STATUT STOWARZYSZENIA
Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego
I. Postanowienia ogólne.
§1
1. Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego zwane dalej
„Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem gmin
i powiatów położonych na terenie województwa łódzkiego.
2. Stowarzyszenie ma siedzibę w Łodzi.
3. Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Wojewoda Łódzki.
4. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią o treści: Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów
Regionu Łódzkiego.
§2
1. Stowarzyszenie jest osobą prawną po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§3
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
II. Cele Stowarzyszenia i sposoby realizacji.
§4
1. Stowarzyszenie ma na celu:
1) wspieranie idei samorządu terytorialnego
2) obronę wspólnych interesów jednostek samorządu terytorialnego
3) reprezentowanie gmin i powiatów we wspólnych sprawach na forum ogólnopolskim i
międzynarodowym
4) rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności
5) wspieranie więzi lokalnych i wymianę doświadczeń pomiędzy jednostkami samorządu
terytorialnego
6) promocję gmin i powiatów regionu łódzkiego
7) zwiększanie zatrudnienia i aktywizację zawodową mieszkańców
2. Sposoby realizacji wyżej wymienionych celów:
- podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie:
1) polityki regionalnej
2) ochrony środowiska
3) produkcji rolnej, przemysłowej, przetwórstwa rolno-spożywczego i zaopatrzenia
4) gospodarki komunalnej
5) komunikacji pasażerskiej
6) ochrony zdrowia
7) oświaty i nauki
8) upowszechniania kultury i sportu
- inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego
- świadczenie usług konsultingowych, prawnych i organizacyjnych na rzecz gmin
i powiatów zrzeszonych
- pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej
- współdziałanie z organami administracji rządowej.
III. Członkostwo w Stowarzyszeniu.
§5
1. Członkami Stowarzyszenia są jednostki samorządu terytorialnego, które podejmą uchwały
o przystąpieniu do Stowarzyszenia.
2. Gmina i powiat uczestniczą w Stowarzyszeniu poprzez reprezentantów, którymi są: starosta,
prezydent, burmistrz, wójt lub inna przez nich upoważniona osoba.

§6
1. Utrata członkostwa następuje wskutek:
1) wystąpienia gminy lub powiatu ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały
odpowiedniej rady,
2) pozbawienia członkostwa w razie:
- nie płacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy po upływie roku
budżetowego
- działania na szkodę Stowarzyszenia
- uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia
3) likwidacji jednostki samorządu terytorialnego
2. W przypadku wystąpienia gminy lub powiatu ze Stowarzyszenia lub ich likwidacji utrata
członkostwa następuje automatycznie. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia potwierdza ten fakt
i ma charakter deklaratoryjny. Członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania
Członków.
§7
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
- biernego i czynnego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia
- uczestniczenia w organach Stowarzyszenia i podejmowania uchwał
- korzystania z wszystkich statutowych form pomocy i usług Stowarzyszenia
- zgłaszania postulatów i wniosków dotyczących wspólnej działalności Stowarzyszenia
§8
Obowiązkiem członków Stowarzyszenia jest:
- popieranie działalności Stowarzyszenia oraz udzielanie pomocy jego organom w realizacji
celów statutowych
- terminowe opłacanie składki na działalność statutową Stowarzyszenia
- czynny udział w organach i pracach Stowarzyszenia
IV. Majątek Stowarzyszenia.
§9
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów,
dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności
publicznej i dotacji.
2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji zadań statutowych i nie
może być przeznaczony do podziału między jego członków.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwalanych rocznych
budżetów.
V. Organy Stowarzyszenia.
§ 10
1. Organami Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, Zarząd i Komisja Rewizyjna.
2. Organy Stowarzyszenia wyrażają swoje decyzje w postaci uchwał podejmowanych w
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków,
chyba że statut przewiduje w określonym przypadku inne zasady.
§ 11
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą starostowie, prezydenci, burmistrzowie,
wójtowie lub inne, upoważnione osoby.
3. Każdy członek posiada 1 głos.
4. Przedstawiciel gminy lub powiatu do Walnego Zebrania Członków w przypadku
niemożności brania udziału w posiedzeniu wyznacza na piśmie swego pełnomocnika.
5. Walnemu Zebraniu Członków Przewodniczy Prezydent Miasta Łodzi lub inna, upoważniona
osoba. W przypadku braku możliwości przewodniczenia przez wyżej wskazane osoby
Walnemu Zebraniu Członków przewodniczy prezes Zarządu.

6. Mandat przedstawiciela gminy lub powiatu wygasa w przypadku:
1) śmierci
2) stanu zdrowia uniemożliwiającego pełnienie obowiązków
3) rezygnacji
4) odwołania przez odpowiednią Radę
5) upływu kadencji
7. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć obserwatorzy z jednostek samorządu
terytorialnego.
§ 12
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. uchwalenie statutu Stowarzyszenia i jego zmian
2. wybór i odwoływanie w tajnym głosowaniu prezesa i członków Zarządu oraz Komisji
Rewizyjnej
3. uchwalanie budżetu i programu gospodarczego Stowarzyszenia
4. uchwalanie wysokości składek członkowskich z uwzględnieniem ilości mieszkańców w
gminach i powiatach oraz terminów ich płatności
5. przyjmowanie sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu zaopiniowanego przez Komisję
Rewizyjną oraz sprawozdania prezesa z wykonania programu gospodarczego
6. udzielanie absolutorium Zarządowi
7. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Stowarzyszenia przekraczających zakres
zwykłego zarządu
8. rozpoznawanie odwołań dotyczących pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu
9. podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia na członka Stowarzyszenia
10. rozwiązanie Stowarzyszenia i podział majątku
11. ustalanie regulaminu organizacyjnego Stowarzyszenia i zasad wynagradzania pracowników
12. realizacja zadań nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych organów
Stowarzyszenia
13. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu.
§ 13
1. Posiedzenie Walnego Zebrania Członków zwołuje Zarząd nie rzadziej niż raz na pół roku.
2. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zebrania Członków zwołuje Zarząd na wniosek ¼
liczby członków z propozycją porządku obrad.
3. Termin i miejsce Walnego Zebrania Członków oraz propozycje porządku obrad ustala
Zarząd.
4. Zaproszenie na posiedzenie Walnego Zebrania Członków wraz z porządkiem obrad
i materiałami dostarczane są najpóźniej na 3 tygodnie przed posiedzeniem zwyczajnym i na
7 dni przed posiedzeniem nadzwyczajnym.
5. Wniosek o uzupełnienie porządku obrad przez gminy i powiaty może być zgłaszany wraz
z uzasadnieniem najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków.
O zmianach porządku obrad Zarząd powiadamia członków w terminie 7 dni przed terminem
obrad.
6. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zebrania Członków zgłaszane po terminie,
o którym mowa w pkt. 5 wymagają zgody przynajmniej 10% obecnych na Zebraniu
przedstawicieli.
§ 14
1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.
2. Zarząd może składać się z 5-9 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków na 4 lata
spośród członków Stowarzyszenia. Liczbę osób w Zarządzie ustala Walne Zebranie
Członków.
3. Zarząd działa pomimo upływu kadencji do czasu wyboru przez Walne Zebranie Członków
następnego Zarządu.
4. W skład Zarządu wchodzą: prezes, zastępca prezesa, członkowie, skarbnik i sekretarz
Stowarzyszenia.
5. Na wniosek prezesa Zarząd wybiera spośród swoich członków: zastępcę prezesa, skarbnika
i sekretarza.

6. Zakresy czynności zawiera regulamin organizacyjny Stowarzyszenia.
7. Zarząd działa zgodnie z uchwalonym przez Walne Zebranie Członków regulaminem pracy
Zarządu.
§ 15
1. Członek Zarządu traci mandat w przypadku:
1) zrzeczenia się mandatu
2) utraty mandatu członka Walnego Zebrania Członków
3) odwołania przez Walne Zebranie Członków
2. Zmniejszenie ilości członków Zarządu zobowiązuje Walne Zebranie Członków do dokonania
wyborów uzupełniających na najbliższym posiedzeniu. Walne Zebranie Członków na
posiedzeniu nadzwyczajnym dokonuje wyborów uzupełniających, gdy liczba członków
Zarządu zmniejszy się poniżej minimalnego składu osobowego.
§ 16
Do kompetencji Zarządu należy kierowanie bieżącymi sprawami Stowarzyszenia oraz:
1) przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zebrania Członków;
2) ustalanie terminu, miejsca i porządku obrad Walnego Zebrania Członków;
3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
4) gospodarowanie mieniem Stowarzyszenia w granicach zwykłego zarządu;
5) wykonywanie budżetu Stowarzyszenia;
6) powoływanie komisji problemowych Stowarzyszenia;
7) delegowanie przedstawicieli do innych organizacji i instytucji oraz podpisywanie
umów i porozumień o współpracy;
8) prowadzenie spraw dotyczących członkostwa gmin i powiatów w Stowarzyszeniu,
9) zatrudnianie pracowników, rzeczoznawców, itp.,
10) podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa.
§ 17
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby jednak nie rzadziej niż co dwa miesiące.
2. O posiedzeniu zawiadamia się na piśmie Komisję Rewizyjną na 7 dni przed terminem
posiedzenia.
3. Pracami Zarządu kieruje prezes, a w razie usprawiedliwionej nieobecności jego zastępca.
§ 18
1. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz dwóch członków Zarządu.
2. Z realizacji zadań oraz wykonania budżetu i programu gospodarczego prezes Zarządu
przedkłada sprawozdania Walnemu Zebraniu Członków.
§ 19
1. Oświadczenia woli dotyczące zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia w
stosunku do osób trzecich składa w kolejności: prezes Zarządu wraz z członkiem, zastępca
prezesa Zarządu wraz z członkiem lub 2 członków Zarządu.
2. W sprawach bieżących Stowarzyszenia Zarząd może udzielić upoważnienia do składania
oświadczeń woli pracownikowi Biura Stowarzyszenia.
3. Czynność prawna, wskutek której może powstać zobowiązanie pieniężne wymaga
kontrasygnaty skarbnika Stowarzyszenia.
§ 20
1. Organy Stowarzyszenia wykonują zadania przy pomocy Biura Stowarzyszenia.
2. Prezes Zarządu nadzoruje działalność Biura i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy
w stosunku do pracowników.
3. Wyznaczony przez prezesa pracownik Biura pełni funkcję protokolanta w posiedzeniach
Walnego Zebrania Członków i Zarządu.
§ 21
1. Organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.
2. Komisję Rewizyjną w składzie 3 członków wybiera na okres 4 lat Walne Zebranie
Członków.
3. Pracą Komisji Rewizyjnej kieruje wybrany przez nią przewodniczący.
4. Komisja Rewizyjna kontroluje wykonanie budżetu przez Zarząd oraz zgodność działań
organów Stowarzyszenia ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków. Opinie w

tym zakresie wraz z wnioskiem o absolutorium przedkłada Walnemu Zebraniu Członków.
VI. Rozwiązanie Stowarzyszenia.
§ 22
1. Do podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia lub zmiany statutu wymagana jest
obecność na Walnym Zebraniu Członków co najmniej 2/3 liczby członków Stowarzyszenia.
Uchwała taka zapada większością 2/3 oddanych głosów.
2. Majątek Stowarzyszenia ulega podziałowi pomiędzy członków zgodnie z uchwałą Walnego
Zebrania Członków.
3. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu.
4. Koszty likwidacji pokrywane są z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.
VII. Przepisy przejściowe i końcowe.
§ 23
W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące
stowarzyszeń.
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