UCHWAŁA NR VIII/39/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Czerwieńsk do stowarzyszenia pod nazwą: ,,Stowarzyszenie Odra dla
turystów’’.
Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do stowarzyszenia pod nazwą: ,,Stowarzyszenie Odra dla turystów’’.
§ 2. Statut stowarzyszenia pod nazwą: ,,Stowarzyszenie Odra dla turystów” stanowi załącznik
niniejszej uchwały.

nr 1 do

§ 3. Składki członkowskie wynikające z członkowstwa opłacane będą z budżetu Gminy Czerwieńsk.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czerwieńsku
Leszek Jędras

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i 1318; z 2014 r., poz.
379 i 1072.
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STATUT STOWARZYSZENIA

Załącznik do Uchwały Nr VIII/39/15
Rady Miejskiej w Czerwieńsku

Odra dla turystów.

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Postanowienia ogólne

I.

§ 1.
1. Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie Odra dla turystów” zwane dalej
Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), na

podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z
2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest dobrowolną organizacją Gmin
propagujących rozwój turystyki Doliny Odry.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Nowa Sól.
4. Członkami założycielami Stowarzyszenia są gminy: Głogów, Bytom Odrzański,
Nowa Sól-Miasto, Sulechów , Krosno Odrzańskie, Słubice, Kostrzyn nad Odrą
Górzyca. Uchwały Rad Gmin w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia
stanowią załącznik Nr 1,2,3,4,5,6 ,7 i 8.
5. Członkowie Stowarzyszenia uznają turystykę, w szczególności turystykę wodną
na rzece Odrze

i promocję gmin Doliny

Odry za istotny element rozwoju

regionalnego.
6. Stowarzyszenie posługuje się okrągłą pieczęcią zawierającą po środku logo i
napis w otoku „Stowarzyszenie Odra dla turystów”.
§ 2.
1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a w
szczególności obszar gmin-założycieli: Głogów, Bytom Odrzański, Nowa SólMiasto, Sulechów, Krosno Odrzańskie, Słubice, Kostrzyn nad Odrą, Górzyca.
2. Stowarzyszenie

może

również

prowadzić

działalność

poza

granicami

Rzeczpospolitej Polskiej.
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3. Stowarzyszenie może zrzeszać się z innymi, zarówno krajowymi jak i
międzynarodowymi organizacjami o podobnym charakterze.
4. W organizacjach wymienionych w ust. 3 Stowarzyszenie reprezentowane jest
przez Zarząd lub upoważnioną przez niego osobę.
5. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 3, bądź wystąpieniu z nich
decyduje Walne Zebranie Członków.
§ 3.
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.

II.

Cele, zadania i sposoby ich realizacji
§ 4.

1. Do celów działalności Stowarzyszenia zalicza się:
a) wspieranie i upowszechnianie idei samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia
warunków do rozwoju turystyki w tym turystki wodnej na rzece Odrze

w

szczególności poprzez rozwój infrastruktury turystycznej , promocję i rozwój
ruchu turystycznego,
b) aktywizację gospodarczą dorzecza Odry, działania na rzecz zrównoważonego
rozwoju dorzecza Odry oraz poprawę warunków żeglugowych na rzece,
c) kreowanie,

upowszechnianie

oraz

promowanie

szczególnym uwzględnieniem obszaru Doliny

wizerunku

regionu

Odry i zabytków regionu

ze
oraz

obszaru członków Stowarzyszenia jako miejsc atrakcyjnych pod względem
turystycznym i kulturalnym,
d) podnoszenie wartości lokalnych produktów turystycznych oraz kulturowych
znajdujących się na obszarze terytorialnym gmin – członków Stowarzyszenia, ze
szczególnym uwzględnieniem wykorzystania potencjału Doliny

Odry oraz

obszarów należących do sieci Natura 2000,
e) aktywizację żeglugi śródlądowej na rzece Odra oraz promocję rejsów po rzece
Odra w obszarze transgranicznym Doliny Odry,
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f) integrację środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego
oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym i
kulturalnym regionu,
g) zwiększenie liczby turystów przybywających do regionu w tym korzystających z
obszaru Doliny Odry,
h) zwiększenie wpływów z turystyki w tym pochodzących z turystyki wodnej ,
i) poprawę infrastruktury turystycznej i kulturalnej,
j) działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego Doliny Odry,
k) inicjowanie współpracy między podmiotami branży turystycznej a jednostkami
badawczo-rozwojowymi oraz upowszechnianie oraz transfer wiedzy i technologii,
l) podejmowanie innych inicjatyw i realizację przedsięwzięć na rzecz rozwoju i
promocji gmin - członków Stowarzyszenia,
m) obrony wspólnych interesów oraz współdziałanie na rzecz harmonijnego
rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturalnego obszaru Doliny Odry.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) współpracę

z organami administracji rządowej i samorządowej, Polską

Organizacją Turystyczną, regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi
oraz podmiotami gospodarczymi i osobami prawnymi krajowymi i zagranicznymi
a także organizacjami społecznymi i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju
turystyki i innymi podmiotami,
b) tworzenie, koordynowanie i promocję produktów turystycznych i popularyzowanie
wiedzy o zasobach turystycznych w tym zabytkach członków Stowarzyszenia

i

rzece Odra jako naturalnym szlaku turystycznym,
c) opracowywanie kalendarzy imprez turystycznych, kulturalnych, rekreacyjnosportowych oraz gospodarczych,
d) prowadzenie działalności reklamowej, promocyjnej i marketingowej na rzecz gmin
– członków Stowarzyszenia,
e) realizację przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców oraz na rzecz współpracy
przedsiębiorców z instytucjami otoczenia biznesu,
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f) prowadzenie działalności gospodarczej dla uzyskania środków na cele statutowe
w tym aplikowanie o środki Unii Europejskiej w ramach obecnych i przyszłych
programów operacyjnych,
g) realizowanie doradztwa, organizację szkoleń, konferencji, seminariów, wystaw,
wyjazdów studyjnych oraz prezentacji,
h) realizacji zadań z zakresu gospodarki, głównie inwestycji proekologicznych,
i) tworzenia i rozwoju form aktywności gospodarczej skupionej wokół turystyki,
j) integracji środowiska nadodrzańskiego ,
k) prowadzenie

innych

działań

sprzyjających

realizacji

statutowych

celów

Stowarzyszenia,
reprezentowanie członków na forum wojewódzkim, ogólnopaństwowym i
międzynarodowym,
m) inicjowanie i opiniowanie projektów gospodarczych, strategicznych - z zakresu
l)

wspólnej działalności członków oraz obszarów ich działania,
n) propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych
członków i realizowanych zadań zleconych lub powierzonych,
o) upowszechnianie zasad i dostosowywanie się do wymogów i praw obowiązujących
w Unii Europejskiej, tworzenie podstaw ekonomicznych do harmonijnej przyszłej
współpracy z partnerami zachodnimi i sąsiadami za zachodnią granicą,
p) prowadzenie rejsów po rzece Odra na obszarze transgranicznym Doliny Odry,
r) prowadzenie usług gastronomicznych łącznie ze sprzedażą alkoholu.
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III.

Członkowie Stowarzyszenia
§ 5.

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) Członków Zwyczajnych, będącymi gminami obszaru Doliny Odry,
b) Członków Wspierających, będącymi osobami prawnymi lub osobami fizycznymi,
które uznają cele i zadania Stowarzyszenia oraz zadeklarują opłacanie składek
oraz

pomoc

finansową,

rzeczową

i

organizacyjną

w

realizacji

celów

Stowarzyszenia.
2. Nabycie członkostwa w Stowarzyszeniu wymaga uchwały Walnego Zebrania
Członków podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
statutowej liczby członków zwyczajnych. Postanowienie to nie ma zastosowania
do członków założycieli.
3. Gmina zgłaszająca chęć przystąpienia do Stowarzyszenia przedkłada uchwałę
Rady Gminy w przedmiocie wyrażenia zgody na przystąpienie do
Stowarzyszenia.
§ 6.
1. Członkowie zwyczajni działają w Stowarzyszeniu przez swoich przedstawicieli
albo ich zastępców. Członków Stowarzyszenia reprezentuje Wójt, Burmistrz,
Prezydent Miasta lub ich zastępcy.
2. Członkom zwyczajnym przysługuje prawo:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do wszystkich władz Stowarzyszenia
b) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
c) zabierania głosu we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, zgłaszania opinii,
wniosków i postulatów,
d) jednego głosu na Walnym Zebraniu Członków .
§ 7.
1. Członkowie wspierający działają w Stowarzyszeniu osobiście (osoby fizyczne) lub
przez upoważnione organy (osoby prawne) albo ich przedstawicieli.
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2. Członkom wspierającym przysługuje prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu
Członków bez prawa głosu w głosowaniach.
§ 8.
1. Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
a) przestrzeganie statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
c) regularne opłacanie składki członkowskiej w wysokości i terminach ustalonych
przez Walne Zebranie Członków.
2. Do obowiązków członków wspierających należy:
a) przestrzeganie statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) wywiązywanie się z zadeklarowanej pomocy.
§ 9.
1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
a) dobrowolnego wystąpienia gminy lub innego podmiotu na podstawie pisemnej
rezygnacji złożonej Zarządowi Stowarzyszenia w terminie do dnia 30 czerwca ze
skutkiem na dzień 1 stycznia następnego roku.
b) wykluczenia członka w formie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
zwyczajnych

w

przypadku

działania

na

szkodę

członków

Stowarzyszenia,

nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał, niepłacenia
składek członkowskich (w terminie 3 miesięcy od upływu terminu płatności
składek) albo zaprzestania deklarowanej pomocy Stowarzyszeniu w przypadku
członków wspierających
c) utraty zdolności do czynności prawnych lub śmierci osoby fizycznej.
2. Stwierdzenie utraty członkostwa określone w ust. 1 pkt. b i c ) następuje z dniem
wskazanym w uchwale Walnego Zebrania Członków.
3. Uchwały wymienione w

ust. 1 pkt. a i

c podejmowane są na najbliższym

posiedzeniu organów Stowarzyszenia od dnia złożenia rezygnacji lub wystąpienia
przypadków wymienionych w
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4. W razie utraty członkostwa ,członek zobowiązany jest w terminie 2 miesięcy od
dnia

utraty

członkostwa

do

uregulowania

wszelkich

zobowiązań

wobec

Stowarzyszenia.
5.Utrata członkostwa powoduje wygaśnięcie wszelkich zobowiązań Stowarzyszenia
wobec członka.

IV.

Władze Stowarzyszenia
§ 10.

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie Członków w
głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, z

zastrzeżeniem, iż Walne

Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
3. Kadencja wszystkich wybieranych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata od dnia
wyboru.
§ 11.
Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są w
głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy statutowej liczby członków zwyczajnych jeżeli Statut nie stanowi
inaczej. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej.
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§ 12.
1. Najwyższym organem i władzą stanowiącą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie
Członków.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako
sprawozdawcze, i co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając
Członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej
na 14 dni przez terminem Walnego Zebrania Członków.
4. Zarząd może określić drugi termin Walnego Zebrania Członków, w terminie nie
krótszym niż 3 dni od daty pierwszego terminu. Jeżeli na drugim terminie nie
będzie quorum wymaganego Statutem dla odbycia Walnego Zebrania Członków,
Zebranie może podejmować uchwały i nie jest wymagana obecność

połowy

członków zwyczajnych.
5. Posiedzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek
Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 3 członków zwyczajnych
Stowarzyszenia. Zawiadomienie o posiedzeniu nadzwyczajnym jest ważne, jeżeli
zostało

wysłane

na

5

dni

przed

terminem

posiedzenia.

Posiedzenie

nadzwyczajne powinno być zwołane w takim terminie, by mogło się ono odbyć w
ciągu 14 dni od dnia wniesienia żądania. Do posiedzeń nadzwyczajnych stosuje
się ust. 4.
6. Pierwsze Walne Zebranie Członków w celu wyboru przewidzianych w Statucie
władz Stowarzyszenia zwoła Komitet założycielski.
7. Z przebiegu Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół.
§ 13
1. Posiedzenie Walnego Zebrania Członków otwiera przewodniczący Zarządu
Stowarzyszenia i następnie przeprowadza wybór przewodniczącego Walnego
Zebrania Członków spoza członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
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2. W posiedzeniu Walnego Zebrania Członków uczestniczą przedstawiciele
członków,

członkowie

Zarządu

oraz

inne

zaproszone

przez

władze

Stowarzyszenia osoby.
3. Szczegółowy tryb zwoływania i odbywania posiedzeń ustala regulamin Walnego
Zebrania Członków.
§ 14.
Do

kompetencji

Walnego

Zebrania

Członków

należą

wszystkie

sprawy

niezastrzeżone Statutem do kompetencji innych władz Stowarzyszenia, a w
szczególności:
a) Uchwalanie kierunków i programu działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia
c) Uchwalanie zmian Statutu,
d) Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
e) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
g) Ustanawianie wysokości i terminów wpłat składek członkowskich.
§ 15.
1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.
2. Zarząd kieruje całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
3. W skład zarządu wchodzi od 3 do 5 osób wybranych

przez Walne Zebranie

Członków: Prezes, Zastępca Prezesa i od 1 do 3 członków Zarządu. Zarząd
może pochodzić z poza przedstawicieli członków stowarzyszenia.
4. Zarząd lub jego poszczególnych członków można odwołać w każdym czasie.
5. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje

Prezes Zarządu lub Zastępca

Prezesa.
6. Zarząd obraduje na posiedzeniach, których przebieg jest protokołowany. Protokół
podlega zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu Zarządu. Zatwierdzony
protokół podpisuje Prezes Zarządu.
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7. Członkowie

Zarządu

z

tytułu

pełnienia

tej

funkcji

mogą

otrzymywać

wynagrodzenie na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.
8. Szczegółowy tryb funkcjonowania Zarządu określa regulamin uchwalony przez
Walne Zebranie Członków.
9. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
10.Mandat Członka Zarządu w przypadku naruszenia ust.9 wygasa.
11.Zarząd pełni swoje funkcje do dnia wyboru nowego Zarządu.
§ 16.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał. Posiedzenia zwołuje Prezes.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) Realizacja celów Stowarzyszenia,
b) Bieżące kierowanie działalnością Stowarzyszenia oraz ustalanie planów i
programów działalności Stowarzyszenia,
c) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
d) Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e) Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
f) Przedstawienie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
g) Przedstawienie Walnemu Zebraniu rocznych sprawozdań finansowych, w
terminie nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.
§ 17.
1. Organem kontroli i nadzoru wewnętrznego jest Komisja Rewizyjna.
2. Komisja rewizyjna składa się z minimum 3 osób

wybieranych przez Walne

Zebranie Członków spośród przedstawicieli członków.
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego chyba że wyboru
Przewodniczącego dokonało Walne Zebranie Członków.
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4. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach, których przebieg jest
protokołowany. Protokół podlega zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu
Komisji Rewizyjnej. Zatwierdzony protokół podpisuje Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej.
5. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem z Zarządzie.
6. Komisję Rewizyjną lub poszczególnych jej członków można odwołać w każdym
czasie.
7. Szczegółowy tryb funkcjonowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin
uchwalony przez Walne Zebranie Członków.
8. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na
pół roku, a zwołuje je przewodniczący z własnej inicjatywy lub na pisemny
wniosek członka Komisji, a w razie braku Przewodniczącego – przez Prezesa
Zarządu.
9. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez
członków Komisji.
10.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia oraz ocena realizacji zadań
statutowych,
b) Kontrola działalności Zarządu w zakresie prawidłowości prowadzonej gospodarki
finansowej,
c) Żądanie od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Stowarzyszenia,
d) Żądanie od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
e) Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
f) Wnioskowanie w sprawach absolutorium dla Zarządu,
g) Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych Członków Zarządu w
razie jego bezczynności.
11.Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach
Zarządu .
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V.

Majątek i Gospodarka Finansowa
§ 18.

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) Składki członkowskie
b) Darowizny, spadki, zapisy, środki pochodzące z ofiarności publicznej
c) Dotacje, subwencje
d) Dochody z majątku Stowarzyszenia,
e) Dochody z działalności gospodarczej.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie
Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi

przepisami.
§ 19.
1. Wysokość oraz termin zapłaty składek członkowskich ustalane są przez Walne
Zebranie Członków .
2. Wysokość rocznej składki członkowskiej ustala się: jako iloczyn liczby
mieszkańców zamieszkujących gminę będącą członkiem Stowarzyszenia i stawki
w złotych ustalonej uchwałą Walnego Zebrania Członków.
3. Przez liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę rozumie się mieszkańców
zameldowanych na stałe na terenie gminy na dzień 30 czerwca roku
poprzedzającego rok, za który ustalana jest wysokość składki.
4. Roczną składkę członkowską przeznacza się na pokrycie bieżących kosztów
działalności Stowarzyszenia.
5. Dodatkowe składki członkowskie ustala Walne Zebranie Członków na pokrycie
innych, niż określonych w ust. 4, kosztów działalności Stowarzyszenia, w
szczególności na finansowanie realizowanych przez Stowarzyszenie programów i
przedsięwzięć. Uchwała w tej sprawie podejmowana jest większością 3/4 głosów
statutowej liczby członków zwyczajnych.
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§ 20.
Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczany do podziału między jego Członków.
§ 21.
1. Wydatkowanie kwot z funduszy Stowarzyszenia następuje zgodnie z budżetem
Stowarzyszenia.
2. Do

zaciągania

upoważnionych

zobowiązań

majątkowych

w

imieniu

jest dwóch członków Zarządu w tym

Stowarzyszenia

Prezes Zarządu lub

Zastępca Prezesa.
Postanowienia Końcowe

I.

§ 22.
Statut może być zmieniony uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
podjętą większością 3/4 głosów statutowej liczby członków zwyczajnych.
§ 23.
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego
Zebrania Członków podjętej większością 3/4 głosów statutowej liczby członków
zwyczajnych .
2. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek, po zaspokojeniu
wszelkich

zobowiązań

i

roszczeń

wierzycieli

przechodzi

na

własność

poszczególnych członków, proporcjonalnie do wnoszonych składek, chyba że
ostatnie Walne Zebranie Członków postanowi inaczej.
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§ 24.
W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Statutu stosuje się odpowiednie
przepisy Prawa o stowarzyszeniach.
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UZASADNIENIE
Stowarzyszenie „Odra dla turystów" zostało zawiązane w 2012 roku a jego głównym
celem jest propagowanie rozwoju turystyki wodnej na Szlaku Doliny Środkowej Odry.
Założycielami stowarzyszenia było 8 gmin nadodrzańskich: Głogów, Bytom Odrzański, Nowa SólMiasto, Sulechów, Krosno Odrzańskie, Słubice, Kostrzyn nad Odrą i Górzyca – dotychczasowych
Partnerów projektu „Odra dla turystów 2014".
Stowarzyszenia powstało dla zapewnienia trwałości niniejszego projektu „Odra dla
turystów 2014" i jest operatorem dwóch statków turystycznych LAGUNA i ZEFIR, który w
sezonie letnim prowadzi regularne rejsy turystyczne po Odrze na trasie od Głogowa do Kostrzyna
nad Odrą. Członkowie Stowarzyszenia uznają turystykę, w szczególności turystykę wodną na
rzece Odrze i promocję gmin za istotny element rozwoju gospodarczego i turystycznego regionu
lubuskiego.
Korzyści dla gminy jako członka stowarzyszenia to przede wszystkim: ujęcie w planie
regularnych rejsów statkami oraz wspólna i spójna promocja i marketing miast i gmin
nadodrzańskich. Poprzez aktywizację żeglugi śródlądowej na rzece Odra oraz promocję rejsów
po rzece Odra w obszarze transgranicznym stowarzyszenie skutecznie przyczynia się do
zwiększenia liczby turystów odwiedzających nasze miasta i region.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest dobrowolną organizacją gmin
nadodrzańskich z siedzibą w Nowej Soli (non -profit).
Najwyższym organem i władzą stanowiącą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie
Członków. Organem wykonawczym Stowarzyszenia i reprezentującym je na zewnątrz jest
Zarząd. Obecnym Prezesem Stowarzyszenia jest p. Łukasz Kozłowski. Stowarzyszenie posiada
swoje biuro w Nowej Soli przy ul. Garbarskiej 6/6.
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: składki członkowskie, darowizny, spadki,
zapisy, środki pochodzące z ofiarności publicznej, dotacje, subwencje, dochody z majątku
Stowarzyszenia i dochody z działalności gospodarczej.
Wysokość rocznej składki członkowskiej ustala się jako iloczyn liczby mieszkańców
zamieszkujących gminę będącą członkiem Stowarzyszenia i stawki w złotych ustalonej uchwałą
Walnego Zebrania Członków.
Na rok 2015 stawka składki członkowskiej została decyzją Walnego Zebrania Członków
ustalona na poziomie: 1 zł.
Zgodnie ze statutem: nabycie członkostwa w stowarzyszeniu wymaga uchwały Walnego
Zebrania Członków. Gmina zgłaszająca chęć przystąpienia do Stowarzyszenia przedkłada
uchwałę Rady Gminy w przedmiocie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia.
Opracowała:
Barbara Marczenia

Id: E60DF5C9-6841-42EE-BDF8-C5F241750EC2. Podpisany

Strona 1

