
sTATUT
Stowarzyszen ia,,Lubuskie Trójmiasto"

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1,1, Stowarzyszenie o nazwie ,,Lubuskie Trójmiasto", zwane dalej
Stowarzyszeniem, jest samorządowym, dobrowolnym zzeszeniem jednostek
samorząd u teryto ria l nego z terenu województwa l u buskiego.
2. Stowaayszenie działa w oparciu o:
1) ustawę zdnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym,
2) ustawę zdnia 5 czenłca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
3) ustawę zdnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz
4) niniejszy Statut.

§ 2.1. Stowazyszenie posiada osobowość prawną
2. Czas tnruan ia stowa zyszenia jest n ieo kreślo ny

§ 3.1. Siedzibą Stowazyszeniajest Miasto Zielona Góra, a terenem działania obszar
Rzeczypospol itej Po lskiej.
2. Stowaayszenie móże być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym celu działania.
3. Stowarzyszenie może podejmować współpracę z innymi jednostkami samoządu
lerytorialnego oraz wszelkimi podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

§ 4. Stowarzyszenie wykonuje swoje zadania we własnym imieniu i na własną
odpowiedzialność. .

§ 5. Stowazyszenie używa godła, logo i pieczęci.

Rozdział 2
Cele i środki działania Stowarzyszenia

§ 6. Celem Stowarzyszeniajest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrony
wspólnych interesów w zakresie:
1) rozwoju lokalnego i regionalnego oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi,
2) współpracy w zakresie gospodarki i zarządzania,
3) zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego,
4) dbałości o ochronę środowiska naturalnego igospodarki wodnej zabezpieczenia,
5) zabezpieczenia usług komunalnych ha rzecz mieszkańców,
6) wspólnej promocji,
7) zarządzania gospod a rką i i nfrastru ktu rą kom u n i kacyj ną,
8) świadczenia usług społecznych, edukacyjnych, kulturalnych orazturystyki i

spońu,
9) ochrony zdrowia,



'l0) działalności wspomagającej rozwoj gospodarczy w tym rozwoj przedsiębiorczości
i aktywności gospodarczej, stwarzanie korzystnych warunkow dla rozwoju
przedsiębiorczości, wspieranie inwestycji realizowanych pzez przedsiębiorcow,

§ 7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) podejmowanie wspólnych działań mających na celu poprawę życia

społecznosci lo ka l ny ch oraz rozwoj gospod a rczy,
2) przyjęcie i realizację wspolnej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategii Zintegrowanych lnwestycji Terytorialnych,
3) pozyskiwanie środkow zewnętrznych, tj. funduszy krajowych i zagranicznych,

w tym funduszy z Unii Europejskiej, na realizację wspolnych zadań,
4) wspołdziałanie w celu efektywnego wykorzystania środkow finansowych

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubuskiego,
w szczególności w ramach Zintegrowanych lnwestycji Terytorialnych,

5) inicjowanie i wspomaganie wspołpracy między członkami Stowarzyszenia
w zakresie przygotowania oraz realizaĄi projektow i przedsięwzięc
rozwojowych finansowanych ze srodków, o ktorych mowa w pkt 3 i 4,

6) realizaĄę celów zawarlych w Strategii Rozwoju Wojewodztwa Lubuskiego
2030, dotyczących Zielonogorsko - Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego,

7) upowszechnianie korzystnego wizerunku,
8) współpracę z organizacjami społecznymi, gospodarczymi, instytucjami

krajowymi i zagranicznymi, działającymi na rzecz społeczności lokalnych,
9) wszelkie inne działania mogące przyczynic się do realizacji celów

Stowarzyszenia i interesow jego członkow.

§ B. Realizując cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członkow. Do
prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie moze tworzyć biura i zatrudniać
pracowników,

Rozdział 3
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 9.1. Członkami Stowarzyszenia mogą być gminy, powiaty i miasta na prawach
powiatu z terenu wojewodztwa lubuskiego.
2, Cżonkow przyjmuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosow.

§ 10.1. Powiaty z terenu województwa lubuskiego i województwo lubuskie, ktore nie
są członkami Stowarzyszenia, mogą mieć status obsenruatora,
2, Status obsenrvatora nadaje i pozbawia Walne Zgromadzenie,
3. Obsenłator nie posiada praw i obowiązków członka Stowarzyszenia, Obsenruator
moze byĆ zapraszany na posiedzenia władz Stowarzyszenia bez prawa do
głosowania.

§ 11,1. Członkowie Stowarzyszenia są reprezentowani przez swoj organ
wykonawczy.
2, Podmiot określony w ust. 1 może uczestniczyc w Walnym Zgromadzeniu oraz
wykonywać prawo głosu przez pełnomocnikow. Pełnomocnictwo powinno być
udzielone na piśmie pod rygorem niewazności.



§ 12.1 . Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
1) wybierania i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2) zabierania głosu we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, wysuwania wniosków
i postulatów oraz głosowania na Walnym Zgromadzeniu,
3) uczestniczenia w realizacji celow programowych Stowarzyszenia,
4) ko rzyst ania z uządzeń, świ ad cze ń i po m ocy Stowa rzys zenia,
2, Członkowie Stowazyszenia mają obowiązek:

1) czynnego uczestnictwa w realizacji zadań statutowych,
2) puestrzegania statutu,
3) udzielania pomocy władzom Stowarzyszenia w realizaĄi zadan

programowych,
4) opłacania regularnie składek członkowskich,

§ 13.1 Członkostwo ustaje na skutek:
'l) wystąpienia członka Stowazyszenia na mocy uchwały jego organu

stanowiącego.
2) wykluczenia cżonka Stowazyszenia
3) likwidacji lub podziału jednostki samorządu terytorialnego
4) rozwiązania Stowarzyszenia.

2. O zamiarze wykluczenia należy powiadomić członka Stowarzyszenia najpoźniej na
3 miesiące przed dniem zamiezonego usunięcia.
3. Wykluczenie moze nastąpić w razie:

1) stwierdzenia działania na szkodę Stowarzyszenia
2) opożnienie w zapłacie składek członkowskiej przekraczające 3 miesiące,
3) niestosowania się do postanowień statutu.

4, Wykluczeniu cżonka ze Stowarzyszenia dokonuje Walne Zgromadzenie
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2l3 wszystkich członków
Stowarzyszenia, .
5. W uzasadnionych pzypadkach możliwe jest ponowne nabycie członkostwa.

Rozdział 4
Władze stowarzyszenia

§ 14.1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
2, N ie można łączy ó fu n kcj i cżonka Zarządu i Kom isj i Rewizyj nej,

§ 15.1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, W Walnym
Zgromadze n i u b io rą udział czło n kowi e Stowa zysze n ia.
2. Walne Zgromadzenie zwołu je Zarząd,
3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest co najmniej raz w roku,
4. Walne Zgromadzenie moze być zwołane w kazdym czasie na wniosek co najmniej
1 /3 wszystkich członków Stow arzyszenia,

§ 16. O zwołaniu Walnego Zgromadzenia członkowie powinni być powiadomieni
pisemnie co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia,



Jednocześnie członkowie powinni zostać poinformowani o jego miejscu i terminie oraz
otrzymac porząd ek Walnego Zgromadzenia.

§ 17,1 Walne zgromadzenie prawidłowo zwołane jest wazne, jezeli uczestniczy
w nim co najmniej połowa wszystkich członków Stowarzyszenia,
2. Uchwały, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosow przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków
Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie moze uchwalić głosowanie tajne.
3. Liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu przypadającą na każdego członka w
danym roku, oblicza się w następujący sposób:

1) w gminach do 100 000 mieszkańców - dwa głosy na kazdy rozpoczęty 1000
mieszkańców,

2) w gminach i miastach na prawach powiatu powyzej 100 000 mieszkańcow -
jeden głos na każdy rozpoczęty 1000 mieszkańców,

3) w powiatach, zwyłączeniem miast na prawach powiatu, na kazde rozpoczęte
10 000 mieszkańców - dwa głosy.

4. Liczbę mieszkańcow dla obliczenia głosow w danym roku przyjmuje się na
podstawie ewidencji ludności w jednostkach samorządu terytorialnego na dzień
31 grudnia roku poprzedniego.

§ 18.1 Szczegołowe zasady i tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia oraz
prowadzenia jego obrad określa regulamin Walnego Zgromadzenia.
2. Projekt regulaminu Walnego Zgromadzenia przedkłada Zarząd.

§ 19.1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nalezy:
1 ) określan ie głownych kieru n ków działania Stowarzyszenia,
2) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
3) przyjmowanie strategii rozwoju ponaQlokalnego,
4) uchwalanie budzetu Stowarzyszenia,
5) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdan Zaządu i Komisji Rewizyjnej oraz

udzielanie absol utori um Zarządowi,
7) powoływanie i odwoływanie członkow Zarządu oraz członków Komisji

Rewizyjnej,
8) uchwalanie zmian Statutu,
9) przyjmowania i wykluczanie członków,
1 0) ustalanie wysokości składek członkowskich,
11) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia

pozostałego po rozwiązaniu majątku,
12) rozpalrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członkow

Stowarzyszenia lub jego władze,
13) podejmowanie uchwał w sprawach określonych w Statucie,
14) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod jego obrady.

2. Głosowanie w sprawie wyboru i odwoływania Zaządu oraz Komisji Rewizyjnej,
atakże w sprawie udzielanie absolutoriumZarządowi, odbywa się w sposób tajny,

§ 20,1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zgromadzenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi
od powiedzia l ność przed Wal nym Zgromadzen i e m.



2. Zaząd moze byc jedno lub wieloosobowy, W skład Zaządu może wchodzi nie
więcej niż3 cżonkow. W przypadku Zarządujednoosobowego Prezes Zarządu działa
samodzielnie,
3. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa oraz sekretarza.
4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Kadencja członka Zarządu powołanego w trakcie
kadencji Zarządu kończy się wraz z upływem kadencji Zarządu,
5, Członkostwo w Zaządzie wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze
składu Zarządu.

§ 21.1, Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niz
cztery razy w roku.
2. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów, w obecności co najmniej połowy członkow. W przypadku rownej ilosci głosow
decyduje głos prezesa.
3. Zarząd moze uchwalić głosowanie tajne.
4. O terminie posiedzenia Zarządu zawiadamia prezes lub w razie jego nieobecności,
wiceprezes podając datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz przewidywany porządek
obrad.

§ 22. Do zakresu działan Zarządu nalezy:
1) realizaĄa celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia,
2) ustalenie godła, logo i pieczęci Stowarzyszenia
3) kierowanie biezącą pracą Stowarzyszenia,
4) zwoływanie Walnego Zg rom adzenia,
5) opracowywanie i przedkładanie projektu budzetu Stowarzyszenia,
6) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
7) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
B) składanie sprawozdan ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu,
9) wykonywanie zadań nie pzydzielonyqh przepisami Statutu i przepisami prawa
powszechnie obowiązującego innemu organowi Stowarzyszenia,

§ 23,1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia, w tym działan Zaządu,
2. Komisja Rewizyjna składa się z od dwóch do trzech członkow.
3. Komisja Rewizyjna wybiera sposrod siebie przewodniczącego i sekretarza.
4. Kadencja Komisji Rewizyjnej tnrua 4 lata, Kadencja cżonka Komisji Rewizyjnej
powołanego w trakcie kadencji Komisji Rewizyjnej kończy się wraz z upływem
kadencji Komisji Rewizyjnej,
5, Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo
odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej.

§ 24.1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej
jednak niz dwa razy w roku. :

2, Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głośowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej połowy członkow. W przypadku równej
ilosci głosow decyduje głos przewodniczącego.
3. Komisja Rewizyjna może uchwalić głosowanie tajne.
4. O terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej zawiadamia przewodniczący, co
najmniej na siedem dni przed jego terminem podając datę, godzinę i miejsce
posiedzenia oraz porządek obrad.
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§ 25, Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola biezącej pracy Zarządu,
2) kontrola finansow Stowarzyszenia w tym kontrola rocznego sprawozdania
finansowego,
3) składanie sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

Rozdział 5
Majątek Stowarzyszen ia

§ 26,1 Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn,
dotacji, zapisów, spadków, dochodów z majątku Stowarzyszenia, dochodów z
własnej działa l noś ci oraz zb io rek p u b l icznych.
2. Składka członkowska jest roczna. Składka członkowska jest płatna w terminie do
ko ńca pie nruszego kwańału ro ku kalend a rzoweg o, za ktory p rzysług uje.
3. Wysokość składki członkowskiej ustala Walne Zgromadzenie w terminie do
31 pażdziernika roku poprzedzającego rok składkowy.
4, Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującym i przep isam i p rawa powszech n ie o bowiązującego.
5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad
określonych w od rębnych przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
6. Dochod z działalności gospodarczej przeznaczony zostaje w całości na realizację
celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 27.1. W przypadkuZarządu jednoosobowego Stowarzyszenie reprezentuje prezes
Zarządu, W przypadku Zarządu wieloosobowego Stowarzyszenie reprezentuje
prezes Zarządu lub z jego upowaznienia wiceprezes, łącznie z drugim członkiem
Zarządu,
2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w przypadku Zarządu jednoosobowego
upowazniony jest prezes Zauądu. W pzypadku Zaządu wieloosobowego do
zaciągania zobowiązań upowazniony jest prezes Zaządu lub z jego upowaznienia
wiceprezes, łącznie z drugim członkiem Zarządu.

§ 28. Oświadczenia inne niz wymienione w § 27 oraz wszelką korespondencję
związaną z bieżącą działalnością Stowarzyszenia podpisuje jednoosobowo prezes
Zarządu, a w przypadku jego nieobecności wiceprezes.

§ 29,1 Gospodarka majątkiem Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie
uchwalonego budzetu.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalenflarzowy.
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Rozdział 6
Przepisy końcowe

§ 30. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie większością
2/3 głosów przy obecności co najmnie j 2l3 wszystkich członków Stowarzyszenia.



§ 31.1 Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu pozostałego majątku
podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosow przy obecności co najmniej
2/3 wszystkich człon ków Stowa rzyszenia.
2. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony
w uchwale Walnego Zgromadzenia.

§ 32, Statut oraz jego zmiany wchodzą w zycie po uprawomocnieniu się stosownych
postanowień sądu rejestrowego,
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