Załącznik do uchwały nr 2/2015
w sprawie uchwalenia statutu
Stowarzyszenia
Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

STATUT
STOWARZYSZENIA AGLOMERACJA KALISKO-OSTROWSKA

Preambuła
Kierując się możliwościami jakie stworzyła Komisja Europejska w ramach perspektywy
finansowej 2014-2020 w celu wspomagania zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich
oraz zwiększenia zaangażowania miast i ich obszarów funkcjonalnych w zarządzanie
środkami strukturalnymi UE, a także mając na uwadze efektywne wykorzystanie środków
unijnych przez miejskie obszary funkcjonalne w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych, Członkowie postanawiają powołać Stowarzyszenie.
ROZDZIAŁ I
SŁOWNICZEK
§ 1.
Użyte w statucie pojęcia oznaczają:
1) ZIT - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla obszaru funkcjonalnego ośrodka
regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim rozumiane jako instrument
przyczyniający się do realizacji zintegrowanych strategii rozwoju terytorialnego. Przy
pomocy tego instrumentu, partnerstwa reprezentujące miasta i ich obszary funkcjonalne
mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, tj. zintegrowane projekty, w oparciu
o dokument Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pn. „Zasady realizacji Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych w Polsce” oraz na podstawie art. 36 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.;
2) AKO - Aglomeracja Kalisko-Ostrowska - obszar funkcjonalny ośrodka regionalnego
Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim, utworzonego z 24 jednostek samorządu
terytorialnego będących Członkami Stowarzyszenia na podstawie uchwały Nr 4014/2013
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 listopada 2013 r., w sprawie
wyznaczenia zasięgu terytorialnego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla
obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim,
tj. Miasto Kalisz, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Gmina Blizanów, Gmina
Brzeziny, Gmina Ceków-Kolonia, Gmina Godziesze Wielkie, Gmina Gołuchów, Gmina
Koźminek, Gmina Lisków, Gmina Mycielin, Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, Gmina
i Miasto Odolanów, Gmina Opatówek, Gmina Ostrów Wielkopolski, Gmina Przygodzice,
Gmina i Miasto Raszków, Gmina Sieroszewice, Gmina Sośnie, Gmina i Miasto
Stawiszyn, Gmina Szczytniki, Gmina Żelazków, Powiat Kaliski, Powiat Ostrowski,
Powiat Pleszewski;
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3) Strategia ZIT - Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej;
4) IZ WRPO 2014+ - Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Programem Operacyjnym na
lata 2014-2020;
5) WRPO 2014+ - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020;
6) Miejski Obszar Funkcjonalny - zgodnie z Koncepcją Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju
2030 układ osadniczy ciągły przestrzennie, złożony
z odrębnych jednostek administracyjnych. Obejmuje zwarty obszar miejski oraz
powiązaną z nim funkcjonalnie strefę zurbanizowaną.
ROZDZIAŁ II
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 2.
Stowarzyszenie nosi nazwę: Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, w dalszych postanowieniach
statutu zwane będzie Stowarzyszeniem lub Aglomeracją Kalisko-Ostrowską.
§ 3.
1. Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jest dobrowolnym, samorządnym
zrzeszeniem 23 jednostek samorządu terytorialnego - gmin i powiatów Aglomeracji
Kalisko-Ostrowskiej.
2. Członkami, Założycielami Stowarzyszenia są:
1) Miasto Kalisz,
2) Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski,
3) Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce,
4) Gmina i Miasto Odolanów,
5) Gmina i Miasto Raszków,
6) Gmina i Miasto Stawiszyn,
7) Gmina Blizanów,
8) Gmina Brzeziny,
9) Gmina Ceków-Kolonia,
10) Gmina Godziesze Wielkie,
11) Gmina Gołuchów,
12) Gmina Koźminek,
13) Gmina Lisków,
14) Gmina Mycielin,
15) Gmina Opatówek,
16) Gmina Ostrów Wielkopolski,
17) Gmina Przygodzice,
18) Gmina Sieroszewice,
19) Gmina Szczytniki,
20) Gmina Żelazków,
21) Powiat Kaliski,
22) Powiat Ostrowski,
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23) Powiat Pleszewski - w zakresie kompetencyjnym wskazanym w uchwale
Nr 4014/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 listopada 2013 r.
w sprawie wyznaczenia zasięgu terytorialnego Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem
Wielkopolskim.
§ 4.
Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jest zinstytucjonalizowaną płaszczyzną
współpracy stowarzyszonych gmin i powiatów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym.
§ 5.
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kalisz.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.

1.
2.
3.
4.

§ 6.
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
Stowarzyszenie wykonuje zadania w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

§ 7.
1. Stowarzyszenie pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, przynajmniej w zakresie wyboru
projektów do dofinansowania. Szczegółowy zakres zadań powierzony zostanie
Stowarzyszeniu przez IZ WRPO 2014+ w drodze porozumienia lub umowy.
2. Stowarzyszenie wobec władz regionalnych i krajowych pełni funkcję Związku ZIT
stanowiącą wspólną reprezentację jednostek samorządu terytorialnego wdrażających
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne na podstawie dokumentu pn. Zasady realizacji
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce z lipca 2013 r., zatwierdzonego przez
Ministra Rozwoju Regionalnego.
§ 8.
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach oraz zawierać inne porozumienia o współpracy.
§ 9.
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, logo i znaków towarowych, których wzory
ustala Zarząd Stowarzyszenia.
§ 10.
Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw może utworzyć Biuro i zatrudniać
pracowników.
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ROZDZIAŁ III
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§ 11.
Podstawowym celem Stowarzyszenia jest wspieranie i rozwijanie idei samorządu
terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia, a w szczególności
wzmacnianie rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego
tworzących AKO oraz współpraca gmin i powiatów w tym zakresie.
§ 12.
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
1) programowanie i wdrażanie wspólnej dla AKO Strategii ZIT,
2) wspólne planowanie rozwoju AKO oraz integrację działań zmierzających do
zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego tworzących AKO,
3) promowanie partnerskiego modelu współpracy jednostek samorządu terytorialnego
AKO oraz innych podmiotów działających na terenie AKO,
4) podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych i społecznych oraz realizację
wspólnych przedsięwzięć prorozwojowych, mających na celu zrównoważony,
wszechstronny rozwój AKO,
5) pozyskiwanie środków finansowych na realizację wspólnych przedsięwzięć
prorozwojowych AKO,
6) wymianę informacji i doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych
stowarzyszonych jednostek samorządu terytorialnego oraz zadań im zleconych przez inne
organy administracji,
7) prowadzenie działalności informacyjnej, konsultacyjnej i programowej mającej na celu
wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności
samorządu gminnego i powiatowego,
8) prowadzenie monitoringu procesów społeczno-gospodarczych i środowiskowych
w AKO,
9) prowadzenie działalności szkoleniowej, promocyjnej i wydawniczej,
10) promowanie walorów gospodarczych i inwestycyjnych, przestrzennych, historycznych
i społecznych związanych z realizacją celów Stowarzyszenia,
11) ochronę wspólnych interesów członków Stowarzyszenia oraz ich reprezentację na forum
publicznym,
12) współpracę z osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
13) inne działania realizujące cele statutowe.
ROZDZIAŁ IV
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 13.
1. Członkami Stowarzyszenia są gminy i powiaty tworzące Miejski Obszar Funkcjonalny AKO oraz inne osoby, podmioty i instytucje wspierające rozwój AKO.
2. Nowych członków Stowarzyszenia przyjmuje Rada Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej
w drodze uchwały.
3. Warunkiem przystąpienia jednostki samorządu terytorialnego do Stowarzyszenia jest
podjęcie przez radę gminy lub radę powiatu stosownej uchwały.
4. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
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1) zwyczajnych,
2) wspierających.
5. Członkami zwyczajnymi i założycielami Stowarzyszenia są jednostki samorządu
terytorialnego tworzące AKO.
6. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2) udziału w zebraniach, wykładach oraz spotkaniach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
3) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
4) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
5) delegowania swych przedstawicieli do prac w komisjach Stowarzyszenia.
7. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia oraz realizacji jego celów,
2) udziału w posiedzeniach Rady AKO,
3) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
4) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.
8. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc organizacyjną, finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji
celów Stowarzyszenia.
9. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały
Rady AKO, z chwilą jej podjęcia.
10. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego. Mogą
brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia,
poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
11. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
12. Członkowie wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.
13. Utrata członkostwa następuje na skutek:
1) w przypadku członków zwyczajnych:
a) pisemnej rezygnacji złożonej Radzie AKO, poprzedzonej stosowną uchwałą rady
gminy lub powiatu,
b) likwidacji gminy lub powiatu,
c) wykluczenia w drodze uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia z następujących
powodów:
- łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
- nagminnego uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia przez okres
minimum jednego roku,
- nie opłacenia składki członkowskiej za dany rok, pomimo pisemnego wezwania
do zapłaty,
2) w przypadku członków wspierających będących osobami fizycznymi:
a) pisemnej rezygnacji złożonej Radzie AKO,
b) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
c) śmierci członka wspierającego,
3) w przypadku członków wspierających nie będących osobami fizycznymi:
a) pisemnej rezygnacji złożonej Radzie AKO,
b) ogłoszenia upadłości lub likwidacji osoby prawnej.
14. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu, członkowi Stowarzyszenia służy
odwołanie do Rady AKO za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia w terminie 7 dni
od dnia otrzymania stosownej uchwały.
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15. Rada AKO rozpatruje odwołanie w terminie 60 dni, decyzję podejmuje w drodze
uchwały. Uchwała Rady AKO jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
16. Ustanie członkostwa wskutek wykreślenia następuje z datą wskazaną w uchwale Zarządu
Stowarzyszenia albo z dniem, w którym Rada AKO zatwierdzi uchwałę Zarządu
o wykreśleniu.
17. Wystąpienie ze stowarzyszenia następuje na podstawie pisemnego oświadczenia
złożonego Radzie AKO nie później niż 3 miesiące przed końcem roku kalendarzowego ze
skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
18. W razie ustania członkostwa, ustępujący członek zobowiązany jest w terminie ustalonym
przez Zarząd Stowarzyszenia do uregulowania zobowiązań wobec Stowarzyszenia.
19. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu powoduje wygaśnięcie wszelkich zobowiązań
Stowarzyszenia wobec dotychczasowych członków.
20. Ustanie członkostwa jednostki samorządu terytorialnego jest równoznaczne
z pozbawieniem jej przedstawiciela wszelkich funkcji w organach Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ V
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 14.
1. Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków zwane Radą Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej
(Rada AKO),
2) Zarząd Stowarzyszenia (Zarząd),
3) Komisja Rewizyjna (Komisja).
2. W Stowarzyszeniu mogą działać inne komisje stałe i doraźne, powoływane przez Radę
AKO odrębną uchwałą wraz z określeniem przedmiotu działania komisji.
3. Zarząd Stowarzyszenia może powołać ekspertów do realizacji zadań Stowarzyszenia.
4. Ekspertami mogą być podmioty nie będące członkami Stowarzyszenia.
§ 15.
1. Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata.
2. W przypadku, gdy skład Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej ulegnie
zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu następuje na okres do
upływu kadencji i w takim wypadku posiedzenie Rady AKO winno odbyć się
niezwłocznie, nie później niż w terminie 60 dni od dnia zajścia okoliczności.
3. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcję nieodpłatnie.
ROZDZIAŁ VI
RADA AGLOMERACJI KALISKO-OSTROWSKIEJ
§ 16.
Rada Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
§ 17.
1. W skład Rady AKO wchodzą po jednym reprezentancie każdej jednostki samorządu
terytorialnego będącej członkiem Stowarzyszenia.
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2. Reprezentantami są każdorazowo wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie
jednostek samorządu terytorialnego należących do Stowarzyszenia.
§ 18.
Reprezentanta jednostki samorządu terytorialnego podczas posiedzenia Rady AKO może
zastąpić pełnomocnik, posiadający pisemne pełnomocnictwo. Pełnomocnik uczestniczy
w posiedzeniu Rady AKO z prawem głosu.
§ 19.
1. Do wyłącznych kompetencji Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej należy:
1) kształtowanie działalności programowej i wdrożeniowej Stowarzyszenia,
2) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
3) przyjmowanie dokumentów strategicznych, w tym Strategii ZIT,
4) uchwalanie zmian statutu,
5) przyjmowanie członków Stowarzyszenia,
6) wybór i odwoływanie Zarządu Stowarzyszenia (z zastrzeżeniem § 22 ust. 2), Komisji
Rewizyjnej i innych komisji oraz poszczególnych ich członków, w przypadku
konieczności uzupełnienia składu,
7) uchwalanie Regulaminu Pracy Zarządu Stowarzyszenia,
8) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
9) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji
Rewizyjnej, w tym sprawozdań z wykonania budżetu Stowarzyszenia,
10) udzielanie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
11) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na
rzecz Stowarzyszenia,
12) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez władze Stowarzyszenia,
13) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia,
14) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
15) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, wymagającej tej
formy decyzji.
2. Posiedzenie Rady AKO może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne posiedzenie Rady AKO jest zwoływane:
1) nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia,
2) termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad Prezes Zarządu podaje do
wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia,
3) w przypadku nieobecności Prezesa Zarządu, Wiceprezes Zarządu zwołuje posiedzenie
Rady AKO i ustala porządek obrad.
4. Posiedzenie Rady AKO w sprawie wyboru władz Stowarzyszenia zwoływane jest
w terminie do 2 miesięcy od upływu kadencji. Do czasu dokonania wyboru władz nowej
kadencji dotychczasowe władze Stowarzyszenia pełnią nadal swe funkcje, z wyłączeniem
jednak prawa do przyjmowania nowych członków.
5. Posiedzenia Rady AKO powadzi Prezes Zarządu lub w przypadku jego nieobecności
Wiceprezes Zarządu.
6. W posiedzeniu Rady AKO:
1) uczestniczą członkowie zwyczajni i wspierający Stowarzyszenia oraz inne zaproszone
przez władze Stowarzyszenia osoby i instytucje,
2) przewiduje się uczestnictwo nie więcej niż 3 przedstawicieli IZ WRPO 2014+
w charakterze obserwatorów/doradców, bez prawa głosu,
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3) z posiedzenia sporządza się protokół odzwierciedlający w sposób zwięzły jego
przebieg, zawierający w szczególności podjęte uchwały.
7. Nadzwyczajne posiedzenie Rady AKO:
1) zwołuje Prezes Zarządu na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków
zwyczajnych Stowarzyszenia, zawierający proponowany porządek obrad,
2) zwoływane jest w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty wpłynięcia wniosku
i odbywa się w ciągu 14 dni od jego zwołania,
3) w przypadku nieobecności Prezesa Zarządu zwołuje Wiceprezes Zarządu.
8. W przypadku, gdy Rada AKO z braku quorum nie jest władna do podejmowania uchwał,
Prezes Zarządu wyznaczy drugi termin posiedzenia po upływie 30 minut od terminu
pierwszego.
9. Rada obradując w drugim terminie może podejmować wyłącznie prawomocne uchwały
w sprawach objętych porządkiem obrad posiedzenia zwołanego w pierwszym terminie, bez
względu na liczbę obecnych przedstawicieli.
§ 20.
1. Uchwały Rady AKO podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów
oddanych w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, w tym
przedstawiciela Miasta Kalisza i przedstawiciela Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski, przy
czym w głosach „za” musi być głos oddany przez przedstawiciela Miasta Kalisza
i przedstawiciela Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski.
2. Każdemu członkowi stowarzyszenia przysługuje jeden głos na każdy pełny tysiąc
mieszkańców. Dla określenia liczby mieszkańców powiatów przyjmuje się 20% liczby
mieszkańców gmin wchodzących w skład powiatu i należących do AKO.
3. Liczbę mieszkańców ustala się na początku każdej kadencji Rady AKO wg ostatnich
dostępnych danych GUS.
§ 21.
1. Zaproszenia na posiedzenie Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej dostarczane są
najpóźniej na 2 tygodnie przed posiedzeniem zwyczajnym i 1 tydzień przed posiedzeniem
nadzwyczajnym.
2. Do zaproszenia dołącza się proponowany porządek obrad oraz materiały dotyczące tego
porządku.
ROZDZIAŁ VII
ZARZĄD STOWARZYSZENIA

1.
2.
3.
4.

§ 22.
Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym.
Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 osób: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz
3 Członków Zarządu.
Prezesem Zarządu jest Prezydent Miasta Kalisza. Wiceprezesem Zarządu jest Prezydent
Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
Członkowie Zarządu wybierani są:
1) spośród pozostałych członków Rady AKO w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia,
2) w głosowaniu tym nie biorą udziału: Prezydent Miasta Kalisza oraz Prezydent Miasta
Ostrowa Wielkopolskiego.
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5. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć – bez prawa głosu - inne osoby zaproszone
przez Zarząd.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się:
1) w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale,
2) zwoływane są przez Prezesa Zarządu,
3) w przypadku nieobecności Prezesa Zarządu posiedzenie zwołuje Wiceprezes Zarządu.
7. Do zadań i kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1) realizacja celów Stowarzyszenia,
2) przygotowywanie projektów uchwał i wykonywanie uchwał Rady AKO, w tym
wykonywanie budżetu Stowarzyszenia,
3) sporządzanie planów pracy i budżetu Stowarzyszenia,
4) sporządzanie sprawozdań z działalności, w tym sprawozdań z wykonania budżetu
Stowarzyszenia,
5) podpisywanie umów i porozumień o współpracy,
6) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
7) zaciąganie zobowiązań majątkowych, przy czym zaciąganie zobowiązań majątkowych
przekraczających wartości zapisane w budżecie wymaga zgody Rady AKO,
8) przyjmowanie darowizn i zapisów, zaciąganie pożyczek, po wyrażeniu zgody przez
Radę AKO,
9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia,
10) delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do innych organizacji i instytucji,
11) nawiązanie stosunku pracy z Dyrektorem Biura Stowarzyszenia,
12) uchwalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,
13) realizacja zadań niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.
§ 23.
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3 osób ze
składu Zarządu, przy czym w głosach „za” musi być głos oddany przez Prezesa Zarządu
i Wiceprezesa Zarządu.
§ 24.
Po zakończeniu kadencji Zarząd Stowarzyszenia działa do czasu wyboru nowego Zarządu.
§ 25.
1. Mandat osoby wchodzącej w skład Zarządu Stowarzyszenia wygasa z powodu:
1) pisemnego zrzeczenia się funkcji,
2) śmierci,
3) wygaśnięcia mandatu do pełnienia funkcji wójta, burmistrza, prezydenta miasta,
starosty,
4) odwołania z funkcji.
2.
Wygaśnięcie mandatu z powodów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-3 stwierdza Zarząd
w formie uchwały.
3.
§ 26.
W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, Rada AKO dokonuje na najbliższym
posiedzeniu wyborów uzupełniających.
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§ 27.
Zaproszenia na posiedzenia Zarządu powinny być dostarczone na tydzień przed terminem
posiedzenia z dołączonymi materiałami dotyczącymi porządku obrad.
§ 28.
Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu organizują prace Zarządu oraz kierują bieżącymi
sprawami Stowarzyszenia.
§ 29.
Zarząd może wykonywać zadania przy pomocy Biura Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ VIII
BIURO STOWARZYSZENIA
§ 30.
1. Obsługą Stowarzyszenia i jego władz zajmuje się Biuro Stowarzyszenia.
2. Pracę Biura Stowarzyszenia nadzoruje Zarząd Stowarzyszenia.
3. Zarząd może udzielić Dyrektorowi Biura lub jego zastępcy upoważnienia do składania
jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem
Stowarzyszenia.
4. Do spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem Stowarzyszenia należą
w szczególności:
1) obsługa administracyjna Stowarzyszenia,
2) sprawy związane z organizacją i obsługą posiedzeń i konferencji, targów i wystaw
organizowanych przez Stowarzyszenie, w ramach uchwalonego budżetu i planu tych
przedsięwzięć.
5. Stowarzyszenie jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy w stosunku do
pracowników Biura Stowarzyszenia.
6. Do czynności w sprawach z zakresu prawa pracy upoważnia się Prezesa Zarządu
i Wiceprezesa Zarządu w stosunku do pracowników Biura Stowarzyszenia.
7. Szczegółowe zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia określa jego regulamin.
ROZDZIAŁ IX
KOMISJA REWIZYJNA
§ 31.
1. Rada AKO spośród swoich członków wybiera na okres kadencji Komisję Rewizyjną.
2. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.
3. Komisja Rewizyjna składa się z: Przewodniczącego, Sekretarza oraz 3 Członków.
4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być członek Zarządu Stowarzyszenia.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działalności Stowarzyszenia,
2) opiniowanie wykonania budżetu przez Zarząd,
3) składanie wniosków z kontroli na posiedzeniach Rady AKO,
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4) prawo żądania zwołania posiedzenia Rady AKO oraz posiedzenia Zarządu,
5) składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
6) składanie sprawozdań ze swojej działalności na posiedzeniu Rady AKO.
§ 32.
Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
3 osób ze składu Komisji pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali skutecznie
zaproszeni.
§ 33.
1. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Dyrektor Biura lub upoważniony przez niego pracownik
uczestniczy w pracach Komisji Rewizyjnej bez prawa głosu do zapewnienia prawidłowego
jej funkcjonowania.
2. Obsługę Komisji Rewizyjnej zapewnia Zarząd Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ X
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 34.
1. Majątek stowarzyszenia stanowią:
1) środki pochodzące ze składek członkowskich,
2) środki pochodzące z dochodów z majątku Stowarzyszenia,
3) środki pochodzące z dotacji,
4) środki pochodzące z darowizn i zapisów na rzecz Stowarzyszenia,
5) środki pochodzące z pożyczek.
§ 35.
1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową na zasadzie rocznych budżetów.
2. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy.
§ 36.
1. Roczna składka członkowska ustalana jest według kryterium ludnościowego dla:
1) gmin będących członkami Stowarzyszenia jako iloczyn liczby mieszkańców gminy
według danych GUS na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok ustalenia
wysokości składki i stawki bazowej,
2) powiatów będących członkami Stowarzyszenia jako iloczyn 20% liczby mieszkańców
powiatu według danych GUS na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok ustalenia
wysokości składki i stawki bazowej,
2. Stawkę bazową oraz wysokość składki członkowskiej i termin jej uiszczania określa się
w drodze uchwały Rady AKO odrębnie na każdy rok budżetowy.
3. W przypadku nie uchwalenia wysokości składki członkowskiej na dany rok obowiązuje
składka z roku poprzedniego.
§ 37.
Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest każdy członek Zarządu. Do złożenia
oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz udzielania
pełnomocnictwa wymagane jest współdziałanie oraz złożenie podpisów przez Prezesa
Zarządu i Wiceprezesa Zarządu lub każdego z nich wraz z innym członkiem zarządu.
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ROZDZIAŁ XI
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA I ZMIANA STATUTU
§ 38.
1. W przypadku uchwalenia przez Radę AKO rozwiązania Stowarzyszenia, Rada AKO
dokonuje wyboru Komisji Likwidacyjnej.
2. Majątek Stowarzyszenia ulega przy likwidacji podziałowi pomiędzy członków
Stowarzyszenia, w stosunku proporcjonalnym do składek członkowskich wniesionych do
Stowarzyszenia w ciągu całego okresu uczestnictwa w Stowarzyszeniu.
3. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje
Rada AKO zgodnie z zapisami § 20.

ROZDZIAŁ XII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 39.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie odpowiednio
przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
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