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STATUT STOWARZYSZENIA „Organizacja Turystyczna Leszno-Region”
I. Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę:
Organizacja Turystyczna LESZNO - REGION
i dalej zwane jest STOWARZYSZENIEM.
§2
STOWARZYSZENIE działa na podstawie prawa i niniejszego STATUTU.
§3
Członkami- założycielami stowarzyszenia są:
1) Powiat Leszczyński
2) Miasto Leszno
3) Miasto i Gmina Osieczna
4) Gmina Wijewo
5) Gmina Krzemieniewo
§4
Terenem działania STOWARZYSZENIA są jednostki samorządu terytorialnego, które utworzyły lub
przystąpiły do STOWARZYSZENIA.
§5
Siedzibą STOWARZYSZENIA jest Leszno.
II. Cele i formy działania
§6
Celem STOWARZYSZENIA jest rozwój i promocja turystyki na obszarze jednostek samorządu
terytorialnego – członków .
§7
Cel określony w § 6 realizowany jest poprzez następujące działania:
1. Promocja turystyczna regionu Leszna w oparciu o przyjętą Strategię promocji,
2. Prowadzenie informacji turystycznej,
3. Aktywizacja turystyczna regionu,
4. Pozyskiwanie środków finansowych na rzecz rozwoju i promocji turystyki w regionie,
5. Integrowanie działalności samorządów i branży turystycznej,
6. Organizacja dokształcania i doskonalenia zawodowego.
III. Członkowie STOWARZYSZENIA
§8
1. Członkami STOWARZYSZENIA są jednostki samorządu terytorialnego.
2. Do STOWARZYSZENIA mogą być zapraszani członkowie wspierający.
§9
1. Członkowie działają w STOWARZYSZENIU poprzez swoich przedstawicieli.
2. Na każdą jednostkę samorządu terytorialnego należącą do STOWARZYSZENIA przypada 1
przedstawiciel. Miasto Leszno jako Powiat Grodzki będzie reprezentowane w sumie przez 2
przedstawicieli.
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§ 10
1. W poczet członków STOWARZYSZENIA przyjmuje Zarząd.
2. Postanowienie zawarte w ust. 1 nie odnosi się do członków-założycieli.
§ 11
1. Przyjęcie w poczet członków STOWARZYSZENIA może nastąpić po przedłożeniu Zarządowi odpisu
uchwały Rady jednostki samorządu terytorialnego.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać postanowienie o ustanowieniu przedstawiciela
oraz jego zastępcy spośród lub spoza rady, za pośrednictwem którego gmina działać będzie w
stowarzyszeniu.
§ 12
Członkowie STOWARZYSZENIA mają prawo do:
1. uczestnictwa w podejmowaniu decyzji w sprawach STOWARZYSZENIA,
2. biernego i czynnego, poprzez swoich przedstawicieli, wyboru władz STOWARZYSZENIA.
3. korzystania z pomocy STOWARZYSZENIA,
4. delegowania na szkolenia , seminaria, konferencje, imprezy promocyjne i targi innych osób niż
przedstawicieli.
§ 13
Obowiązki członków STOWARZYSZENIA:
1. przestrzeganie Statutu i innych aktów władz STOWARZYSZENIA,
2. czynne uczestniczenie w pracach STOWARZYSZENIA,
3. systematyczne uiszczanie składek członkowskich.
§ 14
Członkostwo w STOWARZYSZENIU ustaje na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie – uchwała Rady jednostki samorządu
terytorialnego,
2. skreślenie z powodu zalegania z uiszczeniem składek członkowskich przez okres dłuższy niż jeden
rok po uprzednim upomnieniu przez Zarząd.
IV. Władze STOWARZYSZENIA
§ 15
1. Władzami STOWARZYSZENIA są :
1 1) Zjazd Przedstawicieli Członków STOWARZYSZENIA , zwany dalej ZJAZDEM,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia pokrywa się z kadencją Rad jednostek samorządu
terytorialnego, a ich wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym.
3. Do czasu ukonstytuowania się wybranych nowych władz działają władze ubiegłej kadencji.
§ 16
1. Jeśli niniejszy Statut nie stanowi inaczej uchwały ZJAZDU, Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają
zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy statutowego składu członków tych
władz. W przypadku równej liczby głosów przeważa głos przewodniczącego.
2. Jeśli właściwa władza STOWARZYSZENIA nie postanowi w drodze tajnego głosowania inaczej,
uchwały władz STOWARZYSZENIA zapadają w głosowaniu jawnym.
3. Głosowania w sprawach personalnych są tajne i zapadają większością głosów.
§ 17
1. ZJAZD jest najwyższą władzą STOWARZYSZENIA.
2. ZJAZD stanowią wszyscy przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego zrzeszonych w
stowarzyszeniu , stosownie do §11.1.
3. Zwyczajne posiedzenie ZJAZDU zwołuje Zarząd nie rzadziej niż 1 raz w ciągu roku powiadamiając
pisemnie przedstawicieli każdego członka STOWARZYSZENIA z 14 dniowym wyprzedzeniem o
terminie, miejscu i porządku obrad. Miejscem Zwyczajnego posiedzenia ZJAZDU
STOWARZYSZENIA będzie Leszno.
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4. Z własnej inicjatywy, bądź na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, 1/5 przedstawicieli członków
Stowarzyszenia lub wniosek jednej z Rad jednostek samorządu terytorialnego, Zarząd jest
zobowiązany zwołać nadzwyczajne posiedzenie ZJAZDU do rozpatrywania ważnych spraw
związanych ze statutowymi celami działania STOWARZYSZENIA.
5. Żądanie zwołania nadzwyczajnego posiedzenia ZJAZDU, powinno być złożone na piśmie, z
podpisami członków (składających wniosek), z podaniem celu jego zwołania i sposobu rozwiązania
problemu wg złożonego wniosku-pisma.
6. Nadzwyczajne posiedzenie ZJAZDU powinno być zwołane w takim terminie, by mogło się ono
odbyć w ciągu 4 tygodni od dnia wniesienia żądania, powiadamiając pisemnie przedstawiciela
każdego członka STOWARZYSZENIA z 14-dniowym wyprzedzeniem o terminie, miejscu i porządku
obrad.
7. W przypadku, gdy ZJAZD nie był władny do podejmowania uchwał z braku quorum, Zarząd
wyznacza drugi termin posiedzenia ZJAZDU, nie wcześniej niż po upływie 30 minut od pierwszego
terminu, o którym mowa w ust.3 i 6. W takiej sytuacji ZJAZD może podejmować uchwały jeśli w jego
posiedzeniu uczestniczy co najmniej ¼ przedstawicieli ogólnej liczby członków
STOWARZYSZENIA.
8. Do kompetencji ZJAZDU należy w szczególności:
1) ustalenie kierunków działania STOWARZYSZENIA,
2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie
absolutorium Zarządowi,
3) rozpatrywanie wniosków, petycji oraz skarg,
4) określenie wysokości, trybu i terminu uiszczania składek członkowskich,
5) dokonywanie zmian w Statucie oraz ustalenie regulaminu obrad ZJAZDU i Ordynacji
Wyborczej,
6) decydowanie o ograniczeniu kompetencji Zarządu do podejmowania zobowiązań
majątkowych w imieniu STOWARZYSZENIA,
7) powoływanie komisji stałych lub doraźnych i ustalenie ich liczebności,
8) ustalenie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej i powoływania komisji stałych i doraźnych,
9) ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu i komisji,
10) ustalenie liczby członków Zarządu (proponuje się po jednym przedstawicielu członka
STOWARZYSZENIA),
11) ZJAZD może obradować i podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem
obrad i związanych z realizacją celów STOWARZYSZENIA.
§ 18
1. Zarząd STOWARZYSZENIA składa się z 5 członków: przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika i członka wybieranych przez ZJAZD
STOWARZYSZENIA w głosowaniu tajnym.
2. Zarząd odbywa swoje posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał:
1) prowadząc zeszyt protokołów posiedzeń i listę obecności,
2) informacje z posiedzeń na bieżąco przesyła do członków STOWARZYSZENIA.
3. Obradom przewodniczy Przewodniczący Zarządu lub jeden z członków Zarządu
wyznaczony przez przewodniczącego (gdy przewodniczącego brak z innych powodów
służbowych).
4. Do kompetencji ZARZĄDU należy w szczególności:
1) podejmowanie inicjatyw w zakresie realizacji celów STOWARZYSZENIA,
2) przygotowanie projektów uchwał ZJAZDU,
3) zwoływanie posiedzeń ZJAZDU i przygotowanie porządku jego obrad,
4) przedkładanie ZJAZDOWI sprawozdań z realizacji uchwał określających kierunki
działania STOWARZYSZENIA,
5) przyjmowanie w poczet członków STOWARZYSZENIA i stwierdzenie ustania
członkowstwa,
6) podejmowanie zobowiązań majątkowych do wysokości określonej uchwałą ZJAZDU,
zatrudniania, zwalniania i określenie treści stosunku pracy osób kierujących instytucjami
powołanymi przez STOWARZYSZENIE,
7) utworzenie biura STOWARZYSZENIA i określenie jego siedziby. Przewodniczący
Zarządu jest pracodawcą dla pracowników biura.
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8) ustalenie zasad zwrotu kosztów podróży.
5. STOWARZYSZENIE na zewnątrz reprezentuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący.
§ 19
1. Wyboru Komisji Rewizyjnej dokonuje ZJAZD spośród kandydatów zaproponowanych przez
przedstawicieli członków STOWARZYSZENIA nie będących członkami Zarządu, a nie
kandydującymi do władz STOWARZYSZENIA.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 4 osoby, które wybierają ze swojego grona
Przewodniczącego.
3. Komisja Rewizyjna odbywa swoje posiedzenie nie rzadziej niż raz w ciągu roku.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:
1) sprawowanie wszechstronnej kontroli statutowej nad działalnością STOWARZYSZENIA i
prowadzonymi przez nie instytucjami,
2) prezentowanie ZJAZDOWI wniosków z ustaleń pokontrolnych,
3) wnioskowanie o udzielenie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi,
4) kontrola finansowa biura STOWARZYSZENIA.
5. Szczegółowy tryb i zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez ZJAZD.
V. Majątek i fundusze STOWARZYSZENIA
§ 20
Majątek STOWARZYSZENIA stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 21
Fundusze STOWARZYSZENIA tworzone są ze:
1. składek członkowskich,
2. darowizn, dotacji, subwencji, funduszy pomocowych, dobrowolnych wpłat przekazanych na
rzecz STOWARZYSZENIA,
3. sprzedaży towarów i usług świadczonych w zakresie turystyki.
§ 22
1. Wydatkowanie kwot z funduszu STOWARZYSZENIA może odbywać się zgodnie z kierunkiem
określonym w uchwałach ZJAZDU ustalającymi program jego działania.
2. Do podejmowania zobowiązań majątkowych w imieniu stowarzyszenia uprawniony jest
przewodniczący zarządu albo dwóch członków zarządu, w tym skarbnik.
3. Osoby, o których mowa w ust. 2 mogą podejmować zobowiązania majątkowe w imieniu
STOWARZYSZENIA wyłącznie do wysokości kwot pozostających aktualnie w dyspozycji
STOWARZYSZENIA.
VI. Postanowienia końcowe
§ 23
1. Zmiany niniejszego Statutu może dokonywać ZJAZD w drodze uchwały podjętej bezwzględną
większością głosów wszystkich przedstawicieli członków STOWARZYSZENIA.
2. W przypadku braku quorum potrzebnego do zmiany Statutu, Zarząd zwołuje ponownie w terminie 1
miesiąca ZJAZD Przedstawicieli Członków STOWARZYSZENIA stosując przepisy §17.7.
3. Wnioski złożone Zarządowi w sprawie zmian Statutu obligują go do zwołania ZJAZDU w ciągu 2
miesięcy licząc od daty wpłynięcia wniosku.
§ 24
1. Rozwiązanie STOWARZYSZENIA, oprócz przypadków określonych w przepisach prawa, może
nastąpić tylko na mocy uchwały ZJAZDU.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, a także uchwała dotycząca uszczuplenia majątku
STOWARZYSZENIA, może być podjęta w trybie §23 niniejszego Statutu.

