
Statut Stowarzyszenia “Region Beskidy” w Bielsku - Białej 

 

 

Rozdział I 

Nazwa, teren działalności i charakter prawny. 

 

§ 1 

 

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę “Region Beskidy” 

zwane dalej Stowarzyszeniem. 

 

§ 2 

 

1. Obszarem działania Stowarzyszenia jest obszar  Rzeczypospolitej Polskiej, a    

      siedzibą władz naczelnych jest Bielsko-Biała. 

 

§ 3 

 

Stowarzyszenie jest zarejestrowane. Działa na podstawie: Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późniejszymi zmianami), Ustawy z 

dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz 578 z 1998 r.), Ustawy 

z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z 1989 r.) i 

posiada osobowość prawną. 

 

§ 4 

 

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci zawierającej nazwę i adres Stowarzyszenia. 

 

 

Rozdział II 

Cele i sposoby ich realizacji 

 

§ 5 

 

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań mających na celu uaktywnienie współpracy 

na terenach przygranicznych, obejmującej w szczególności: 

1. współpracę gospodarczą; 

2. turystykę; 

3. ochronę środowiska i gospodarkę leśną; 

4. edukację; 

5. kulturę; 

6. rolnictwo i gospodarkę żywnościową; 

7. planowanie przestrzenne i budownictwo; 

8. pracę i politykę socjalną; 

9. przeciwdziałanie katastrofom, awariom i klęskom żywiołowym oraz zwalczanie ich 

skutków; 

10. ochronę zdrowia i ratownictwo medyczne; 

11. komunikację i łączność. 

12. kulturę fizyczną i sport. 



§ 6 

 

Stowarzyszenie cele swoje realizuje poprzez: 

1. współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządami oraz innymi 

jednostkami i instytucjami, a także podmiotami gospodarczymi realizującymi zadania 

związane z rozwojem pogranicza; 

2. podejmowanie działań zmierzających do pozyskania środków finansowych dla realizacji 

celów Stowarzyszenia; 

3. finansowanie oraz współfinansowanie działań zmierzających do realizacji celów 

Stowarzyszenia. 

 

 

Rozdział III 

Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia 

 

§ 7 

 

Członkami Stowarzyszenia mogą być: 

1. Członkowie zwyczajni. 

2. Członkowie wspierający. 

3. Członkowie honorowi. 

 

§ 8 

 

1. Członkiem zwyczajnym może być każdy powiat i każda gmina leżące na obszarze 

województwa śląskiego i małopolskiego, reprezentowana przez upoważnionego 

przedstawiciela. 

2. Warunkiem zaliczenia w poczet członków zwyczajnych jest uchwała właściwej Rady. 

3. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia o przyjęciu 

do Stowarzyszenia “Region Beskidy”. 

 

§ 9 

 

1. Członkiem wpierającym może zostać osoba prawna, która zadeklaruje określone 

świadczenia finansowe na rzecz Stowarzyszenia. Członkowie wspierający biorą udział w 

działalności Stowarzyszenia osobiście lub przez upełnomocnionego przedstawiciela. 

2. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały. 

                                                                        

§ 10 

 

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna zasłużona dla realizacji zadań 

statutowych Stowarzyszenia. 

 

§ 11 

 

Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. 

 

 

 



§ 12 

 

Członek zwyczajny ma prawo do: 

1. realizowania czynnych i biernych praw wyborczych do władz Stowarzyszenia; 

2. uczestniczenia, z głosem stanowiącym, w Walnym Zgromadzeniu; 

3. zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków związanych z przedmiotem jego działania 

oraz żądania informacji o sposobach realizacji celów Stowarzyszenia. 

 

§ 13 

 

Członkom wspierającym przysługują prawa określone w § 12. w p.2. i 3. 

 

§ 14 

 

Członkom honorowym przysługują wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych, z 

wyjątkiem biernego prawa wyborczego. 

 

§ 15 

 

Członkowie zwyczajni i wspierający są zobowiązani do: 

1. Czynnego udziału w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia; 

2. Przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz; 

3. Regularnego opłacania składki członkowskiej. 

                                                                 

§ 16 

 

Członkowie honorowi są zobowiązani do przestrzegania postanowień § 15 p.2,    a w miarę 

własnych możliwości realizowania postanowień § 15 p.1. 

 

§ 17 

 

Przynależność do Stowarzyszenia ustaje na skutek: 

1. dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego w Zarządzie; 

2. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek 

członkowskich przez okres 12 miesięcy; 

3. naruszenia obowiązków statutowych w sposób zawiniony. 

Uchwałę o wykreśleniu członka podejmie Zarząd. Od uchwały w przedmiocie wykreślenia 

członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od jej 

doręczenia. 

 

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

 

§ 18 

 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

 Walne Zebranie Członków; 

 Zarząd; 



 Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata. Członkowie władz mogą być 

dwukrotnie wybierani na to samo stanowisko, chyba że inaczej  zdecyduje Walne Zebranie 

Członków. 

3. Zarząd ma prawo kooptacji nowych członków na miejsce członków ustępujących, z tym że 

liczba dokooptowanych członków danej władzy nie może przekroczyć 1/3 liczby członków 

pochodzących z wyboru. 

4. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

liczby osób uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią 

inaczej. W razie równej liczby głosów, przy powtórnym głosowaniu decyduje głos 

przewodniczącego, 

5. Wybory do władz odbywają się w głosowaniu tajnym. 

6. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek: 

a) upływu kadencji - z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków, na którym udziela  

się absolutorium i wybiera nowe władze; 

b) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu; 

c) zrzeczenia się udziału w tych władzach; 

d) odwołania przez Walne Zebranie Członków. 

7. W przypadku nie udzielenia absolutorium Zarządowi, może być głosowany wniosek o 

odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków. 

 

Walne Zebranie Członków 

 

§ 19 

 

Organem stanowiącym jest Walne Zebranie Członków. 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. Do kompetencji Walnego Zebranie Członków należy: 

a) ustalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia; 

b) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia; 

c) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd oraz Komisję 

Rewizyjną; 

d) udzielenie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji 

Rewizyjnej; 

e) wybór Prezesa i członków Zarządu oraz Przewodniczącego i członków Komisji 

Rewizyjnej; 

f) uchwalanie zmian statutu; 

g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia; 

h) podejmowanie uchwał w sprawach, które ze względu na szczególne znaczenie 

wymagają zgody ogółu uprawnionych członków; 

i) nadawanie godności członka honorowego; 

j) określanie wysokości składki członkowskiej; 

k) uchwalanie regulaminów działania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej; 

l) uchwalanie regulaminów obrad Walnych Zebrań Członków; 

m) tworzenie funduszy oraz określanie zasad ich wykorzystania; 

n) podejmowanie uchwały o prowadzeniu działalności gospodarczej, z której dochody 

przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia. 

 

 



§ 20 

 

1. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz na rok. 

2. Zarząd listem poleconym zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co 

najmniej 30 dni przed ich rozpoczęciem. 

3. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały przy obecności w I terminie co 

najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w II terminie - bez względu na liczbę 

obecnych, o czym należy zamieścić wzmiankę w zawiadomieniu. 

4. Głosowanie tajne zarządza się w sprawach personalnych oraz w każdej innej sprawie na 

wniosek 1/5 obecnych członków Stowarzyszenia. 

                                                  

§ 21 

 

W Walnym Zebranie Członków biorą udział: 

1. z głosem decydującym - członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi; 

2. z głosem doradczym - zaproszeni goście. 

                                                    

§ 22 

 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek 

komisji Rewizyjnej lub 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia w ciągu 60 dni 

od daty złożenia wniosku. Wniosek złożony do Zarządu powinien określać przedmiot 

rozstrzygnięcia. 

2. Na Nadzwyczajnym Walnym Zebranie Członków biorą udział członkowie na zasadach jak 

w Walnym Zebranie Członków. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało 

zwołane. 

                           
Zarząd Stowarzyszenia 

 

§ 23 

 

Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd. 

1. Zarząd kieruje pracą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków. 

Na czele Zarządu stoi Prezes i Wiceprezes. 

2. Zarząd składa się 7 do 9 osób. Prezesa Zarządu oraz Zarząd wybiera Walne Zebranie 

Członków natomiast Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika wybierają ze swego składu 

członkowie Zarządu. 

3. Zarząd może dokooptować nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie 

nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru. 

4. Wszyscy członkowie Zarządu pełnią swe funkcje społecznie. 

5. Zarząd ze swego składu wybiera 5 osobową reprezentację do Prezydium Euroregionu 

Beskidy. 

 

§ 24 

 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1. kierowanie działalnością, zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia oraz 

zarządzanie środkami pomocowymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej; 



2. uchwalanie planu działalności i preliminarzy budżetowych; 

3. przedkładanie sprawozdań ze swej działalności podczas obrad Walnego Zebrania 

Członków oraz wykonywanie jego uchwał; 

4. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 

5. zwoływanie Walnych Zebrań Członków; 

6. formułowanie wniosków o nadanie godności członka honorowego; 

7. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz 

Stowarzyszenia; 

8. przyjmowanie i wykreślanie z listy członków Stowarzyszenia; 

9. podejmowanie uchwał w sprawach zatrudnienia i zwalniania pracowników; 

10. udzielanie pełnomocnictw do wykonywania czynności w imieniu  Stowarzyszenia; 

11. organizowanie Biura Zarządu w celu zabezpieczenia obsługi administracyjno-księgowej 

Stowarzyszenia. Pracę Biura określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd. 

 

§ 25 

 

1. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż co kwartał. 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 

3. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes. 

4. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. 

5. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół zawierający datę posiedzenia, podjęte 

uchwały, wyniki i sposób głosowania. Protokół podpisują członkowie Zarządu. Każdy 

członek Zarządu w stosunku do podjętej uchwały, ma prawo wnieść do protokołu zdanie 

odrębne wraz z uzasadnieniem. 

 

Komisja Rewizyjna 

 

§ 26 

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia. 

2. Komisja składa się z 3-5 członków. Przewodniczącego Komisji wybiera Walne Zebranie 

Członków natomiast Wiceprzewodniczącego i Sekretarza wybierają ze swego składu 

członkowie Komisji. 

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności 

Stowarzyszenia, a w szczególności: 

e) kontrola gospodarki finansowej, 

f) kontrola stanu majątku oraz sposobu zarządzania tym majątkiem, 

g) kontrola wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków, 

h) kontrola przestrzegania statutu, 

i) składanie sprawozdań wraz z oceną działalności, wnioskami dotyczącymi udzielania 

absolutorium Zarządowi, 

4. Kontrolę całokształtu działalności wykonuje się co najmniej raz w roku. 

5. Komisja Rewizyjna działa kolegialnie, ale do wykonywania określonych czynności może 

delegować swoich członków. 

6. Zebrania Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz w 

roku. 

7. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu 

jawnym, w obecności ponad połowy jej członków. Na żądanie jednego członka Komisji 

przeprowadza się głosowanie tajne. 



8. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół, który zawiera datę posiedzenia i sposób 

zwołania, nazwiska osób, porządek obrad, uchwały, wynik i sposób głosowania. Protokół 

podpisują obecni członkowie Komisji. Każdy członek Komisji w stosunku do podjętej 

uchwały ma prawo wnieść do protokołu odrębne uzasadnione zdanie. 

 

 

Rozdział V 

Majątek Stowarzyszenia 

 

§ 27 

 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

2. Na fundusze składają się: 

j) składki członkowskie, 

k) dotacje, subwencje, darowizny, 

l) dochód z działalności statutowej, 

m) specjalne fundusze utworzone na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, 

n) inne formy finansowania. 

 

§ 28 

 

1. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Stowarzyszenia składają Prezes i 

jeden z Członków Zarządu łącznie lub Wiceprezes i jeden z Członków Zarządu łącznie. 

2. Do ważności innych oświadczeń wymagane są dwa podpisy: Prezesa i Członka Zarządu. 

 

 

Rozdział VI 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§ 29 

 

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne 

Zebranie Członków lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów 

przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określi sposób likwidacji oraz cel na jaki ma  

być przekazany majątek Stowarzyszenia. 

 

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

 

 

§ 30 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie Przepisy ustawy z 

dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20, poz.104, z późn. zmianami). 


