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ucHwALA NR .............,,.,...
RADY MIASTA LUBARToW
z dnia

.........

2020 r.

w sprawie przyst4pienia do Stowarryszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego

Na podstawie art. l8 ust.2 pkt 12 oraz art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osamoru4dzie gminnym (Dz. U.
22019 r. poz.506, 1309, 1696, 1815 i 1571) Rada Miasta Lubart6w uchwala co nastgpuje:
$ 1.

l.

Przyst4pi6 do Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego.

2.Przyjqe, Statut Stowarryszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego stanowiqcy zalqcznik do
niniejszej uchwaty.

$2.Wyznacry(, Burmistrza Miasta Lubart6w

do

reprezentowania

Miasta

w Stowarzys zeniu na Rzecz Rozrvoj u Powiatu Lubartowskiego.
$ 3. Uchwala wchodzi w irycie z dniem podjgcia.

Przewodnicz4cy Rady Miasta

Grzegorz Gregorowicz
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STATUT
STOWARZYSZENIA
NA RZEC Z R:OZW OJU POWIATU
LUBARTOWSKIEGO

ROZDZIALI
POSTANOWIENIA OGOLNE

$l
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego, zwafie dalej Stowarzyszeniem
dobrowolnym, samorz4dnym zrzeszeniem Powiatu Lubartowskiego
i gmin Powiatu Lubartowskiego, o celach niezarobkowych, do kt6rych naleZ4: wspieranie
rozwoju spoteczno gospodarczego Powiatu Lubartowskiego, upowszechnianie idei
samorz4dnoSci oraz obrony wsp6lnych interes6w jednostek samorz4du terytorialnego Ziemr
Lubartowskiej.

jest

-

$2
1.

2.
J.

Stowarzyszenie reprezentuje interesy zrzeszonych jednostek samorz4du terytorialnego
Powiatu Lubartowskiego. Stowarzyszenie mo2e reprezentowad interesy innych jednostek
samorz4du terytorialnego na ich wniosek.
Stowarzyszenie moze wsp6lpracowac z innymi orgarizacjami dla osiqgnigcia cel6w
okreSlonych w niniej szym statucie.
Stowarzyszenie moze by6 czlonkiem krajowych, zagranicznych i migdzynarodowych
organizacji o podobnych celach dzialaria na warunkach okreSlonych obowi4zuj4cymi
przepisami prawa.

$3

l.

Stowarzyszenie dziala na podstawie przepis6w :
Ustawy z dnia 5 czerwca I 998 roku
o samorzqdzie powiatowym (t. j. Dz. U. Nr 9 1,
poz.578 ze zm.)
. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorz4dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 1996 r., Nr
13,poz.74 ze zm.)
. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 20. poz.
104 ze zm.)
. Niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie posiada osobowoSd prawn4.

.

$4
Siedzib4 Stowarzyszenia jest miasto Luban6w.
2. S towarzysz enie dziala na ob szar ze Rzeczpo spo I itej
J. (uchylony)
1.

P o I ski

ej

.

$s
Stowarzyszenie moze u?ywa(, wlasnego znaku grafrcznego, pieczgci i innych znakow
identyfikuj4cych Stowarzyszenie, wedlug wzor6w okreSlonychprzezZarzqd Stowarzyszenia.

$6

1. Stowarzyszenierealizuje swoje cele wimieniu wlasnym i na wtasn4odpowiedzialnoSd.
Z. Dla realizacji cel6w statutowych Zarz4d Stowarzyszenia mohe utworzy6 Biuro
Stowarzyszenia.
3. Dla realizacji cel6w statutowych Stowarzyszenie moZe zatntdniac pracownik6w,
atak2e zlecat wykonanie czynnoSci i uslug.

ROZDZIA\,II
CELE, ZADANIA I SPOSOBY DZIAT,ANIA

$7

Celem Stowarzyszenia jest wsparcie Powiatu Lubartowskiego oraz Gmin Powiatu
Lubartowskiego

w

realizacji

ich

zadan wynikaj4cych

z

powszechnie obowipuj4cych

przepis6w prawa

$8
Cele wymienione

w $ 7 Stowarzyszenie

realizuje poprzez prowadzenie dzialalnoSci

w zakresie:
1) reprezentowania wsp6lnych interes6w czlonk6w Stowarzyszenia na forum
og6lnoparistwowym i migdzynarodowym;
2) inspirowania i podejmowania wsp6lnych inicjatyw, maj4cych wplyw na rozw6j
spolecznoSci lokalnych Powiatu Lubartowskiego;
3) inspirowanie i podejmowanie wsp6lnych inicjatyw sluz4cych spoleczno
gospodarczemu rozwojowi Powiatu Lubartowskiego orazjego promocji;
4) wsp6ldzialania z organami Policji, S4du, Prokuratury , Straly PoZarnej w celu poprawy
bezpieczefrstwa w powiecie ;
5) finansowania przedsigwzig(, wplywaj4cych na poprawg bezpieczehstwa i jakoS( irycia
mieszkaric6w powiatu;
6) wspieranie podmiot6w dzialajqcych na rzecz lokalnej spoleczno6ci w zakresie
p optiary zacj i i o chrony tradycj i i dziedzictwa kulturowe go p owi atu ;
7) wspieranie inicjatyw maj4cych na celu upamigtnienie miejsc iwydarzenhistorycznych
na terenie powiatu;
8) wspieranie organizacji uroczystoSci i przedsigwzig6 kulturalnych, patriotycznych
upamigtniaj4cych walkg o niepodlegloSd kraju, obchod6w rocznic zwiqzanych z
histori4 kraju i powiatu.

$e
Dzialania okreSlone w $ 8 Stowarzyszenie moze realizowac samodzielnie lub we
wsp6lpracy z organaffii administracji rz4dowej i samorz4dowej, sluZbami, inspekcjami
i strazami oraz innymi organizacjami, ins[tucjami, podmiotami gospodarczymi,
zwi1zkarri zawodowymi lub stowarzyszeniami.

R:OZDZIAI.III
CZLONKOWIE STOWAMYSZENIA

ICH PRAWA I OBOWI$ZKI
$10

Stowarzyszenia mog4 by6 gminy Powiatu Lubartowskiego
i Powiat Lubartowski.
Czlonk6w Stowarzyszenia i czlonk6w wspieraj4cych przyjmuje w drodze uchwaly

1. Czlonkami

2.
3.

4.

Zarz4d Stowarzyszenia.
Warunkiem czlonkostwa jest podjEcie uchwaly o przyst4pieniu do Stowarzyszenia
przez radg gminy ( Radg Powiatu Lubartowskiego).
Inne osoby ftzyczne i prawne mog4 byi jedynie czlonkami wspieraj4cymi
Stowarzyszenia.
$

11

Czlonkowie Stowarzyszeniawypelniajq statutowe kompetencje wedlug statusu:
1) czlonk6w,
2) czlonk6w wspieraj4cych.
$12

Czlonkowie Stowarzyszenia dzialaj4przez swoich przedstawicieli wybierunych przez
wlaSciwe rady Gmin (Powiatu).
$13
Czlonkowie Stowarzyszenias4 zobowi1zani do placenia skladek narzeczStowarzyszenia i
do popierania jego dzialalnoSci.

$14

Czlonkowie Stowarzyszenia majQ czyt:r;re i bierne prawo wyborcze do wladz
Stowarzyszenia, maj4 prawo brat udzial w pracach jego organ6w, mogq wysuwa6
propozycje i wnioski wobec wladz Stowarzyszenia oraz korzysta6 z uslug
Stowarzyszenia i j ego w4dzefi .

$ls

l.
2.

Czlonkiem wspieraj4cym moze byt kuzda osoba fizyczna lub prawna deklaruj4ca
wsparcie dla cel6w Stowarzyszenia i podejmowanych przez nie dzialan oraz
wspomagaj 4ca fi nanso w o bqd2 w innej formie j e go dzialalno 36.
Czlonkowie wspieraj4cy majq prawo uczestniczy6 w Walnym Zebraniu Czlonk6w
Stowarzyszenia z glosem doradczym, w Radach powotywanych przez Walne Zebranie
Czlonk6w, mog4 wysuwa6 propozycje i wnioski wobec wladz Stowarzyszenia oraz
korzysta6 z ustug Stowarzyszenia i jegowzqdzen.

$16
1. Czlonkostwo ustaje na skutek:
l) wyst4pienia ze Stowarzyszenianamocy uchwaly rady gminy Sowiatu),
2) zniesienia gminy lub powiatu,
3) pozbawienia czlonkostwa w Stowarzyszeniu moc4 uchwaly Zarzqdu Stowarzyszenia, w
przypadku nieprzestrzegania niniejszego Statutu, w tym zalegania z oplatE skladek
czlonkowskich przez co najmniej rok. Od uchwaly o pozbawieniu czlonkostwa
przysluguje prawo odwolania sig do WalnegoZebrania Czlonk6w Stowarzyszenia,

4)
5)

likwidacji Stowarzyszenia,
likwidacji osoby prawnej bgd4cej czlonkiem wspieraj4cymStowarzyszenia.

2. W przypadku wyst4pienia ze Stowarzyszenia lub zniesienia gminy lub powiatu utrata
czlonkostwa nastgpuje automatycznie: fakt ten potwierdza uchwala Zarz4dt o charakterze
deklaratywnym.

R.OZDZIAI-III
ORGANY STOWAMYSZENIA

$17
Organami Stowarzyszenia s4: Walne Zebranie Czlonk6w Stowarzyszenia
Walnym Zebraniem,Zarzqd i Komisja Rewizyjna.

-

zwane dalej

$ 18

1.
2.

Dlarealizacji cel6w statutowych Stowarzyszenie mole powolywa6 Rady.
Rada jest powolywana do okreSlonych zadan, wynikaj4cych z zal<resu dzialania

Stowarzyszenia.

sle
1. Kadencja Walnego Zebrania trwa 5 lat, licz1c od dnia wybor6w do rad jednostek
samorz4du terytorialnego, kt6re s4 czlonkami Stowarzys zenia.
2. Kadencj aZarz4du i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat od dnia ich wyboru.

3. Organy Stowarzyszenia dzialaj4 po uptywie kadencji do dnia wyboru nowych Organ6w
Stowarzyszenia.

4. Posiedzenie Walnego Zebrania w sprawie wyboru Prezesa Zarzqdu, Zarz4du
i Komisji Rewizyjnej zwolywane jest w terminie do trzech miesigcy od ogloszenia wynik6w
wybor6w do rad j ednostek samo ru1d:u terytorialne go, kt6re s4 czlonkami Stowarzyszenia

$20
Walne Zebranie jest organem stanowi4cym Stowarzyszenia.
$21

1.
2.

W Walnym Zebranruprawo glosu maj4jedynie czlonkowie Stowarzyszenia.
We wszystkich sprawach kazdemu czlonkowi przysluguje jeden glos.

3.
4.

Inne osoby, bior4ce udzial w Walnym Zebranit na zaproszenie Prezesa Zarzqdt oraz
czlonkowie wspieraj4cy Stowarzyszenia mog4 uczestniczy6 w posiedzeniu Walnego
Zebrania, Zarz1du i Rad z glosem doradczym.
Przedstawiciel czlonka Stowarzyszenia moZe w przypadku zaistnienia okolicznoSci
uniemo2liwiaj4cych mu udzial w posiedzeniu Walnego Zebrarriajednorazowo v,ryznaczyt
swego zastgpcg.

s22
Zebranie jest najv,ryZszq wladzq Stowarzyszenia. Do wylEcznych kompetencji
Walnego Zebraria nale?y :
I)
stanowienie o kierunkach i prograrrie dzialalnoSci Stowarzyszenia,

Walne

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

uchwalenie statutu Stowarzyszenia i jego zmian,
decydowanie o liczbie czlonk6w Zarzqdu orazKomisji Rewizyjnej,
wyb6r i odwolywanie prezesaZarzqdu, Zarzqdloraz Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie i zmiana budzetu Stowarzyszenia,
przyjmowanie darowizn, dotacji i zapis6w,
uchwalanie wysokoSci i terminu flmrofoi skladek czlonkowskich,
przyjmowanie sprawozdari prezesa Zarzqdtt z dzialalnoSci Zarzqdu i wykonania
budzetu, zaopiniowan y ch przez Komisj g Rewizyj n4,
9) nabywanie i zbywanie nieruchomoSci,
I 0 ) ustalenie maksymalnej wysoko ci zobowiqzafi zaci1garty ch przez Zaruqd,
l1) powolywanie Rad Stowarzyszenia oraz uchwalanie regulamin6w ich pracy,
12) rozpatrywanieodwolari wsprawiepozbawieniaczlonkostwawStowarzyszeniu,
13) podejmowanie uchwal w sprawach wsp6lpracy z innymi instytucjami i organizacjami
or az przy stgpowan i a do kraj owych i m i g dzynaro dowych or ganizacji,
14) delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do innych organizacji i insty'tucji,
15) rozwiqzanie Stowarzyszenia, wyb6r likwidatora Stowarzyszenia oraz okreSlenie
przeznaczenia maj 4tku Stowarzyszenia po przeprowadzonej likwidacj i,
16) przyjmowanie czlonk6w zwi4zku przystgpuj4cych w okresie od odbycia Zebrania
Za\o?ycielskiego Stowarzyszenia do dnia odbycial Zgromadzenia Stowarzyszenia,
I7) inne sprawy zastrzehone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego statutu.
S

$23

l.
2.
3.

Posiedzenie zwyczajne Walnego Zebrania zwoluje prezes Zaruqdu co najmniej raz

terminie do korica miesi4ca czerwca.
Posiedzenie Walnego Zebrania otwiera Prezes Zarzqdu, po czym nastgpuje wyb6r
Przewodni czEcego Walnego Zebraria.
Posiedzenie zwyczajne Walnego Zebraria mo2e zwola(, r6vtnie? Wiceprezes Zarzqdu. W
takim przypadku Wiceprezes Zaru4dumohe otworzy6 posiedzenie Walnego Zebrania

$24

l.

w roku w

Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zebraniazwoluje prezesZarzqdu na wniosek:
. Zarzqdu,
. Komisji Rewizyjnej,
. co najmniej 3 czlonk6w Stowarzyszenia.

2.

Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zebrania zwoluje sig w terminie do dw6ch tygodni
od dnia otrzymania wniosku, o kt6rym mowa w ust. l.
3. Posiedzenie nadzwyczajne Walnego Zebraniamohe zwolad r6wnie2 Wiceprezes Zarzqdu.
W takim przypadku Wiceprezes Zarzqdu moZe otworzyd nadzv',yczajne posiedzenie
Walnego Zebrania.

$2s

1.
2.

Zaproszenia na posiedzenie Walnego Zebrania w formie pisemnej dostarczane s4
najpo2niej na 7 dni przed posiedzeniem zryczajnym i 3 dni przed posiedzeniem
nadzwyczajnym. Do zaproszenia powinny byt doN1czone: proponowany porz4dek obrad
i materialy dotyczqce tego porz4dku.
W posiedzeniu Walnego Zebrania mog4 uczestniczy6 czlonkowie wspierajEcy oruz tnne
zaproszone przezprezesa Zarzqdl osoby z glosem doradczym.

$26

l.
2.

Walne Zebraniejest wa2ne w przypadku udzialu w nim co najmniej polowy przedstawicieli
czlonk6w Stowarzyszenia.
W przypadku, gdy na zwolywane Walne Zebranie nie przybgdzie wymagana liczba
czlonk6w, Zarzqd zwoluje Zebranie w innym terminie z tym samym porz4dkiem obrad
i w6wczas jest ono walne i zdolne do podejmowania uchwal bez wzglgdu na liczbE
obecnych czlonk6w.

s27

jawnym.

W

i

rozstrzygnigcia w formie uchwal w glosowaniu
razie r6wnej iloSci glos6w decyduje glos Przewodniczqcego Walnego

1. Walne Zebrarie podejmuje decyzje

Zebrania.
2. Na wniosek przedstawiciela czlonka Stowarzyszenia Walne Zebrarie moile zdecydowai
o przeprowadzeniu glosowania tajnego.
3 . Uchwaly zapadajq zrykJq wigkszoSci4 glos6w, z wyj Etkiem :
l) zmiany Statutu Stowarzyszenia, do czego wymagana jest bezwzglgdna wigkszoS6
glos6w,
2) rozwiqzaria sig Stowarzyszenia, do kt6rego wymagana j est wigksz oS(, 213 glos6w,
3) wyboru i odwolania prezesa Zarzydu, czlonk6w Zarzqdt oraz czlonk6w Komisji
Rewizyjnej, do czego wymagana jestbezwzglgdna wigkszoSd glos6w.

$28
1. O liczebnoSci i skladzie Zarzqdu decyduje Walne Zebranie.

2.

W sklad Zarz4dtt mogq wchodzid zar6wno osoby bgd4ce, jak i nie

przedstawicielami czlonk6w Stowarzyszenia.
3. W slJadZarzqdu wchodzi od2 do 5 os6b, wtym prezes i wiceprezes.
4. Prezes Zarzqdu kieruje pracami Zarzqdt. Do skladania oSwiadczeri
Stowarzyszenia upowaZnieni s4 prezes lub wiceprezes Stowarzyszenia.
5. Zakres czynnoSci czlonk6w Zarzqduokre6la Zarzqd wdrodze uchwaly.
6. (uchylony)

bgdEce

woli w imieniu

$2e
1. Czlonkostwo w Zarzqdzie ustaje na skutek rezygnacji z funkcji b4dZ odwolaniaprzez Walne
Zebranie.
lJtrata
2.
mandatu czlonkaZarzqdl powoduje zwolnienie ze wszystkich czynnoSci i funkcji,
kt6re czlonek Zaruqdu pelnil w charakterze przedstawiciela Stowarzyszenia we wszelkich
instytucj ach i organizacj ach.
3. Je2eli funkcjE przedstawiciela Stowarzyszenia pelnila osoba nie bgd4ca czlonkiem Zarz4du,
traci onatg funkcjg naskutek rezygnacji lub uchwaty Zarzqill

$30

W

przypadku zmniejszenia sig liczby czlonk6w Zaruqdu zwolywane jest posiedzenie

nadzwy czajne Walne g o Zebr ania dl a dokonani a wyb o r6w uzup elni

aj 4c yc

h.

$ 31
1.

Czlonkowie Zarzqdu, Komisji Rewizyjnej oraz Rad Stowarzyszenia bgd4cy
przedstawicielami czlonk6w lub czlonkami wspieraj4cymi Stowarzyszenia pelni4 swe
funkcje honorowo. Ustalenie wysokoSci diet i zwrot koszt6w podr62y sluZbowych dla
czlonk6w Zarzydu, Komisji Rewizyjnej i Rad Stowarzyszenia nalezy do kompetencji

a S towar zy szenia.
Czlonkowie organ6w, o kt6rych mowa w ust. 1 nie bgd4cy przedstawicielami czlonk6w lub
czlonkami wspieraj 4cymi Stowar zy szenia mo g4 pelni6 swe funkcj e za vrynagrodzeniem.
J. Wysoko 36 wynagrodzeni a ustala Walne Zebr anie C zlonk6w Stowarzyszenia.
Z gr omadzeni

2.

$32
Do kompet encji Zarzqdu nale?y :
l. Kierowanie biehqcqdzialalnoSci4 Stowarzyszenia.
2. Wykonywanie uchwal Walnego Zebraria.
3. Przygotowywanie projekt6w uchwal i material6w na posiedzenie Walnego Zebrania,
4. Ustalenie terminu, miejsca i projekt porz4dku obrad Walnego Zebrania z wyjqtkiem
I posiedzenia, kt6rego miejsce i termin ustala Zebranie ZaLo?ycielskie.
5. Przyjmowanie czlonk6w Stowarzyszenia.
6. Podpisywanie um6w i porozumieri o wsp6lpracy.
7. (uchylony)
8. Niezwloczne zawiadomienie podmiotu dokonuj4cego rejestracji Stowarzyszenia
i organu nadzoruj4cego o zmianie statutu.
9. Informowanie podmiotu dokonuj4cego rejestracji Stowarzyszenia i organu
nadzoruj4cego o swoim skladzie, o miejscu zamieszkania czlonk6w Zarzqdu, a tak2e
o adresie siedziby Stowarzyszenia najpo1niej w ci4gu miesi4ca od momentu wyboru
lub wprow adzenia zmian.
10. Zaciqganie zobow iyzafi d o wy soko Sc i ustal onej pr zez Wal ne Zebr anie .
11. Wykonywanie budzetu.
12. Wyb6r wiceprezes a Zarzqdu spoSr6d czlonk6w Zarzqdu.

$33

1.
2.
3.

PosiedzeniaZaru1dtt odbywaj4 sig w razie potrzeby.
Posiedzenia Zarzqdu zwolywane sq przez prezesa Zarzqdts z wlasnej inicjatywy, na
wniosek czlonkaZaruqdu lub Komisji Rewizyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wniosku.
Oterminach posiedzeri Zarzqduprezes Zarzqduinformuje Komisjg Rewizyjn4.

$34

1.
2.
3.
4.

PosiedzeniaZarz4du s4 prawomocne przy obecno6ci co najmniej polowy skladu Zarzqdt,
wtym prezesa lub wiceprezesaZarzqdu. W przypadku, gdy w sldadZarz4du wchodz4 dwie
osoby, do prawomocnoSci posiedzenia koniecznaj est obecnoSd dw6ch os6b.
Uchwaly Zarzqdu zapadajq zwyklq wigkszoSci4 glos6w w glosowaniu jawnym. W razie
r6wnej iloSci gtos6w rozstrzyga glos prezesa Zarzydu.
Prezes Zarz4dtt na wniosek pozostalych os6b wchodz4cych w skJad Zarz4du moze
zar zqdzic glo sowanie taj ne.
W posiedzeniach Zarzqdu mogq tczestniczyi z glosem doradczym przedstawiciele
czlonk6w Stowarzyszenia, czlonkowie wspierajqcy oraz na zaproszenie prezesa Zarzqdu
inne osoby.

$3s

1.
2.

Prezes Zarzqdu wykonuje czynnoSci

w imieniu pracodawcy w stosunku do pracownik6w

Stowarzyszenia.
Jeheli prezes ZarzEdu jest zatrudniony przez Stowarzyszenie na podstawie umowy o pracg,
czynnoSci w imieniu pracodawcy w stosunku do niego (opr6cz ustalenia wynagrodzenia)
wykonuj e wicepreze s Zar zqdu Stow ar zy szenia.

$36
1. O liczebnoSci iskladzie Komisji Rewizyjnej decyduje Walne Zebranie.
2. Przewodnicz4cego i czlonk6w Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleZy:
1) kontrola zgodnoSci dzialafi organ6w Stowarzyszenia z niniejszym Statutem
i uchwalami Walnego Zebraria,
2) kontrola wykonania bud2etu przez Zarz4d.
4. W przypadku zmniejszenia sig liczby czlonk6w Komisji Rewizyjnej zwolywane jest
posiedzenie nadzwyczajne Walnego Zebrania dla dokonania wybor6w uzupelniaj4cych.
5. Uchwaly Komisji Rewizyjnej w sprawach wymienionych w ust. 3 zapadaj1 zv,ryklq
wigkszoSci4 glos6w wobecnoSci co najmniej polowy skladu Komisji.

ROZDZIALIV
MAJATEK STOWARZYSZENIA

$37
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkg finansow4 w oparciu o roczny budzet uchwalony przez
Walne Zebranie Czlonk6w Stowarzyszenia.

$38
1.

Maj4tek Stowarzyszenia tworzq:
. ruchomoSci i nieruchomoSci bgd4ce wlasnoSci4 Stowarzyszenia,

.
.

inne prawa maj4tkowe,
Srodki pienig2ne.
2. Maj 4tek Stowarzyszenia powstaj e z nastgpuj 4cych zr6del
1) ze skladek czlonkowskich,

:

2) z oplat pobieranych od czlonk6w Stowarzyszenia za czynno5ci dokonywane
w interesie i na zlecenie danego czlonka Stowarzyszenia, a stanowi4cych zwrot
wyloZonych koszt6w,

3) zh@L darowizn, spadk6w i zapis6w,
4) z dochod6w zmqqtku Stowarzyszenia,
5) z ofiamoSci publicznej,
6) z odsetek bankowych.

3. Stowarzyszenie nie przyjmuje platnoSci w got6wce o wartoSci r6wnej lub przekraczajqcej
r6wnowartoS6 15 000 EUR, r6wnie2 w drodze wigcej niZ jednej operacji.
$3e

(uchylony)
$40
OSwiadczenia woli w sprawach maj4tkowych oraz wszelkie dokumenty, na mocy kt6rych
Stowarzyszenie zaci1ga zobowi4zania materialne wobec os6b trzecich, podpisuj4 dwaj
czlonkowie Zarz4du lub jeden czlonek Zarzqdu i osoba upowaznionaprzezZarzqd.

R:OZDZIAI.Y
ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN W STATUCIE ORAZ SPOSoB
ROZWTAZANTA Sr4 STOWARZYSZENIA
$41
Zmiany w Statucie dokonywane sqprzez Walne Zebraniebezwzglgdn4 wigkszoSci4 glos6w.

$42
Stowarzyszenie mo2e byc rozwiqzane uchwal4 Walnego Zebrania wigkszoSciq 213 glos6w.
W uchwale okreSla sig przeznaczenie maj4tku Stowarzyszenia po przeprowadzonej

likwidacji.

Uzasadnienie

projektu uchwaly Rady Miasta Lubart6w w sprawie
przyst4pienia do Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego
Stowarzyszenie na rzeczRozwoju Powiatu Lubartowskiego jest organizacj4 powolan4 w celu
wspierania rozwoju spoleczno - gospodarczego Powiatu Lubartowskiego, upowszechnianie
idei samorz4dnoSci oraz obrony wsp6lnych interes6w jednostek samorz4du terytorialnego
Ziemi Lubartowskiej. Stowarzyszenie dziala na podstawie ustawy o samorz4dzie
powiatowym, ustawy o samorzQdzie gminnym, ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz
Statutu.
W celu lepszej wsp6lpracy Gminy Miasta Lubart6w z Powiatem Lubartowskim i Gminami
Powiatu Lubartowskiego zasadne jest podjgcie uchwaly Rady Miasta Lubart6w w sprawie
przyst4pienia do Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoj u Powiatu Lubartowskiego.

Najwa2niejsze korzy6ci wynikaj qce z przyst4pienia do Stowarzyszenia na Rzecz Powiatu
Lubartowskiego:
- nawiqzanie i zacieSnianie wsp6lpracy z Powiatem Lubartowskim oraz Gminami Powiatu
Lubartowskiego w r62nych dziedzinach zycia spolecznego i gospodarczego,
- podejmowanie wsp6lnych inicjatyw maj4cych wplyw na rozw6j lokalnych spolecznoSci
Ziemi Lubartowskiej oraz wystgpowanie z wlasnymi inicjatywami w tym zakresie,
- uczestniczenie w szkoleniach, debatach, konferencjach, zjazdach,
- promocja Gminy Miasto Lubartow w wydawnictwach i materialach promocyjnych
wydawanych wsp6lnie,
- dostgp do informacji dotycz4cych pozyskiwania funduszy na dzialania i projekty z r62nych
dziedzin,
- pozyskiwanie Srodk6w zewngtrznych w ramach stowarzyszenia na cele statutowe
stowarzyszenia,
- wsp6lna wsp6lpraca czlonk6w stowarzyszenia z organami Policji, S4du, Prokuratury, Strazy
Po2amej w celu poprawy bezpieczehstwa mieszkaric6w
- wsp6lna organizacja uroczystoSci i przedsigwzigt, kulturalnych, patriotycznych
upamigtniaj4cych walkg o niepodlegloS6 kraju, obchod6w rocznic zwi1zarrych z histori4 kraju
i powiatu,

