STATUT

OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA GMIN CYSTERSKICH

Rozdzia pierwszy
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Nazwa
Stowarzyszenie, zwane dalej „Stowarzyszeniem", nosi nazw „Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Gmin Cysterskich".
§2
Podstawy prawne dzia ania
Stowarzyszenie dzia a na podstawie art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz dzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z pó n. zm.) , innych przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§3
Teren dzia ania i siedziba
1. Stowarzyszenie dzia a na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami
2. Siedzib w adz Stowarzyszenia jest .................
3. Stowarzyszenie mo e tworzy regionalne jednostki organizacyjne, zwane dalej „oddzia ami”.
§4
God o i piecz
1. Stowarzyszenie posiada i pos uguje si god em - logo, którego form graficzn okre la
...............
2. Stowarzyszenie u ywa piecz ci pod nej z napisem „Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin
Cysterskich z siedzib w ....................".
Rozdzia drugi
CEL STOWARZYSZENIA I SPOSOBY JEGO REALIZACJI
§5
Cele Stowarzyszenia
Celem Stowarzyszenia jest ochrona dziedzictwa cysterskiego, a w szczególno ci:
1. Odbudowa obiektów zwi zanych z histori Cystersów.
2. Renowacja zabytków ruchomych zwi zanych z przesz ci Cystersów.
3. Adaptacja wybranych obiektów na potrzeby spo ecze stwa poszczególnych gmin zrzeszonych w
Stowarzyszeniu, w tym cele o wiaty, kultury i sportu.
4. Wspomaganie prowadzonych prac badawczych m.in. archeologiczno - architektonicznych
5. Dzia alno popularyzatorska, wystawiennicza, wydawnicza.
6. Organizacja konferencji naukowych.
7. Propagowanie i wdra anie w gminach cysterskich dzia na rzecz tworzenia wspólnoty opartej
na europejskim dziedzictwie duchowo ci cysterskiej poprzez m.in.:
- rekolekcje i spotkania ekumeniczne prowadzone przez przedstawicieli wspólnot cysterskich,
- spotkania m odzie y – równie mi dzynarodowe, popularyzuj ce dorobek i znaczenie

cystersów w kraju i za granic .
§6
Sposoby realizacji celów
Cele powy sze Stowarzyszenie realizuje przez:
1. Podejmowanie odpowiednich dzia prawnych.
2. Aktywne uczestnictwo w procesach legislacyjnych dotycz cych zakresu dzia ania
Stowarzyszenia, a w szczególno ci problematyki cysterskiej i samorz du terytorialnego.
3. Organizowanie dzia alno ci badawczej, szkoleniowej i wydawniczej w zakresie spraw obj tych
przedmiotem dzia alno ci Stowarzyszenia.
4. U wiadamianie problemów gmin cysterskich w adzom pa stwowym oraz popularyzowanie tej
problematyki w rodkach masowego przekazu.
5. Wspó prac z innymi szczeblami administracji rz dowej i samorz dowej, tj, powiatowej i
wojewódzkiej oraz innymi organizacjami samorz dowymi, stowarzyszeniami, zwi zkami gmin i
powiatów.
6. Wspó prac z ekspertami w zakresie problematyki obj tej dzia aniem Stowarzyszenia.
7. Wspó prac z organizacjami krajowymi i zagranicznymi zw aszcza w zakresie do wiadcze w
zakresie ochrony dziedzictwa pocysterskiego i popularyzacji wiedzy o nim.
8. Wspó praca z w cicielami obiektów cysterskich i pocysterskich (Polsk Kongregacj
Cystersów, innymi zgromadzeniami zakonnymi, seminariami, parafiami, w cicielami
prywatnymi) we wszystkich dzia aniach podejmowanych w celu ochrony dziedzictwa
cysterskiego w oparciu o „Deklaracj woli wspó pracy w zakresie ochrony dziedzictwa
pocysterskiego” podpisan w Bardo 11 czerwca 2006r. Wspó praca Stowarzyszenia dotyczy
tak e wszystkich organizacji pozarz dowych (stowarzysze , fundacji), których celem jest
ochrona dziedzictwa cysterskiego.
8. Pozyskiwanie rodków finansowych krajowych i zagranicznych w celu wspierania ochrony
dziedzictwa cysterskiego
9. Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej, wspieraj cej cele statutowe Stowarzyszenia.
10. Wzajemn wymian do wiadcze pomi dzy cz onkami Stowarzyszenia w zakresie obj tym
dzia alno ci Stowarzyszenia.
Rozdzia trzeci
CZ ONKOWIE STOWARZYSZENIA
§7
Rodzaje cz onkostwa
1. Cz onkowie Stowarzyszenia dziel si na zwyk ych, wspieraj cych i honorowych.
2. Cz onkiem zwyk ych mo e by ka da gmina, na terenie której znajduj b
znajdowa y si
obiekty cysterskie a w szczególno ci: opactwa, ko cio y lub budynki i urz dzenia gospodarcze np.
yny, stawy rybne kana y itp.
wiadczenie woli wst pienia do stowarzyszenia i akceptacji jego statutu sk ada rada
zainteresowanej gminy w drodze uchwa y.
3. Cz onkiem wspieraj cym mo e by ka da osoba fizyczna i prawna, która wspiera cele i formy
dzia ania Stowarzyszenia i zobowi zuje si do wnoszenia sk adki pieni nej na realizacj
statutowych celów Stowarzyszenia.
4. Cz onkiem honorowym Stowarzyszenia mo e zosta osoba szczególnie zas ona dla
Stowarzyszenia.
§8
Przyjmowanie cz onków
1. Przyj cie w poczet cz onków zwyk ych i wspieraj cych potwierdza Zarz d Stowarzyszenia w
drodze podj tej uchwa y.
2. Przyj cie w poczet cz onków wspieraj cych odbywa si na pisemny wniosek osoby

zainteresowanej.
3. Cz onkostwo honorowe nadaje Zgromadzenie Stowarzyszenia.
§9
Uprawnienia i obowi zki cz onków zwyk ych
1. Cz onek zwyk y ma prawo:
1) Wybiera i by wybierany do w adz Stowarzyszenia,
2) Korzysta z poparcia lub pomocy Stowarzyszenia w dzia aniach zgodnych ze statutowymi
celami Stowarzyszenia,
3) Zg asza w adzom Stowarzyszenia wnioski, postulaty, opinie,
4) Regularnie otrzymywa informacje o dzia alno ci Stowarzyszenia.
2. Uprawnienia wymienione w ust. l pkt, l cz onkowie zwykli wykonuj poprzez Przedstawicieli, o
których mowa w § 10 ust.1.
3. Do obowi zków cz onka zwyk ego nale y:
1) Aktywne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia,
2) Udzielanie w adzom Stowarzyszenia wsparcia lub pomocy w wykonywaniu zada
statutowych,
3) Przestrzeganie postanowie statutu oraz uchwa i zarz dze w adz Stowarzyszenia,
4) Regularne op acanie sk adek cz onkowskich.
§ 10
Przedstawiciele cz onków zwyk ych
1. Cz onkowie zwykli s reprezentowani we w adzach Stowarzyszenia przez swoich
Przedstawicieli. W g osowaniu ka demu cz onkowi zwyk emu przys uguje jeden g os.
2. Przepis ust. l stosuje si odpowiednio do udzia u w pracach Stowarzyszenia.
§ 11
Prawa i obowi zki cz onków wspieraj cych
1. Cz onek wspieraj cy ma prawo:
1) Uczestniczenia w posiedzeniach Zgromadzenia z g osem doradczym,
2) Zg aszania w adzom Stowarzyszenia wniosków we wszystkich sprawach dotycz cych celów i
zada Stowarzyszenia,
3) Regularnego otrzymywania informacji o dzia alno ci Stowarzyszenia.
2. Status cz onka wspieraj cego wygasa w przypadku podj cia uchwa y Zarz du o wyga ni ciu
cz onkostwa.
§ 12
Prawa i obowi zki cz onków honorowych
1. Honorowe cz onkostwo nadaje Zgromadzenie na wniosek Zarz du, lub co najmniej 10 cz onków
zwyk ych Stowarzyszenia.
2. Cz onkom honorowym Stowarzyszenia przys uguje:
1) Prawo uczestniczenia w posiedzeniach w adz Stowarzyszenia z g osem doradczym,
2) Prawo do korzystania z obiektów i urz dze b cych w dyspozycji Stowarzyszenia.
3. Cz onek honorowy op aca sk adk na zasadzie dobrowolno ci.
4. Cz onkostwo honorowe Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1) Rezygnacji cz onka honorowego,
2) mierci cz onka,
3) Wykre lenia cz onka przez Zgromadzenie Stowarzyszenia w drodze uchwa y w przypadku,
gdy ten w ra cy sposób naruszy dobre obyczaje, pope ni przest pstwo, b
narazi na szwank
dobre imi Stowarzyszenia.

§ 13
Wyga ni cie, wykre lenie cz onkostwa
Wyga ni cie cz onkostwa zwyk ego w Stowarzyszeniu nast puje na skutek:
1. Wyst pienia cz onka ze Stowarzyszenia.
2. Wykre lenia cz onka ze Stowarzyszenia w wyniku braku aktywno ci cz onka w dzia alno ci
Stowarzyszenia lub zaleg ci z p aceniem sk adki cz onkowskiej przez okres wi cej ni 6
miesi cy, pomimo pisemnego wezwania.
3. Decyzj o wyga ni ciu cz onkostwa podejmuje Zarz d w formie uchwa y.
4. Cz onkowi przys uguje odwo anie si do Zgromadzenia od decyzji Zarz du okre lonej w ust, 3
w terminie 30 dni od momentu jej dor czenia.
§ 14
Struktura w adz
l. W adzami Stowarzyszenia s :
1) Zgromadzenie Stowarzyszenia zwane dalej „Zgromadzeniem",
2) Zarz d,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Inne komisje, podkomisje oraz zespo y problemowe sta e lub dora ne.
2. Kadencja w adz Stowarzyszenia trwa ...... lata za wyj tkiem pierwszej kadencji, która trwa......
3. Nie mo na by jednocze nie cz onkiem dwóch w adz, o których mowa w ust. l pkt. 2 i 3.
4. Je eli przepis szczególny nie stanowi inaczej, uchwa y w adz Stowarzyszenia zapadaj zwyk
wi kszo ci g osów, w obecno ci co najmniej po owy ogólnej liczby cz onków uprawnionych do
osowania. Przy obliczaniu wi kszo ci nie uwzgl dnia si g osów niewa nych.
5. Szczególne zasady i tryb dzia ania poszczególnych w adz okre laj opracowane przez nie
regulaminy. Regulaminy organów wybieranych przez Zgromadzenie podlegaj zatwierdzeniu na
pierwszym, kolejnym posiedzeniu Zgromadzenia, na którym dokonano wyboru tych w adz.
Regulaminy organów, o których mowa w ust. l pkt. 4 powo ywanych dla realizacji zada
Stowarzyszenia okre la Zarz d.
6. Pierwsze Zgromadzenie Cz onków Stowarzyszenia uprawnione jest do wyboru w adz
Stowarzyszenia.
§ 15
Zgromadzenie Stowarzyszenia
l. Zgromadzenie Stowarzyszenia jest najwy sz w adz Stowarzyszenia.
2. Gmin – cz onka zwyk ego Stowarzyszenia reprezentuje jej ustawowy Przedstawiciel lub
osoba desygnowana przez gmin .
3. Ka demu cz onkowi zwyk emu Stowarzyszenia przys uguje w Zgromadzeniu jeden g os.
4. Do wy cznej w ciwo ci Zgromadzenia Stowarzyszenia nale y:
1) Uchwalenie programu dzia alno ci Stowarzyszenia,
2) Wybór w adz Stowarzyszenia, okre lonych w § 14 ust. l pkt. 2 i 3,
3) Rozpatrywanie i przyjmowanie rocznych sprawozda Zarz du i Komisji Rewizyjnej
oraz udzielanie absolutorium Zarz dowi,
4) Uchwalanie rocznego planu finansowego Stowarzyszenia,
5) Podejmowanie uchwa w sprawie wysoko ci sk adek cz onkowskich,
6) Okre lanie ogólnych zasad gospodarowania maj tkiem Stowarzyszenia,
7) Okre lanie god a i innych znaków stosowanych przez Stowarzyszenie,
8) Nadawanie cz onkostwa honorowego oraz wykre lanie cz onka honorowego ze
Stowarzyszenia,
9) Rozpatrywanie odwo cz onków Stowarzyszenia od uchwa y Zarz du w sprawie
wykre lenia cz onka Stowarzyszenia,
10) Podejmowanie uchwa w sprawie zmian statutu,

11) Podejmowanie uchwa y o rozwi zaniu Stowarzyszenia.
5. Zgromadzenie mo e podj uchwa w ka dej innej sprawie przed onej mu do
rozpatrzenia przez cz onków lub w adze Stowarzyszenia.
6. Zwyczajne Zgromadzenie Stowarzyszenia zwo ywane jest przez Zarz d co najmniej raz
do roku najpó niej do 30 czerwca. O terminie, miejscu i porz dku obrad Zarz d
zawiadamia cz onków co najmniej na 30 dni przed dniem Zgromadzenia.
7. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwo ywane jest przez Zarz d:
1) Z w asnej inicjatywy,
2) Na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) Na danie co najmniej 1/4 liczby cz onków zwyk ych w formie pisemnej dla
rozpatrzenia spraw, dla których zosta o zwo ane.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt, 2 i 3 Zgromadzenie powinno by zwo ane
nie pó niej ni w ci gu 2 miesi cy od daty zg oszenia wniosku ( dania). W razie
bezskutecznego up ywu tego terminu prawo zwo ania Zgromadzenia przechodzi na
wnioskodawc (-ów).
9. G osowanie na Zgromadzeniu odbywa si w sposób jawny, z wyj tkiem wyborów do
organów Stowarzyszenia.
10. Obrady Zgromadzenia prowadzi ka dorazowo przewodnicz cy wybierany spo ród
przedstawicieli gmin uczestnicz cych w Zgromadzeniu.
§ 16
Zarz d
1. W sk ad Zarz du wchodzi 7 cz onków reprezentuj cych wszystkie regiony na szlaku
cysterskim w tym przewodnicz cy, jego zast pca, wybranych w g osowaniu tajnym.
2. Tryb przeprowadzenia wyborów cz onków Zarz du okre la Regulamin Wyborczy,
uchwalony przez Zgromadzenie
3. Zarz d organizuje i zapewnia realizacj celów i zada Stowarzyszenia przez
podejmowanie uchwa , decyzji i wszelkich czynno ci nie zastrze onych w Statucie
Stowarzyszenia do wy cznej w ciwo ci innych w adz Stowarzyszenia, a w
szczególno ci:
1) Wykonuje uchwa y Zgromadzenia i przedstawia sprawozdania z ich wykonania,
2) Przyjmuje projekty dokumentów programowych Stowarzyszenia,
3) przygotowuje przebieg Zgromadzenia, w szczególno ci przygotowuje projekty uchwa
4) Opracowuje corocznie projekt planu finansowego Stowarzyszenia,
5) Zwo uje zwyczajne i nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Stowarzyszenia i porz dku
jego obrad,
6) Potwierdza w drodze uchwa y przyj cie w poczet cz onków Stowarzyszenia oraz wykre la
cz onków Stowarzyszenia, za wyj tkiem przypadku okre lonego w § 22,
7) Sk ada wnioski do Zgromadzenia Stowarzyszenia o przyj cie w poczet honorowych
cz onków Stowarzyszenia,
8) Okre la w drodze uchwa y sposób wp acania sk adek cz onkowskich,
9) Podejmuje uchwa y w sprawie tworzenia jednostek organizacyjnych s
cych realizacji
celów i zada Stowarzyszenia,
10) Podejmuje uchwa y w sprawie zatrudnienia lub zwolnienia kierowników jednostek
organizacyjnych, Dyrektora Biura Stowarzyszenia oraz Skarbnika — G ównego
Ksi gowego Stowarzyszenia oraz ustala wynagrodzenie dla nich,
11) Opracowuje regulaminy lub ogólne zasady pracy powo ywanych przez siebie, komisji,
podkomisji, zespo ów roboczych, itp.
12) zarz dza maj tkiem Stowarzyszenia
4. Z zastrze eniem ust. 5, do sk adania o wiadcze woli w cywilnych sprawach
maj tkowych wymagane jest wspó dzia anie dwóch cz onków lub cz onka Zarz du i

pe nomocnika ustanowionego przez Zarz d.
5. Zgromadzenie Stowarzyszenia mo e okre li wysoko sumy, do której Zarz d mo e
jednorazowo sk ada o wiadczenie woli.
6. Zarz d mo e upowa ni Dyrektora Biura do podpisywania dokumentów (w tym
podejmowania zobowi za ) w przypadkach i zakresie okre lonych w upowa nieniach.
7. Do zada Przewodnicz cego Zarz du nale y w szczególno ci:
l) Kierowanie prac Zarz du i Biura Stowarzyszenia,
2) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewn trz,
3) Nawi zywania i rozwi zywania stosunku pracy z kierownikami jednostek organizacyjnych
Stowarzyszenia, Dyrektorem Biura, Skarbnikiem - G ównym Ksi gowym, pracownikami
Biura Stowarzyszenia oraz wykonywanie uprawnie zwierzchnika s bowego w stosunku do
tych osób.
8. Obowi zki Przewodnicz cego Zarz du, w przypadku usprawiedliwionej nieobecno ci lub
stwierdzenia niemo liwo ci pe nienia obowi zków wykonuje jego zast pca.
§ 17
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia alno Zarz du, opiniuje wykonanie bud etu i przedk ada
Zgromadzeniu wnioski w przedmiocie absolutorium dla Zarz du oraz wykonuje inne zadania
zlecone je przez Zgromadzenie.
2. Liczb cz onków Komisji Rewizyjnej okre la Zgromadzenie. W sk ad Komisji Rewizyjnej
mog wchodzi wy cznie przedstawiciele cz onków rzeczywistych w liczbie 3—5 cz onków.
§ 18
Pozosta e komisje
Do realizacji celów i zada Stowarzyszenia mog by powo ane w miar potrzeb sta e i
dora ne komisje, podkomisje i zespo y problemowe. Do organów tych mog wchodzi
równie osoby nie b ce cz onkami Stowarzyszenia.
Rozdzia czwarty
MAJ TEK STOWARZYSZENIA
§ 19
1. Na maj tek Stowarzyszenia sk ada si mienie ruchome i nieruchome oraz prawa maj tkowe
przys uguj ce Stowarzyszeniu.
2. Maj tek Stowarzyszenia powstaje ze sk adek cz onkowskich, darowizn, spadków, zapisów,
dotacji, dochodów z maj tku, dzia alno ci gospodarczej, ofiarno ci publicznej oraz innych
dochodów zgodnych z prawem i zasadami wspó ycia spo ecznego.
Rozdzia pi ty
ZMIANA STATUTU I ROZWI ZANIE STOWARZYSZENIA
§ 20
Zmiana Statutu
1. Zmiana statutu wymaga uchwa y powzi tej wi kszo ci 2/3 g osów, w obecno ci co najmniej
po owy cz onków zwyk ych.
2. Zmiana obowi zuje od dnia nast pnego po dniu podj cia uchwa y, o ile uchwa a nie przewiduje
terminu pó niejszego,
§ 21
Rozwi zanie Stowarzyszenia

1. Rozwi zanie Stowarzyszenia wymaga uchwa y powzi tej wi kszo ci 2/3 g osów w obecno ci
co najmniej 3/4 cz onków zwyczajnych.
2. Uchwa a, o której mowa w ust. l, okre la sposób likwidacji oraz cele, na jakie ma by
przeznaczony jego maj tek i wyznacza likwidatora.
Rozdzia szósty

PRZEPISY KO COWE
§ 22
Zwo anie pierwszego Zgromadzenia
Komitet za ycielski - nie pó niej ni w ci gu trzech miesi cy od dnia zarejestrowania
Stowarzyszenia, zwo a pierwsze posiedzenie Zgromadzenia w celu wyboru w adz, o których
mowa w § 14 ust. 2 i 3. Zgromadzenie równie rozstrzyga inne sprawy przewidziane w
porz dku obrad tego Zgromadzenia, w szczególno ci rozpatrzy z one przez gminy wnioski
w sprawie cz onkostwa w Stowarzyszeniu przed rozpocz ciem procedury wyborczej.
§ 23
Wej cie w ycie
Niniejszy statut wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Przewodnicz cy
Rady Miejskiej
w Trzebnicy
(-) mgr Jan Darowski

