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STATUT 

ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ DOLINY DOLNEJ ODRY 

 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 

§ 1.1 Lokalna Organizacja Turystyczna nosi nazwę: Organizacja Turystyczna Doliny Dolnej Odry  
w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 

2. Stowarzyszenie może używać skrótu „OT DDO”. 

 

§ 2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej 
Organizacji Turystycznej (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 273, z 2001 r. Nr 22 poz. 249, z 2006 r. Nr 170 poz. 
1217 i Nr 249 poz. 1832 oraz z 2009 r. Nr 227 poz. 1505), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo  
o stowarzyszeniach (Dz.U.  z 2001 r. Nr 79 poz. 855, z 2003 r. Nr 96 poz. 874, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, 
z 2007 r. Nr 112 poz. 766 oraz z 2011 r. Nr 112 poz. 654),  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.  Nr …), a także niniejszego statutu. 

 

§ 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

 

§ 4. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem dobrowolnym, samorządnym i apolitycznym. 

 

§ 5. 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gryfino. 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. W celu realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem miejscowego prawa  
i zwyczajów. 

 

§ 6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych 
celach. 

 

§ 7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw 
Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 
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Rozdział II 

Cele i sposoby ich realizacji 

 

§ 8. Celami Stowarzyszenia są: 

1) kreowanie wizerunku gmin: Gryfino, Banie, Kołbaskowo, Stare Czarnowo, Widuchowa i okolic 
jako regionu atrakcyjnego turystycznie, 

2) propagowanie idei rozwoju turystyki jako jednej z wiodących dziedzin gospodarki w gminach,  
o których mowa w punkcie 1), 

3) integrowanie środowisk samorządowych, gospodarczych i zawodowych oraz osób, instytucji  
i organizacji pozarządowych w celu wspierania rozwoju lokalnego rynku turystycznego, 

4) stworzenie płaszczyzny współpracy jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów 
gospodarczych, osób, instytucji i organizacji pozarządowych w celu wspólnych działań na rzecz 
turystyki, 

5) wspieranie lokalnej przedsiębiorczości w dziedzinie turystyki, kultury, rekreacji edukacji i sportu, 
6) rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej, kulturalnej, edukacyjnej, zdrowotnej i 

innej, mającej znaczenie dla turystyki na obszarze gmin, o których mowa w punkcie 1), 
7) realizacja lokalnych i branżowych strategii rozwoju w zakresie dotyczącym turystyki, na obszarze 

gmin wymienionych w punkcie 1), 
8) stworzenie, wspomaganie funkcjonowania i rozwój lokalnej sieci informacji turystycznej  

i włączenie jej w regionalne i krajowe systemy informacji turystycznej,  
9) poprawa stanu technicznego, estetyki oraz ochrona i promocja: zabytków, dóbr kultury, 

dziedzictwa kulturowego i historycznego, zwyczajów, wyrobów regionalnych, miejscowego 
środowiska naturalnego i krajobrazu, zieleni i zadrzewień, oraz cmentarzy gminnych, 

10) inicjowanie, opiniowanie i wspieranie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej 
oraz innych form kształtowania przestrzeni publicznej mającej znaczenie dla rozwoju turystyki  
w gminach, o których mowa w punkcie 1), 

11) wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej wśród mieszkańców gmin, o których mowa  
w punkcie 1), podtrzymywania i upowszechnianie tradycji narodowych i lokalnych, 
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

12) podejmowanie działań w celu zwiększenia liczby turystów odwiedzających gminy wymienione  
w punkcie 1), 

13) działania na rzecz wzrostu jakości usług podmiotów świadczących usługi dla turystów, 
14) pozyskiwanie środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki, rekreacji, sportu, kultury, edukacji 

i zdrowia, 
15) koordynacja działań promocyjnych sektora usług turystycznych i jednostek samorządu 

terytorialnego w zakresie turystyki w Polsce i za granicą, 
16) rozwijanie współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz 

wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 
17) upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, w tym wśród dzieci i młodzieży, osób 

niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym, 
18) wspieranie i podejmowanie działań w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ochrony 

zabytków, edukacji publicznej, kultury i sztuki, rekreacji, kultury fizycznej i sportu oraz 
profilaktyki zdrowotnej wspierających rozwój turystyki, 

19) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin, o których mowa w punkcie 1) – 
pozwalającego na pobudzanie obywatelskiej aktywności gospodarczej w zakresie turystyki, 
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20) wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy regionu, w tym rozwój 
przedsiębiorczości, w szczególności w sektorze usług związanych z turystyką, 

21) wspieranie działań mających znaczenie dla rozwoju turystyki na obszarze gmin, o których mowa 
w punkcie 1) – dotyczących techniki, wynalazczości, innowacyjności oraz rozpowszechniania  
i wdrażania nowych rozwiązań w praktyce gospodarczej. 

 

§ 9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez różne sposoby działania, w tym: 

1) współpracę z Polską Organizacją Turystyczną, Zachodniopomorską Regionalną Organizacją 
Turystyczną, pozostałymi regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi oraz innymi 
instytucjami, stowarzyszeniami, osobami prawnymi i fizycznymi na rzecz rozwoju turystyki  
w gminach Gryfino, Banie, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Widuchowa, 

2) aplikowanie o środki zewnętrzne na zadania związane z rozwojem infrastruktury turystycznej, 
kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej, na zadania mające na celu podniesienie jakości usług 
realizowanych przez przedsiębiorców działających w sektorze turystyki, a także na realizację 
imprez i wydarzeń o charakterze turystycznym, kulturalnym i rekreacyjnym oraz na inne zadania 
wspierające rozwój turystyki, 

3) promocję potencjału turystycznego gmin Gryfino, Banie, Kołbaskowo, Stare Czarnowo  
i Widuchowa w kraju i za granicą, w tym: 

a) organizację lub udział w targach i wystawach, 
b) koordynowanie i organizowanie imprez promocyjnych, 
c) publikację wydawnictw i materiałów promocyjnych, 
d) promocję w mediach elektronicznych, 
e) organizację wizyt studyjnych, 

4) inspirowanie, pomoc w tworzeniu, rozwoju i promocji lokalnych produktów turystycznych, 
5) tworzenie i rozwój systemu informacji turystycznej oraz systemu rezerwacji miejsc w gminach,  

o których mowa w punkcie 1), 
6) wyrażanie opinii o projektach rozwiązań prawnych i organizacyjnych mających wpływ na rozwój 

turystyki, 
7) delegowanie swoich przedstawicieli do uczestnictwa w pracach instytucji, komisji, zespołów itp. 

mających wpływ na rozwój turystyki, 
8) opracowywanie rocznych kalendarzy imprez turystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych oraz 

tworzenie ofert turystyki pobytowej na terenie gmin Gryfino, Banie, Kołbaskowo, Stare 
Czarnowo, Widuchowa dla różnych grup odbiorców, 

9) organizację imprez i wydarzeń mających znaczenie dla rozwoju turystyki, 
10) wspieranie rozwoju edukacji publicznej i kształcenia zawodowego oraz inspirowanie  

i organizowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego w sektorze usług turystycznych, 
11) inicjowanie badań rynku turystycznego, udział w badaniach statystycznych  

i marketingowych, 
12) tworzenie, współpraca w realizacji i społeczny monitoring branżowych strategii mających 

znaczenie dla turystyki na obszarze gmin, o których mowa w punkcie 1), 
13) podejmowanie wszelkich innych form działania mających na celu realizację celów statutowych. 
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Rozdział III 
Członkowie Stowarzyszenia 

 

§ 10. 1. Członkiem Stowarzyszenia może być, po złożeniu pisemnej deklaracji przynależności do 
Stowarzyszenia i przyjęciu przez Zarząd: 

1) każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem 
Rzeczpospolitej Polskiej lub obywatelem innego kraju zainteresowana rozwojem turystyki na 
obszarze gmin: Gryfino, Banie, Kołbaskowo, Stare Czarnowo, Widuchowa, 

2) osoby prawne, w szczególności jednostki samorządu terytorialnego, organizacje zrzeszające 
przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządu gospodarczego i zawodowego oraz 
stowarzyszenia działające w tej dziedzinie. 

2. Status członka Stowarzyszenia, nabywają z chwilą rejestracji Stowarzyszenia jego założyciele. 

 

§ 11. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona dla 
Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadawane jest na podstawie uchwały Walnego Zebrania. 
 
§ 12. 1. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia następuje w formie uchwały Zarządu. 
2. Decyzja w sprawie przyjęcia w poczet członków podejmowana jest w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia 
przez kandydata deklaracji przynależności do Stowarzyszenia. 
3. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie o fakcie przyjęcia, odmowie przyjęcia lub  
o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia. 
4. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub w przypadku skreślenia z listy 
członków, zainteresowany ma prawo w terminie 1 miesiąca, od daty doręczenia informacji  
w przedmiotowej sprawie, do złożenia za pośrednictwem Zarządu, odwołania do Walnego Zebrania. 
Walne Zebranie rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Stanowisko Walnego Zebrania jest 
ostateczne. 
 
§ 13. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo: 

1) czynnego udziału w Walnym Zebraniu, 
2) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 
3) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia, 
4) udziału w pracach, zebraniach oraz imprezach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez 

Stowarzyszenie, 
5) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia. 

 

§ 14. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek: 

1) brać udział w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, 
2) dbać o dobre imię Stowarzyszenia, 
3) dbać o mienie Stowarzyszenia, 
4) przestrzegać postanowień niniejszego statutu, wewnętrznych regulaminów i uchwał władz 

Stowarzyszenia, 
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5) opłacać składki członkowskie. 
 

§ 15. Utrata członkostwa następuje na skutek: 

1) dostarczonej Zarządowi dobrowolnej, pisemnej rezygnacji, 
2) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 
3) ubezwłasnowolnienia lub śmierci członka, 
4) zaprzestania działalności przez osobę prawną, 
5) rozwiązania organizacji lub osoby prawnej będącej członkiem Stowarzyszenia, 
6) wykluczenia przez Zarząd z powodu: 

a) nie przestrzegania statutu, wewnętrznych regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 
b) prowadzenia działalności na szkodę Stowarzyszenia. 

 

Rozdział IV 
Władze Stowarzyszenia 

 
§ 16. Władzami Stowarzyszenia są:  

1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej Walnym Zebraniem, 
2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem, 
3) Komisja Rewizyjna. 

 

§ 17. 1. Członkowie Stowarzyszenia niebędący osobami fizycznymi działają w Stowarzyszeniu przez 
swych przedstawicieli. Każdemu Członkowi przysługuje w tym przypadku jeden przedstawiciel,  
z zastrzeżeniem ust. 4. 

2. Przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 desygnuje na piśmie właściwy organ danego członka 
Stowarzyszenia niebędącego osobą fizyczną. 

3. Przedstawiciele mogą być zmienieni przez organ delegujący. Zmiana jest skuteczna z chwilą 
dostarczenia Zarządowi na piśmie informacji o zmianie. 

4. Członkom Stowarzyszenia będącym jednostkami samorządu terytorialnego, przysługuje większa liczba 
przedstawicieli: 

a) gminom do 10 tys. mieszkańców – nie więcej niż 2 przedstawicieli, 
b) gminom do 20 tys. mieszkańców – nie więcej niż 3 przedstawicieli, 
c) gminom powyżej 20 tys. – nie więcej niż 4 przedstawicieli, 
d) pozostałym jednostkom samorządu terytorialnego – nie więcej niż 2 przedstawicieli, 

którzy w ich imieniu realizują wszystkie prawa i obowiązki członka wynikające z przynależności do 
Stowarzyszenia. 

 

§ 18. 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. W Walnym Zebraniu biorą udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia. 
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3. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne: 

1) Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz w roku przez Zarząd. Termin, miejsce oraz 
proponowany porządek obrad, Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków conajmniej  
14 dni przed terminem posiedzenia na piśmie lub w formie elektronicznej. 

2) Nadzwyczajne Walne Zebranie może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane z inicjatywy 
Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek conajmniej 1/3 ogólnej 
liczby członków Stowarzyszenia. Termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad, Zarząd 
podaje do wiadomości wszystkich członków conajmniej 7 dni przed terminem posiedzenia na 
piśmie lub w formie elektronicznej. 

4. Walne Zebranie podejmuje decyzje, stanowiska, opinie i inne rozstrzygnięcia w formie uchwał. 
5. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności 
więcej niż połowy uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem, iż uchwały dotyczące rozstrzygnięć 
personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym – chyba, że Walne Zebranie zdecyduje  
o głosowaniu jawnym w konkretnej sprawie. 
6. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos, z zastrzeżeniem, iż członkom będącym 
jednostkami samorządu terytorialnego, przysługuje jeden głos na każdego przedstawiciela. 

7. Do kompetencji Walnego Zebrania należą: 

1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 
2) uchwalanie zmian statutu, 
3) wybór i odwoływanie wszystkich członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej, 
4) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
5) podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium,  

po zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną, 
6) odwołanie Zarządu w przypadku nieudzielenia absolutorium, 
7) podejmowanie uchwał w sprawie budżetu  Stowarzyszenia, 
8) podejmowanie uchwał merytorycznych i organizacyjnych regulujących działalność 

Stowarzyszenia i jego organów, 
9) zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu, 
10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 
11) ustalanie minimalnej wysokości składek członkowskich, z zastrzeżeniem, iż minimalna wysokość 

składek od członków, będących jednostkami samorządu terytorialnego, winna być uzależniona 
od liczby ich przedstawicieli i rosnąć proporcjonalnie wraz z ich liczbą, 

12) nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia, 
13) upoważnienie Zarządu do zaciągania zobowiązań finansowych i majątkowych oraz określenie 

górnej granicy tych zobowiązań, 
14) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i upoważnieniu Zarządu do: 

a) przeprowadzenia procedury likwidacji, 
b) zbycia majątku Stowarzyszenia, 
c) podjęcia decyzji o przeznaczeniu środków pieniężnych z tytułu zbycia majątku na cele 

zbieżne z celami statutowymi Stowarzyszenia. 
 

§ 19. 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 
2. Zarząd składa się z siedmiu osób, w tym prezesa, z zastrzeżeniem, iż w jego skład musi wchodzić 
minimum dwóch przedstawicieli jednostek samorządowych oraz minimum dwóch przedstawicieli 
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przedsiębiorców. Zastrzeżenie nie jest obligatoryjne w przypadku, gdy nie ma możliwości wyboru do 
Zarządu odpowiedniej liczby członków będących przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego 
lub członków będących przedsiębiorcami – z powodu braku zgody proponowanych osób  
na kandydowanie na członka Zarządu lub z powodu niewystarczającej liczby członków Stowarzyszenia 
reprezentujących te grupy. 
3. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa oraz dwóch wiceprezesów: ds. organizacyjnych 
oraz ds. finansowych spośród swoich członków. 
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

5. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes z własnej inicjatywy lub w razie jego nieobecności wiceprezes ds. 
organizacyjnych. Posiedzenia zwoływane są także na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 
minimum 3 członków Zarządu. 

6. Zarząd podejmuje decyzje, stanowiska, opinie i inne rozstrzygnięcia w formie uchwał. 
7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności więcej niż 
połowy uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem, iż uchwały dotyczące rozstrzygnięć personalnych 
podejmowane są w głosowaniu tajnym. Każdemu członkowi Zarządu przysługuje jeden głos. 
8. Do kompetencji Zarządu należą: 

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,  
2) podział funkcji wewnątrz Zarządu, w tym wybór Prezesa spośród członków Zarządu, 
3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, 
4) sporządzanie planów pracy i budżetu oraz ich realizacja,  
5) kierowanie działalnością Stowarzyszenia poprzez bieżącą realizację jego celów, 
6) zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia w ramach posiadanego upoważnienia 

udzielonego przez Walne Zebranie, 
7) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia  

w ramach posiadanego upoważnienia udzielonego przez Walne Zebranie, 
8) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 
9) powoływanie Biura Stowarzyszenia, jego Dyrektora oraz głównego księgowego lub zlecanie 

poszczególnych funkcji biura wyspecjalizowanym podmiotom, 
10) określenie zakresu pracy Biura oraz sposobu nadzoru nad nim, 
11) określenie sposobu pobierania składek członkowskich, 
12) przyjmowanie nowych członków oraz skreślanie z listy członków Stowarzyszenia, 
13) zwoływanie Walnego Zebrania,  
14) sporządzanie i przedkładanie Walnemu Zebraniu szczegółowych sprawozdań z działalności 

programowej i finansowej Stowarzyszenia. 
15) wykonywanie innych czynności niezastrzeżonych do innych organów Stowarzyszenia, 

9. Kadencja Zarządu trwa cztery lata. 

 

§ 20. 1. Zarząd do wykonywania swoich funkcji może utworzyć Biuro Stowarzyszenia. 

2. Biurem kieruje Dyrektor, który może być etatowym pracownikiem Stowarzyszenia. 

3. Funkcję pracodawcy wobec Dyrektora pełni Prezes Zarządu. 

4. Dyrektor pełni funkcję pracodawcy wobec wszystkich etatowych pracowników Biura. 
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§ 21. 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, z których jedna reprezentuje jednostki samorządu 
terytorialnego, jedna przedsiębiorców i jedna pozostałych członków Stowarzyszenia. 

3. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, 
zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza. 

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 

5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący. W przypadku trwałej niemożności 
pełnienia funkcji przez przewodniczącego, jego funkcję przejmuje zastępca przewodniczącego. 

6. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje, stanowiska, opinie i inne rozstrzygnięcia w formie uchwał. 
7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności 
więcej niż połowy uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem, iż uchwały dotyczące rozstrzygnięć 
personalnych mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym. Każdemu członkowi Komisji Rewizyjnej 
przysługuje jeden głos. 
8. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

1) kontrolowanie działalności Zarządu,  
2) opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej, 
3) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu, 
4) żądanie od Zarządu wyjaśnień w sprawie działalności Stowarzyszenia określenia terminu i 

sposobu usunięcia dostrzeżonych nieprawidłowości, 
5) kontrola wysokości i terminowości wpłacania składek członkowskich,  
6) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania, 
7) składanie wniosków o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,  
8) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu. 

9. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. 

 

§ 22. 1. W przypadku, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania 
kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali 
członkowie tych organów, których skład uległ zmniejszeniu, z zastrzeżeniem ust. 2 

2. W przypadku, gdy członek Zarządu Stowarzyszenia jest przedstawicielem członka Stowarzyszenia  
i utracił to przedstawicielstwo, mandat ten Zarząd ma prawo powierzyć każdemu innemu członkowi 
Stowarzyszenia lub jego przedstawicielowi, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 19 ust. 2. 

3. Uzupełnienie składu Zarządu, w trybie ust. 1 może nastąpić w stosunku do maksymalnie trzech 
członków Zarządu. W przypadku dalszych rezygnacji, mandat nie zostaje obsadzony do czasu wyboru 
nowego Zarządu przez Walne Zebranie. 

 

§ 23. Do rozstrzygania sporów Walne Zebranie Stowarzyszenia może powołać doraźny Sąd Polubowny, 
nadając mu jednocześnie Regulamin. 
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Rozdział V 

Majątek i Fundusze 

 

§ 24. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości własne, ruchomości i inne prawa majątkowe oraz 
środki pieniężne. 

 

§ 25. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z następujących źródeł: 

1) ze składek członkowskich, wpłacanych w wysokości i na zasadach ustalonych przez Walne 
Zebranie, 

2) dobrowolnych wpłat członków Stowarzyszenia, 
3) darowizn, spadków, zapisów, 
4) dotacji i zbiórek publicznych, 
5) dochodów z majątku oraz działalności statutowej, 
6) środków i zasobów jednostek samorządu terytorialnego, przekazanych na funkcjonowanie 

Stowarzyszenia. 
 

§ 26. Wszelkie środki pieniężne winny być przechowywane na koncie Stowarzyszenia. 

 

§ 27. Gospodarka finansowa Stowarzyszenia prowadzona jest w oparciu o roczny budżet, uchwalony 
przez Walne Zebranie. 

 

§ 28. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 29. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd,  
w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne Zebranie. 

 

§ 30. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, upoważnień i składania innych oświadczeń woli, 
w szczególności w sprawach majątkowych – wymagane są podpisy Prezesa i jednego z wiceprezesów lub 
pod nieobecność Prezesa – dwóch wiceprezesów. 

 

§ 31. Do ważności pism i dokumentów nie rodzących skutków finansowych wymagany jest podpis 
Prezesa lub jednego z wiceprezesów, albo Dyrektora biura po wcześniejszym upoważnieniu przez 
Prezesa. 
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Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

 

§ 32. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia 
podejmuje Walne Zebranie zwykłą większością głosów, w obecności więcej niż połowy uprawnionych do 
głosowania. 

 

§ 33. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji 
oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

 

§ 34. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy  
o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. 

 


