STATUT
Stowarzyszenia Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina, zwane Konwentem.
2. Konwent jest zrzeszeniem polskich jednostek samorządowych, które podpisały umowę o współpracy
z samorządami Republiki Ukrainy.
3. Konwent działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach
(Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz niniejszego statutu.
4. Konwent, dla celów współpracy z organizacjami zagranicznymi, może posługiwać się tłumaczeniem
nazwy w wybranych językach obcych.
5. Konwent posiada osobowość prawną.

§2
1. Terenem działania Konwentu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Konwent może także prowadzić swoją działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§3
Siedzibą Konwentu jest Szczecin.

§4
Konwent jest zawiązany na czas nieokreślony.

§5
1. Konwent może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, o takich
samych lub podobnych celach.
2. Konwent może łączyć się w z innymi organizacjami w ramach związków stowarzyszeń oraz zawierać
wszelkiego rodzaju porozumienia o współdziałaniu.

§6
1. Działalność Konwentu opiera się na społecznej pracy Członków.

1/9
Statut Stowarzyszenia Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina

2. Do prowadzenia konkretnych spraw Zarząd Konwentu powołuje Biuro Konwentu.
3. Biurem Konwentu kieruje Dyrektor.
4. Dyrektor jest zatrudniany przez Przewodniczącego Zarządu Konwentu.
5. W celu wykonywania niektórych zadań Konwent może zawierać umowy cywilno - prawne z osobami
fizycznymi, prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, którym
ustawa przyznaje zdolność prawną.
6. Dyrektor Biura może zawierać w imieniu Konwentu umowy o pracę oraz umowy, niezbędne do
prowadzenia spraw bieżących Biura.
7. Dyrektor Biura upoważniony jest do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Konwentu do kwoty
nieprzekraczającej 10 000 zł.

ROZDZIAŁ II
CELE, ZADANIA I ŚRODKI ICH REALIZACJI
§7
Cele Konwentu:
1. Wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz współpracy i realizacji wspólnych interesów Członków
Konwentu.
2. Inicjowanie i realizacja na obszarach jednostek samorządu terytorialnego – Członków Konwentu
projektów służących współpracy z samorządami Republiki Ukrainy.
3. Informowanie opinii publicznej o idei i praktyce współpracy polskich i ukraińskich jednostek samorządu
terytorialnego.
4. Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej oraz innych źródeł dla realizacji idei współpracy.
5. Inicjowanie i rozwój kontaktów gospodarczych pomiędzy polskimi i ukraińskimi podmiotami,
przyczyniających się do rozwoju społeczno-gospodarczego Członków Konwentu

§8
Statutowe cele Konwent realizuje poprzez:
1. Informowanie o roli samorządów w zakresie ustawowo określonych ich zadań własnych.
2. Informowanie i zapraszanie do udziału w inicjatywach z zakresu współpracy międzynarodowej,
w szczególności wspieranych przez Unię Europejską.
3. Stworzenie możliwości wzajemnego odbywania staży, praktyk i wizyt studyjnych na zasadach
obustronnej współpracy i osiągania wzajemnych korzyści.
4. Organizowanie szkoleń, zebrań, zjazdów, seminariów oraz działalność wydawniczą.
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5. Wymianę doświadczeń i poglądów członków związanych ze współpracą z samorządami Republiki
Ukrainy.
6. Prowadzenie strony internetowej.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE KONWENTU
§9
1. Członkiem Konwentu może zostać:
a) jednostka samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej, która planuje lub już podpisała
umowę o współpracy z jednostką samorządu terytorialnego Republiki Ukrainy.
b) osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
którym ustawa przyznaje zdolność prawną – wyłącznie, jako członek wspierający.
2. Konwent posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§ 10
1. Członkiem Zwyczajnym Konwentu mogą być jednostki samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej
Polskiej, która:
a) złoży w Zarządzie Konwentu deklarację członkowską na piśmie,
b) zostanie przyjęta w poczet Członków na podstawie uchwały Zarządu Konwentu.
2. Członkiem wspierającym Konwent może zostać osoba fizyczna, osoba prawna inna niż określona w ust.1
oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność
prawną, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych
Konwentu, która:
a) złoży w Zarządzie Konwentu deklarację członkowską na piśmie,
b) zostanie przyjęta w poczet Członków na podstawie uchwały Zarządu Konwentu.
3. Członkiem honorowym Konwentu może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność
i rozwój Stowarzyszenia, co do której:
a) co najmniej 10 członków Konwentu złożyło wniosek o przyznanie tytułu członka honorowego,
b) Walne Zebranie podjęło uchwałę o przyjęciu w poczet Członków,
c) osoba ta wyraziła zgodę.
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§ 11
1. Członkom zwyczajnym Konwentu przysługują:
a) bierne i czynne prawo wyborcze do władz Konwentu,
b) prawo głosu na Walnym Zebraniu Członków,
c) prawo składania wniosków we wszystkich sprawach Konwentu,
d) prawo korzystania z zasobów, które Konwent stawia do dyspozycji Członków,
e) prawo do uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Konwent,
2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
a) przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz Konwentu,
b) terminowego opłacania składek członkowskich,
c) popierania i czynnego realizowania celów Konwentu,
d) dbania o dobre imię Konwentu.
3. Ilość głosów przysługujących poszczególnym członkom na Walnym Zebraniu Członków ustala się
w zależności od liczby osób zamieszkujących na obszarze działania jednostki samorządu terytorialnego,
będącej członkiem Konwentu (określonej na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego na
koniec czerwca poprzedniego roku kalendarzowego), wg następującego parytetu:
1) województwa o liczbie mieszkańców do 2 mln

5 głosów,

3) powiaty o liczbie mieszkańców powyżej 70 tys.

5 głosów + 1 głos za każdy
dodatkowy rozpoczęty 1 mln
mieszkańców,
3 głosy,

4) powiaty o liczbie mieszkańców do 70 tys.

2 głosy,

5) gminy miejskie o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys.

4 głosy,

2) województwa o liczbie mieszkańców powyżej 2 mln

6) gminy miejskie o liczbie mieszkańców od 50 tys. do 100 tys. 3 głosy,
7) gminy miejskie i miejsko-wiejskie o liczbie mieszkańców od
5 tys. do 50 tys.
8) gminy wiejskie bez względu na liczbę mieszkańców oraz
gminy miejskie i miejsko-wiejskie do 5 tys. mieszkańców

2 głosy,

1 głos,

przy czym gminy miejskie na prawach powiatu traktowane są jak gminy miejskie.

4. Wysokość składek członkowskich ustala się w zależności od ilości głosów przysługujących
poszczególnym członkom na Walnym Zebraniu Członków.
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§ 12
1. Członkom wspierającym i honorowym przysługują:
a) prawo udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków,
b) prawo do uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Konwent.
2. Członkowie wspierający zobowiązani są do:
a) wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na rzecz Konwentu,
b) przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz Konwentu.
3. Członkowie wspierający i honorowi zwolnieni są z obowiązku uiszczania składek członkowskich.
4. Zasady współpracy z Członkami wspierającymi może określać umowa.
5. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 13
1. Członkostwo w Konwencie ustaje w razie:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu Konwentu,
b) wykluczenia przez Zarząd Konwentu na podstawie podjętej uchwały:


z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Konwentu,



z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Konwentu,



z powodu nie płacenia składek za okres 6 miesięcy,



na pisemny wniosek trzech Członków Konwentu,

c) utraty przez osobę fizyczną praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci Członka bądź likwidacji osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nie posiadającej
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, Członkowi przysługuje odwołanie do Walnego
Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Uchwała Walnego Zebrania
Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 14
1.

Władzami Konwentu są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wszystkich władz Konwentu trwa cztery

lata i odpowiada kadencji władz Jednostek
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Samorządu Terytorialnego. Ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością
głosów.
3. W razie zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, uzupełnienie
ich składu do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków może nastąpić w drodze kooptacji.
Kooptacji dokonują pozostali Członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można
powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 15
1. Uchwały wszystkich władz Konwentu zapadają zwykłą większością głosów, gdy wszyscy Członkowie
zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu, przy obecności co najmniej połowy Członków
uprawnionych do głosowania, chyba że statut stanowi inaczej.
2. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą być również podejmowane przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumienia na odległość. Uchwały podjęte w ten sposób należy niezwłocznie
potwierdzić na piśmie najpóźniej na pierwszym, mającym miejsce po podjęciu uchwały, posiedzeniu.

§ 16
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Konwentu.
2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku kalendarzowym, nie
później niż do końca marca każdego roku kalendarzowego.
3. Zarząd zobowiązany jest również zwołać Walne Zebranie Członków na wniosek Komisji Rewizyjnej lub
co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków Konwentu. Wniosek powinien zawierać porządek obrad.
4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków w terminie określonym w ust. 2 lub w trybie
określonym w ust. 3, w terminie jednego miesiąca od dnia wpływu wniosku, prawo zwołania Walnego
Zebrania Członków przysługuje każdemu z Członków Komisji Rewizyjnej. W przypadku zwołania
Walnego Zebrania Członków przez członka Komisji Rewizyjnej postanowienia ust. 5 stosuje się
odpowiednio.
5. Zarząd powiadamia Członków Konwentu o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania
Członków, na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. Podaje się dwa terminy Zebrania,
drugi o 15 minut później niż pierwszy. Do prawomocności Zabrania wymagane jest kworum, które
wynosi 50% głosów +1.
6. Na Walnym Zebraniu Członków mogą być obecni goście, zaproszeni przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.
7. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – Członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – Członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
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§ 17
1. Uchwały Walnego zebrania w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia wymagają
większości 2/3 głosów Członków Konwentu.
2. Uchwały w sprawie odwołania Członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, wymagają bezwzględnej
większości głosów Członków Konwentu.

§ 18
Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Konwentu,
2. uchwalania zmian statutu,
3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Konwentu,
4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6. uchwalanie budżetu,
7. uchwalanie wysokości i terminu zapłaty składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na
rzecz Konwentu,
8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia Członka honorowego,
9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Konwentu lub jego władze,
10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Konwentu i przeznaczeniu jego majątku,
12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach
niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Konwentu.

§ 19
1. Organami pomocniczymi Walnego Zebrania są stałe i doraźne komisje problemowe.
2. Stałymi komisjami problemowymi są:
1) komisja ds. współpracy młodzieży,
2) komisja ds. kultury,
3) komisja ds. wymiany doświadczeń samorządowych,
4) komisja ds. współpracy organizacji pozarządowych,
5) komisja ds. współpracy gospodarczej.
3. Cele i zadania oraz tryb działania komisji określa Zarząd w drodze uchwały.
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§ 20
1. Zarząd składa się z 5 do 12 osób w tym z Prezesa, od 1 do 4 Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza.
Prezesa, Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza wybiera Zarząd spośród swoich Członków.
2. Każdy Członek Stowarzyszenia może zgłosić jednego kandydata na Członka Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia
Zarządu zwołuje Prezes.

§ 21
Do kompetencji Zarządu należą:
1. realizacja celów Stowarzyszenia,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Konwentu,
5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Konwentu,
6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań majątkowych na
zasadach określonych w § 22 ust. 3 niniejszego statusu,
7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
8. przyjmowanie i wykluczanie Członków Konwentu.

§ 22
1. Każdy Członek Zarządu ma prawo reprezentować Konwent na zewnątrz.
2. Oświadczenia kierowane do Konwentu, tudzież doręczanie pism może być dokonywane każdemu
członkowi Zarządu.
3. Zaciąganie w imieniu Konwentu zobowiązań majątkowych powyżej kwoty 10 000zł. wymaga
współdziałania ze sobą każdorazowo dwóch Członków Zarządu.

§ 23
1. Komisja Rewizyjna wybierana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Konwentu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 10 osób w tym Przewodniczącego, Zastępcy oraz Sekretarza.
Przewodniczącego, Zastępcę oraz Sekretarza wybiera Komisja Rewizyjna spośród swoich Członków.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu.
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§ 24
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności Zarządu,
2. składanie sprawozdań i wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Konwentu,
5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 25
Majątek Konwentu powstaje:
1. ze składek członkowskich,
2. z darowizn, spadków, zapisów,
3. z dotacji i ofiarności publicznej,

§ 26
1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Konwentu.
2. Konwent prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Konwentu podejmuje Zarząd.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 27
1. Konwent rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach
przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Konwentu Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji,
osoby likwidatorów oraz przeznaczenie majątku Konwentu.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
o stowarzyszeniach.
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