Załącznik do Uchwały Nr 9/2008 Zebrania Założycielskiego
Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „MARINA”
z dnia 28 sierpnia 2008 r.

STATUT
Lokalnej Organizacji Turystycznej
„MARINA”

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach
(Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej
Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 1999 r. Nr 62, poz. 689 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu
i posiada osobowość prawną.
§2
Pełna nazwa stowarzyszenia brzmi: Lokalna Organizacja Turystyczna „MARINA”.
§3
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Konin.
§4
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego
realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
§5
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§6
Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak, sztandaru i nazwy zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
§7
Organizacja opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia spraw może
zatrudnić pracowników.

Rozdział 2
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§8
Celem Stowarzyszenia jest realizacja następujących zadań:
1. kreowanie i promowanie regionu konińskiego,
2. zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu informacji turystycznej regionu konińskiego:
miasta Konina, powiatów: konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego,
3. inicjowanie i opiniowanie planów rozwoju turystyki oraz wspomaganie ich realizacji,
4. integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego oraz osób i instytucji
zainteresowanych turystycznym rozwojem regionu konińskiego,
5. wspieranie rozwoju turystyki oraz przedsiębiorczości,
6. inicjowanie tworzenia i wspierania rozwoju i promocji markowych produktów turystycznych,
szczególnie Wielkiej Pętli Wielkopolski,
7. wspieranie rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej w regionie konińskim,
8. koordynacja działań w zakresie turystyki, a w szczególności podnoszenie jej jakości oraz
planowanie i realizowanie imprez turystycznych,
9. propagowanie i podejmowanie działań na rzecz popularyzacji i ochrony środowiska
przyrodniczego i kulturowego oraz rozwoju obszarów wiejskich,
10. podejmowanie działań mających na celu aktywne przeciwdziałanie bezrobociu,
11. doskonalenie kadr turystycznych,
12. współpraca z Wielkopolską Organizacją Turystyczną,
13. monitorowanie procesów i zjawisk dotyczących turystyki regionu konińskiego,
14. podejmowanie innych zadań sprzyjających rozwojowi turystyki,
15. podejmowanie działań w zakresie kultury fizycznej i sportu.
§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, Wielkopolską Organizacją
Turystyczną, podmiotami gospodarczymi, organizacjami społecznymi działającymi na rzecz
rozwoju turystyki i innymi podmiotami,
2. prowadzenie informacji turystycznej regionu konińskiego,
3. szkolenie i doskonalenie kadr,
4. prowadzenie analiz w zakresie turystyki,
5. podejmowanie inicjatyw i prowadzenie działań promocyjnych w zakresie turystyki,
6. prowadzenie działalności wydawniczej i wystawienniczej,
7. udział w imprezach promocyjnych i handlowych, handlowych tym targach, giełdach
i wystawach.

Rozdział 3
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Zwyczajnych,
2. Wspierających,

3.

Honorowych.
§ 11

1.

2.

3.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być jednostki samorządu terytorialnego: gminy,
powiaty i województwa, stowarzyszenia oraz osoby prawne, a także osoby fizyczne posiadające
pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych. Małoletni w wieku od
16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do
Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie
zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności
prawnych.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która popiera działalność
Stowarzyszenia, uznaje jego Statut i udziela Stowarzyszeniu pomocy materialnej,
w szczególności wparcia finansowego.
Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów
Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadawane jest na podstawie uchwały Walnego Zebrania
Członków. Członek honorowy nie ma obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 12

1.
2.

Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na
podstawie pisemnej deklaracji przystępującego.
Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu. Uchwałę
w przedmiocie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia,
w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji. O treści uchwały zainteresowany powinien być
zawiadomiony pisemnie w ciągu dwóch tygodni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie
przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie. Od rozstrzygnięcia odmawiającego przyjęcia służy
zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania
Członków jest ostateczna.
§ 13

1.

2.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
1) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia i brać udział w głosowaniu,
2) wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,
3) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania
Stowarzyszenia,
4) korzystać z majątku Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd
Stowarzyszenia,
Postanowienia wymienione w ust. 1 pkt. 3) i 4) stosuje się także do członków honorowych
i wspierających; ponadto członkowie ci mają prawo uczestniczyć w Walnych Zebraniach
Stowarzyszenia z głosem doradczym.
§ 14

1.

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
1) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
2) troszczyć się o jego dobre imię,
3) brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia,
4) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
5) regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 15
1. Członkostwo ustaje na skutek:
1) skreślenia z listy członków na skutek:
a) wystąpienia członka ze Stowarzyszenia, zgłoszonego pisemnie Zarządowi,
b) śmierci członka, utraty zdolności do czynności prawnych, bądź utraty osobowości
prawnej,
2) wykluczenia członka przez Zarząd:
a) za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
b) za nieusprawiedliwione niebranie udziału w pracach Stowarzyszenia,
c) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez 2 lata,
d) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.
2. O posiedzeniu Zarządu, którego przedmiotem będzie skreślenie lub wykluczenie członka Zarząd
zawiadamia zainteresowanego z 14 dniowym wyprzedzeniem.
3. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego
Zebrania na co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania
jest ostateczna.

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia
§ 16
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków, zwane dalej Zebraniem,
2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 17
1.
2.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.
W miejsce ustępujących przed zakończeniem kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
lub w sytuacji powstania wakatów w składach tych organów z innych przyczyn, Walne Zebranie
na najbliższym posiedzeniu może dokonać wyborów uzupełniających członków tych organów na
zwolnione w okresie kadencji stanowiska. Wybrani w ten sposób członkowie pełnią funkcje do
czasu zakończenia kadencji organu.
§ 18

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie
stanowią inaczej.
§ 19
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia we wszystkich sprawach majątkowych,
w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, jak również do składania w imieniu Stowarzyszenia
oświadczeń woli we wszystkich innych niż majątkowe sprawach, uprawnionych jest dwóch członków
Zarządu, umocowanych przez Zarząd, działających łącznie.

§ 20
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebranie może być zwyczajne
bądź nadzwyczajne.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy rozpatrywanie spraw niezastrzeżonych do kompetencji
innych organów, a w szczególności:
1) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia,
2) wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z jej działalności
3) udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
4) uchwalenie programu i kierunków działania Stowarzyszenia,
5) wybór zarządu i odwołanie zarządu,
6) wybór i odwołanie komisji rewizyjnej,
7) odwołanie członka zarządu lub komisji rewizyjnej przed upływem kadencji władz
Stowarzyszenia, a także powołanie na te funkcje innych osób do czasu przeprowadzenia
właściwych wyborów do władz po upływie terminu kadencji organu,
8) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,
9) ustalanie wysokości składek członkowskich,
10) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykły zarząd,
w szczególności zgody co do nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia, wyrażenia
zgody na zaciągnięcie pożyczek i kredytów
11) nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
12) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
Walne Zebranie zwoływane jest co najmniej raz w roku, nie później niż do zakończenia I
półrocza roku kalendarzowego. Walne Zebranie wybiera spośród siebie każdorazowo
przewodniczącego i sekretarza. Przebieg Walnego Zebrania oraz podjęte uchwały wpisuje się do
księgi protokołów.
Walne Zebranie zwołuje Zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku
obrad co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
W Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa uprawnionych do głosowania w pierwszym
terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o 15 minut później tego samego dnia,
może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w terminie 21 dni od podjęcia
w tej sprawie uchwały przez Zarząd bądź wpływu pisemnego wniosku pochodzącego od Komisji
Rewizyjnej lub co najmniej 1/2 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał
dotyczących zmiany Statutu bądź rozwiązania Stowarzyszenia. Każdemu członkowi
uprawnionemu do głosowania na Zebraniu przysługuje jeden głos.
Wybory do władz Stowarzyszenia przeprowadzane są w drodze tajnego głosowania.
§ 21

1.

2.

Zarząd składa się z 5-9 osób – Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika oraz członków
wybieranych na Walnym Zebraniu. Pierwszy Zarząd Stowarzyszenia wybierają założyciele na
Zebraniu Założycielskim.
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
3) zwoływanie Walnego Zebrania,
4) opracowanie projektów rocznego planu działalności i planu finansowego Stowarzyszenia
oraz składanie sprawozdań z ich wykonania Walnemu Zebraniu,

zarządzanie działalnością oraz gospodarowanie majątkiem Stowarzyszenia, w szczególności
zaciąganie w imieniu Stowarzyszenia zobowiązań finansowych, majątkowych i innych
zobowiązań,
6) przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia,
7) wykonywanie innych nie wymienionych w tym paragrafie zadań wynikających
z postanowień Statutu i obowiązujących przepisów, zastrzeżonych do kompetencji Zarządu.
Posiedzenia Zarządu zwołuje i kieruje nimi Prezes, lub w jego zastępstwie wiceprezes.
Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków.
Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu, bądź zastępującego go wiceprezesa.
Szczegółowy zakres pracy zarządu określa uchwalony przez Zarząd regulamin.
5)

3.
4.

5.

§ 22
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie i jest organem kontrolnym
Stowarzyszenia. Komisję Rewizyjną na pierwszą kadencję wybierają założyciele na Zebraniu
Założycielskim.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członka
Komisji.
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli działalności Stowarzyszenia,
2) przedstawianie wyników kontroli i corocznego sprawozdania ze swojej działalności
Walnemu Zebraniu,
3) wnioskowanie w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi na Walnym Zebraniu,
4) przedstawianie Zarządowi wniosków i uwag dotyczących jego pracy.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w strukturach władz
Stowarzyszenia.
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy
umyślnej,
Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność co najmniej dwóch jej
członków. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby
głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

Rozdział 5
Majątek Stowarzyszenia
§ 23
1.

2.

Majątek Stowarzyszenia składa się:
1) ze składek przekazywanych przez poszczególnych członków Stowarzyszenia,
2) z dotacji,
3) ze spadków, darowizn i zapisów,
4) z innych źródeł dochodów.
Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.

§ 24
Składki członkowskie powinny być wpłacane przez członków do końca I kwartału każdego roku.
Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia
o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Walne Zebranie.
Rozdział 6
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 25
1.
2.

3.

4.

Zmiany Statutu uchwala Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania.
Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej
bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków,
uprawnionych do głosowania.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję
Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje również
w uchwale fundacje i stowarzyszenia mające podobne cele statutowe, na rzecz których przejdzie
majątek likwidowanego Stowarzyszenia po wypełnieniu jego zobowiązań.
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych
w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Rozdział 7
Postanowienia Końcowe
§ 26
Założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia z chwilą jego
zarejestrowania przez sąd rejestrowy.

