

Teren e m dzi ała| n ości Stowa zysze n ia jest joŁ"l" 
Rzeczypospo I itej Po|ski ej.

D|a właściwego rea|izowania swych ce|ów Stowazyszenie może prowadzió swoją działa|nośó
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

s3
Stowazyszenie jest zarejestrowane, działa w oparciu o obowiązujące pzepisy prawne i posiada
osobowośÓ prawną.

Siedzibą Stowazyszenia jest Murowana Goś|ina.
s4

s5
Stowazyszenie moze byó członkiem krajowych, zagranicznych, a także międzynarodowych organizacji
o tym samym, Iub podobnym zakresie działania.

s6
Stowazyszenie moze współpracowaó z odpowiednimi pod wzg|ędem rea|izowanego celu organizacjami
kraj owym i' zagranicznym i i m i ędzynarod owymi.

s7
Stowazyszenie moze posiadaó odznakę członkowską, której wzór zostanie zatwierdzony pŻez właściwy
organ ad mi n istracji państwowej.
Szczegółowe zasady i tryb pŻyznawania odznaki okreś|i usta|ony przez Zarząd Stowazyszenia
regulamin.

s8
1. Stowazyszenie opiera swoją działa|nośó na społecznej pracy ogółu członków.
2. Do realizacji swoich ce|ów Stowazyszenie może zatrudniaó pracowników, powiezaÓ do wykonania

prace zlecon e lub dziela.
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Ce|. sposobv ieoo rea|izacii iśrodki Stowazvszenia.

se

CeIem dziatalności Stowarzyszen ia są:

1. inicjowanie i rozwój wspÓłpracy gminy Murowana Goś|ina z innymi
miejscowościami i regionami z Po|ski i zagranicy, w tym na szczeb|u
stowazyszeń, organizacji, domów ku|tury i sportu itp. jednostek, jak równiez
bezpośred n io m i eszka ńców wspÓłpracujących stron ;

2. buzenie stereotypów i upzedzeń poqzez bezpośredni kontakt z inną ku|turq
i religią;

1.

2.

1.

2.



3.

4.
).
6.

,7,

8.

9.

10

l1

wspi e ra n ie m iędzynarodowej wymia ny młodziezy;
działania na rzecz to|erancji i dia|ogu wieIoku|turowego;
promocja ku|tury poTskiejw kraju i za granicą;

i<zewienie wartbści patiiotycznych w Rzeczypospo|itej Po|skiej oraz poza jeJ

granicami;
óziałania na Żeczwyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodziezy;

działania na |zecz zwiększenia udziału osób starszych w życiu społecznym
oraz twouen ie i wspieran ie form współpracy międzypokoleniowej ;

wspieranie zachowań proekoIogicznych ;

propagowanie zdrowego trybu zycia bez uza|eŻnień:
inne działania na uecz ku|tury i edukacji.

s 10

Stowazyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.

2.
3.

inicjowanie i wspieranie współpracy stron ;

koórdynowanie i p|anowanie działań związanych z tą współpracą;

stwarzanie moz|iwości nawiązania kontaktu ze stroną pańnerską zainteresowanym
jednostkom, czy mieszkańcom z terenu gminy Murowana Goś|ina oraz tym spoza niej,

pracę, czy inną działa|nośó z tą gminą są związani; 
.

organizacjom,
któzy poprzez

4. orgańizo*anie wspó|nych z przóostawicie|ami stron partnerskich przedsięwzięÓ w dziedzinie ku|tury'

,ńki, spońu, nistońi, miejscowej pzedsiębiorczości, czy wydazeń dnia codziennego ofaz

w dziedzinie integiacji ńieszr,aricow, .1at< rownióz we wsze|kich innych dziedzinach zycia społeczności

lokaI nych wspÓłpracujących stron ;

dokumentowanie przebiegu współpracy;
gromadzenie informacji i ńateńałów o miejscowościach i regionach pańnerskich;

[ublikowanie najwazniejszych wydarzeń óotyczących współpracy na łamach prasy |oka|nej w gminie

Murowana Goś|ina, * piasie ponad |oka|nej o|azu stron współpracujących iw Internecie;

wydawanie dIa potrzeb działaIności stówazyszenia fo|derów, uIotek, czy innych mateńałów

5.
o.
7.

8.
informacyjnych;

9' organizowanie wymiany międzynarodowej;

10. organizowanie warsztatów, szko|eń, kursów' konferencji, targów, wystaw, |mprez i konkursow w

kraju i za granicą;
11. inn-e działania sprzyjające rozwojowi statutowych ce|ów Stowarzyszenia.

s 11

D|a osiąg n ięcia powyższych ce|ów Stowazysze n ie :

1. zrzesza osoby uznające ce|owość
jednostek gminy Murowana GoŚ|ina
jednostkami miejscowości i regionów

współpracy mieszkańców, stowazyszeń, organizaĄi i innych

z' mieszt<ańcami, stowazyszeniami, organizacjami i innymi

współpracujących w kraju i za granicąoraz pragnące włączyó

3.
4.

się w tą współpracę;
2. *ł'j,ii"*I"".! ii"''r."ncami, samoządami |oka|nymi, stowarzysz"li9.]:^"-'9ili'::l^.:],]":l*i

j'jil5,ffii; ó;;' gminy Murowana Goślina, i takze spoża niej oraz ich odpowiednikami

funkcjonującymi u strony pańnerskiej ;

*śpoipraiuie z Kom1etjmi Pańnersńimi Iub podobnymi organizacjamistron pańnerskich;

utżyńuje kontakt z mediami Ioka|nymi, ogó|nopo|skimi oraz zagranicznymi.

s12

D|a poparcia swojej działa|ności Stowazyszenie może zabiegaÓ o patronat i wsze|kiego rodzĄu pomoc

'.-'ł,oi'v, 
,"mo12ąóó*, instytucji pub|iczńych, prywatnych, jak również firm i osób prywatnych.
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s 13

Członkowie Stowazyszenia dzielą się na:

- zwYczainYch;
- honorowYch;
- wspierających'

1.

s14

Członkiem zwyczalnymStowarzyszenia moze być kazdy pełno|etni obywate| RP, kozystający w pełni

z praw pub|icznych' a- także kaŻdy petńletńi cudźoziemiec mający miejsce zamieszkania na

terytońum Rzeczypospóritej Folsriej,lal równiez cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na

i;óiilń nń, rtóie t.i óś"ńv będą źainteresowane ce|em działalności Stowarzyszenta.

Członków zwyczajnyc'h W;.,.,-*I;żiząo stówarzyszenia na podstawie pisemnejdeklaracji.

s 15

Członek zwyczajny ma prawo do:

r. czynnego i ńiernego wyboru do władz Stowazyszenia;
2. udziału w zebraniach, spotkaniach i ńszelńcn innych przedsięwzięciach organizowanych przez

Stowarzyszenie; . .---.L ^-^^^i-a..ran.,^h nrzaz Śłr
3. kozystania ze zniŻekw opłatach za udziałw imprezach organizowanych przez Stowarzyszen|e.

s16
Członek zwyczajny jest zobowiązany do: 

! ...L..,^l..,|
1 . pzestrzeg a n i a posta ń ówi e ń *aiutu,l^..g 

Y 
|.?T i:.9y :.Ty3.,:ii11jtowa 

rzyszen t a ;

2. lriŃn.gó udziału w rea|izacji ce|ów statutowych StowazyszenIa;

.. ióóil"l.nógo optacania składek członkowskich w wysokości

Członków.

s17

ZauądStowarzyszenia moze w szczegó|nych przypadkach usta|iÓ składkę niŻszą niż ogó|nie przyjęta'

wzg|ędnie zwo|niÓ od optaty.

s 18

Członkostwo zwyczĄne ustaje na skutek:

1. dobrowo|nego wyśtąpienia członka, zgłoszonego na piśmie;.

2. skreś|enia przezZarządStowazyszenia z óouioou za|egania zopłatąskładek członkowskich pomimo

pisemnego uPomnienia;
3. w sytuacji skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na karę dodatkową utraty praw

publicznYch;
4.wyk|uczeniazeStowazyszeniaprawomocnymwyrokiemSąduKo|eżeńskiego;
5. śmierci członka.

s1e

1. Członkiem honorowym moze byó każdy pełno|etni obywatel RP |ub obywate| innego kraju'

którego *ru"o * ł,.iatainose irowao.óńą pzez Stowarzyszenie jest szczegó|nie duzy.

2' Członkostwo honorowe nadaje na wniosei Zauądu Wa|ne Zebranie Członków.

s20

1. Członek Honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego. Zwo|niony jest

z opłacania składek członkowskich. 
'^L.^.:^ ^.l^^|,A.ll no,^,aiacak ?ąrz2

2. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków na wniosek Zaządu Stowazyszenla.

ustalonej Przez Walne Zebranie



s21

Członkiem wspierającym może byÓ kazda osotia prawna mająca siedzibę na terenie RP, która popEez
pomoc finansowąiui oec.o*ąpragnie pzyczyniać się do rozwoju działa|ności Stowarzyszenia.

izłonków wspierających pzy1mu1e Żaząa śowazyszenia na podstawie pisemnej dek|aracji.

s22

1. Członek wspierający w postaci reprezentującej go osoby może uczestniczyć we wszystkich

formach działa|nośói Stowazyszenia oraz ma obowiązek przestzegania Statutu,

regu|aminów i uchwał władz Stowazyszenia, jednakże nie ma czynnego i biernego prawa

wyborczego.
cźłonek wspierający zwo|niony jest z opłacania składek członkowskich.

Członkostwa wsplerającego p.oznawia Zarząd w drodze uchwały na pisemny wniosek członka

wspierającego'

1.

2.

2.
?

2.
3.

1.
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Władze Stowazvszenia

s23
Władzami Stowazyszenia są:

a) Wa|ne Zebranie Członków;
b) Zauąd Stowazyszenia;
c) Komisja RewizYjna,
d) Sąd Ko|ezeński'

Kadencja wszystkich władz Stowa rzyszenia trwa 4 |ata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym'

Członkówie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje honorowo.

s24

Najwyzszą władząStowazyszenia jest Wa|ne Zebranie Członków, zwoływane przezZauąd

Stowazyszenia co najmniej raz w roku.
s2s

Do ko m pete n cj i wa I n eg o Zebrania Człon kÓw na|eŻy :

1' uchwa|anie ramowych programów działa|ności merytorycznej i finansowej Stowazyszenia;

2. rozpatrywanie i pzyjmowanie sprawozdań z dziiła|ności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu

KoIeżeńskiego;
3. udzie|anie abso|utori um ustępującem u Za"z.ądowi;

4. wybór Prezesa i innych członków Zarządu;
5. wybór Komisji Rewizyjnej;
6. wybór Sądu Ko|eżeńskiego;
7. podejmowanie uchwał ó nadawaniu i pozbawianiu godności Członka Honorowego na wniosek

Zarządu
8. ro.pairy*"nie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia;
9. rozpatrywanie odwołań od ozeczeń Sądu Koleżeńskiego;
1 0. uchwa|anie wysokości składek członkowskich;
11. podejmowanió uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia.

s26

1. Uchwały Wa|nego {ebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosÓw pzy
obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie orazbez
wzg|ędu na |iczbę obecnych w drugim terminie.



3' Głosowanie jest jawne' Głosowanie tajne odbywa się pzy wyboze władz Stowarzyszenia oraz

w innych ,p1""*""r' n. wniosex co najmniej pbtowy obradującego składu Wa|n.ego Zebrania.

s27

o terminie, miejscu i porządku obrad Wa|nego Zebrania C-złonków Zarząd Stowarzyszenia powiadamia

członków imiennie w formie'pisemnej |ub ustnej co najmniej 7 dni pzed terminem zebrania.

s28

może być zwołane z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji

członków Stowarzyszenia, jednak nie mniej niż dziesięciu

s2e

1, W skład Zarzadu Stowazyszenia wchodzą:
a) prezes;
b) wicePrezes;
c) sekretaz;
d) skarbnik;
e) jeden członek Zarządu'

2. Wa|ne Zebranie cztonrów wybiera Prezesa Zaządu oraz pozostatych członkÓw Zauądu.

3. Członkowie łarząduwybierają spośród siebie wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

4. Członek Zauądu nie rnoze byó członkiem Komisji Rewizyjnej i Sądu Ko|ezeńskiego'

5. Jeże|i w okresie kadencji Ziuądu zaprzestanie w nim óziała|ności co najmniej 1/3 członków, Wa|ne

Zebranie ooronu;e wyońu uzupetniajqcego do składu Zarządu o brakującą liczbę członków. Kadencja

nowych członkÓw kończy się z up,lywem onia, na który przypada koniec kadencji ich poprzedników.

6' Zarząd prawomocnie podejmuje decyzje pzy obecności co najmniej połowy jego składu w tym

prezesa lub wicePrezesa.
7, Zarząd podejmuje decyzje w formie jawnej. Głosowanie. tajne dotyczy spraw osobowych oraz innych

na wniosek co najmniej óotowy uczestniczącego w obradach składu Zarządu'

Wa|ne Zebranie Członków Stowazyszenia
Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 10%

członków.

Przewodniczącego.
JezeIi w okresie kadencji członek lub
Wa|ne Zebranie Członków uzupełnia
członków kończy się z upływem dnia,

ktÓzy wybierają ze swego grona

s30
Do kom pete nĄi Zaządu na|eŻy :

1, kierowanie działaInoŚcią Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi i uchwałami

Walnego Zebrania Członków, w tym rea|iżowanie ramowych programów działa|ności merytorycznej

i fi nanńwej uchwa|anych pzezWa| ne Zebran ie Członków;

2. opracowywani" 
'o"inv"ń 

programów działa|ności merytorycznej ifinansowej Stowazyszenia;

3. zwoływańie Walnego Zebrania Członków;
4, podejmowanie uc"hwał w sprawie nabywania i 

' 
zĘwania oraz obciązania majątku trwałego

bto*ioy''"nia, a także prowadzenie jego działa|ności finansowej;

5' podejmówanie ucnwat o pzystąpieniu do organizacji krajowych i zagranicznych;

6. czuwanie nad pzestzeganiem puez członków Stowarzyszenia przepisów statutu i regu|aminów;

7. pzyjmowanie członków i prowadzenie ich ewidencji;

8. podejmowanie ucnwat we wszystkich sprawach ńie na|ezących do kompetencji Wa|nego Zebrania

Członków;
9. reprezentowanie Stowazyszenia na zewnątu i działanie w jego imieniu. Dokumentację dotyczącą

biezącej działa|ności śtowazyszenia (boza dokumentacją dotyczącą spraw majątkowych

i finansowych) może podpisywaÓ jedna.'z osób wchodzących w skład Zarządu. Natomiast d|a

wazności dot<umeniów dotyczących 'p'"* 
majątkowych i finansowych konieczne jest spełnienie

warunku okreś|onego w $ 37.

s31

Komisię Rewizvina wybiera Wa|ne Zebranie Członków.

Kom.'s1a Re*.zyjna składa się z Irzech członków,

członkowieKomisjiRewizyjnejzapzestanąwniejdziała|ności,
śńaó romisji o brakującą liczoę członków. Kadencja nowych

na który pzypada koniec kadencji ich popzedników.

1.

2.

3.



4. Komisja Rewizyjna prawomocnie podejmuje decyzje w formie jawnej przy obecności co najmniej

dwóc|r członków, w tym pzewodniczącego. Głosowanie tajne odbywa się w sprawach osobowych |ub

n a wn iosek przynajm niej dwóch człon ków Komisji.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo braÓ udział w posiedzeniach Zarządu z głosem

doradczym.

s32
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nalezy:
1. pzeprowadzanie co najmniej raz w roku kontro|i całokształtu działa|ności Stowarzyszenia, ze

szczegó|nym uwzg|ędnieniem działaIności finansowej pod wzg|ędem ce|owości, rzeteIności i
gospodarności;
występowanie do Zarządu z wnioskamiwynikającymi z kontro|i;

występowanie na Wa|nym Zebraniu z wnioskiem o udzie|enie abso|utorium Zaządowi.

s33

Sad Ko|ezeński składa się z tzech członków' którzy wybierają Ze swego grona Pzewodniczącego.
..lezeli w okresie kadencji członek Iub członkowie Sądu Ko|eżeńskiego zaprzestaną dziata|ności w nim,

Wa|ne Zebranie Członków uzupełnia skład Sądu o brakującą |iczbę członków. Kadencja nowych

członków kończy się z upĘwem dnia, na który przypada koniec kadencji ich popzedników.
Sąd Ko|ezeński prawomocnie podejmuje decyzje w formie jawnej pzy obecności co najmniej dwóch

czionków, w tym przewodniczącego. Głosowanie tajne odbywa się na wniosek co najmniej dwÓch

członków Sądu KoIezeńskiego.

s34

Sąd Ko|eżeński wybiera się d|a rozstzygnięcia sporÓw
wynikły w obrębie Stowazyszenia'
Sąd Ko|ezeński ma do dyspozycji następujące kary:
a) upomnienie;
b) nagana;
c) wykluczenie ze StowazYszenia.

między członkami Stowarzyszenia, które

2.

1.

2.

4
l-

2.

ó.

3. od orzecznictwa Sądu Ko|ezeńskiego przysługuje członkowi prawo odwołania się w
do Wa|nego Zebrania Członków, którego rozstrzygnięcia są ostateczne.

terminie 30 dni

RozDZlAŁ V

Maiatek i fundusze Stowarzvszenia

s35

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

s36
Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1' składki członkowskie;
2. Wptywy z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu Stowazyszenia;
3. dotacje, darowizny, subwencje, zapisy, spadki iwpływy z ofiarności pub|icznej;

4. wpływy z uczestnictwa w pzedsięwzięciach rea|izowanych przez Stowazyszenie.

s37

1, D|a ważności dokumentów dotyczących spraw majątkowych i finansowych wymagane są dwa podpisy

spośród: prezesa Zarządu, wiceprezesa i skarbnika.
2. cjsooy wymienione w punkcie 1. mogą upoważnió pisemnie inną osobę spośród osÓb wchodzących

w skłód władz Stowa rzyszenia do podpisywania wyzej wymienionej dokumentacji w ściśle okreś|onym

zakresie.
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s38

UchwałęozmianieStatutupodejmuje.WalneZebranieCzłonkówwiększością2/3głosówprzyobecności
co najmniej połowy 

"i?ń.'pi"*n,ionycn 
oó ómó*'nia w pierwszym terminie, |ub bez wzg|ędu na |iczbę

obecnych w drugim terminie.

s3e

Uchwałę o rozwiązaniu Stowazyszenia. podejmuje Wa|ne Ze.branie Członków większością 2l3 głosów

pzy obecnoŚci co n';ń.ń póńwy 9so.riuóń*ń1onvch 
do głosowania w pierwszym terminie, |ub bez

*.ólęou na liczbę obecnych w drugim terminie.

Uchwała o rozwiązaniu się Stowazyszeńia orresti cel, na który mają byÓ pzekazane majątek

ifundusze Stowarzyszenia. majątku Stowazyszenia podlega
Uchwała Walnego Zebrania Członków o pfteznaczen|U

zatwi e rdze n iu puez władzę rej estracyj n ą.

1.
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