Statut
Wojewódzkiej Rady Towarrystw Regionalnych w Lublinie
Rozdział I
Postanowienia ogólne
$1
Niniejszy Statut jest statutem stowarzyszenia pod nazwą Wojewódzka Rada Towarzystw
Regionalnych w Lublinie, zwanego dalej'' Radą''.

$2

1. Rada jest zorganizowana w oparciu o zasady określonew ustawie Prawo o stowarzyszeniach
orazw innych przepisach prawa polskiego i postanowieniach niniejszego Statutu.

jł++rzeez

4. Rada posiada osobowośó prawną.

$3

1. Terenem dziaŁartia Rady jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej a w szczególności
województwo lubelskie. Rada może takłŻe prowadzić, współpracę z partnerułrti zagranicznymi
zgodnie z obowiąntjącym porządkiem prawnym.
2. Rada moŻe byó członkiem krajowych i międzynarodowychorganlzacji o podobnym charakterze
i zakresie działania.
Siedzibą Rady jest miasto

Lublin.
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$s

1. Rada Towarzystw Regionalnych wykonuje zadaria we własnym imieniu i na własną
odpowiedzialność.
2. Rada uĄwa symboli, pieczęci i innych znaków orgarizacyjnych ustalonychprzezjej władze.
3. Rada ustanawia i nadaje medale, odznaki honorowe, listy gratulacyjne oraziruire wyróźnienia.
Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

$6

1. Podstawowym celem Rady jest popularyzowanie idei małych ojczyn i regionów,
upowszechnianie wiedzy o historycznym dorobku ruchu regionalnego wojewódŻwa lubelskiego,
pielęgnowania tradycji regionów i wspieranie ich uczestnictwa w Ęciu społeczno-kulturalnym
województwa w imię dobra państwa polskiego.
2. w szczegó|ności celem Rady jest:
1) wspomaganie działalnościstowarzyszeń regionalnych, koordynacja ich prac i pomoc
w powstawaniu nowych,
2) ronvijanie idei regionalizmui mĄch ojczyzn,
3) kształtowanie i utrwalanie tozsamościnarodowej,
4) wspieranie stowarzyszeń regionalnych w kreowaniu Ę cia społecmego,
5) wyzrvalanie aktywności społecznościlokalnych i ich integracja,
6) szerzenie idei słuzby społecmej na tzecz ochrony dziedzictwa narodowego i środowiska
naturalnego,
7) promowanie regionu lubelskiego w kraju i zagranicą.

t
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wobec vłŁadz pństwowych i samorządowych,
2) organizowanie współpracy programowej i koordynowanie działań poszczególnych
towarzystw oraz organizowanie imprez służącychrea|izacji celów Rady,
1) reprezentowanie ruchu regionalnego
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prac informacyjnych, konsultacyjnych i projektowych mających na celu
ochronę dziedzictwa narodowego i środowiska naturalnego,

3) prowadzenie

4) prowadzente dziaŁalnościbadawczej, wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej,

s) współdziałanie z polskimi

i

zagranicznymt instytucjami kulturalnymi, naukowymi,
oświatowymi, wyznaniowymi, administracją państwową, samorządami terytorialnymi
i innymi ot ganizacjami p ozarządowymi,
6) uczestnictwo w opracowaniu irealizacjiprojektów wspieranychptzezUnię Europejską oraz
inne instytucje i organizacje,
7) podejmowanie innych, zgodnych z prawem działań zmierzających do realizacji celów

$8

Rada może prowadzić, dziaŁalnośĆ, gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych
przepisach. Dochód zdziała\nościgospodarczej Rady sŁuĘ rcalizacji celów Statutołvych i nie moŻę
byćprzezrtaczony do podziału między jej członków'
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6) peśredrrietrve{inanserve z rĘ'jątkiem Bbezpieezeń i fiJfctlszó}\'emefycrryeh (sekęia J 65)
7) działałneśópemeenieza związana z peśredrrietrvem finansew}'m i z ubezpieezeniarri
(s€k€ja+#)'

l0) pezestałe usługi zrvi€ane
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z prewadzeniem działałneśeigespedarezęi (sekęia

K
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t2) dzi*ałrreśćerga*dzaeji ezłenkervskieh; gdzie indzid łdeskłasyfiksrr'arra (sekeja 09ł);
ł3) działałneśózwi#ana z kr*lturą reł<reaeją i spertem (sekeja e 92);
ł4) pezestała działałneśór*słu€ewa (sekęia o 93),

Członkowie Rady dzielą się:
1) r:wyczajnych,
2) wspierających,

3)

Rozdział III
Członkowie ich prawa i obowiązki
$10

honorowych.

$ 11
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1. Członkiem nvyczajnym Rady moŻe być stowarzyszenie regionalne lub inny podmiot prawny'
który działanarzecz stowarzyszeń regionalnych, które ńoŻąpisemną deklarację przystąpienia do
Rady i zostanąprzyjęteptzezZarządstowarzyszenia. Stowarzyszeniaregionalne oraziwrc osoby
prawne wrazz deklaracją przystąpienia, składają aktualny lvypis z Krajowego Rejestru Sadowego.
2. w przypadku odmowy przyjęcia do Rady deklarującemu przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia.
3. Cżonek zwyczajny jest reprezentowany we władzach Rady przez osobę upowaŻrioną,
lłyznaczoną zgodnie ze statutem delegującego stowarzyszenia.
4. Członek z-łvyczajny ma prawo:
l) wybieraó i być wybieranym do władz Rady,
2) zgłaszaÓ wnioski i stanowisk a doĘ czące działalności i władz Rady,
3) korzystać zinicjaĘw i różnych form działalnościRady.
5. Członek mvyczĄny ma obowipek:
I) przesttzegania postanowień Statutu i uchwał organów Rady,
2) popierać, działalnośóRady i czynnie uczestnicryó wjego pracach,
3) regularnie uiszczać składki członkowskie.

$12

1. Członkiem wspieĄącymmoże byó osoba prawna deklarująca dla Rady pomoc merytorycntą,
rzeczową lub finansową, która złoĘpisemną deklaracje przystąpienia do Rady i zostanie przyjęta
przezZarząd.
2. Członek wspierający będący osobą prawną jest reprezentowany we wŁadzach Rady przez osobę
upoważnio ną, w Znaczoną zgo dnie z pr zepisami obowi ązuj ącymi tę o sobę prawną.
3. Członek wspierający ma prawo do udziału z głosem doradczym w Walnym Zgromadzetiu
członków stowarzyszenia.
4. Członekwspierający jest zobowiązarry popieraó działalność,Rady w zadeklarowany przez siebie
sposób.

$13

1. Członkiem honorowym moze byó osoba prawna
szczególnie zasłuŻona dla
Rady. Godnośó ta jest nadawana przez Walne Zgtomadzenie członków na wniosekZarządu.
2. Członekhonorowv iest zwolniony ze składek członkowskich.
3. Członek honorowy"I"a p.u*ó do udziału z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu
członków stowarzyszenia.
4. Członęk honorowy obowipany jest do przesttzegartia postanowień statutu.

$14

Uttata członkostwa następuje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpieniaptzezzŁoŻenie stosownego pisemnego oświadczenia.
2. Likwidacji osoby prawnej bądŻśmierciczłonka.
3. Pozbawienia członkostwa uchwałą Walnego Zgtomadzenia członków na wniosekZatządublb
Sądu Koleżeńskiego na skutek raŻącego naruszenia postanowień Statutu.
4. Zalegartiaw uiszczaniu składki członkowskiej przez okres 2lat chyba, że Zarząd uma sytuację
za usprawiedliwioną'

Rozdział IV
Władze stowarzyszenia

tMadzani Rady

są:

$ls

1) Walne Zgtomadzenie zwane dalej ,,Zgtomadzeniem'' będące organem stanowiącym,
2) Zarząd Rady zwany daIej ,,Zarządem'' będący organem wykonawczym Rady i reprezenĘącym
jąnazevłnątrz,
3) Komisja Rewizyjna, która jest organem kontrolnym Rady.
a) Sąd Koleżeński.

$16

1. Wyboru Zatządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego dokonuje Zgtomadzenie spośród
osób reprezentujących członków rvłyczajnych Rady oraz czŁottków zwczajnych będących
osobami frryczrymi.
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1. o ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz FiaĘ zapadają większościągłosów prTy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do glosowania'
Ż. W przypadku równej ilościgłosów decyduje głos przewodniczącego
3. Wszystkie zebraniawładz Rady, aprzypadku Komisji Rewizyjnej również jej czynnościsą
protokołowane.
$18
Kadencja wszystkich organów Rady trwa trzy lata.
A. WALNE ZGROMADZENIE

$le

1. W Zgromadzeniuudział biorą wszyscy członkowie Rady.
2. Posiędzetie Zgromadzenia zwołuje Zarząd rlte rzadziej niŻ raz na rok.
3. Posiedzenie nadzwyczajne zrvołuje Zarząd z własnej inicjatywy, - kiedy uznato zakonieczne,
ta Żądante Komisji Rewizyjnej lub, co najmniej 1l3 cńottków Rady, w tęrminie 30 dni od daty
złoŻeruawniosku.

o

zwołaniu

s20
zenia członkowie

co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem obrad.
Jednocześnie powinni otrzymać, porządekobrad orazniezbędne dokumenty i materiaŁy
$21

I.

522

Zgromadzenie prawidłowo zwołane jest ważne, gdy w I terminie uczestniczy w nim co najmniej
połowa członków Rady. W II terminie wymóg ten nie obowiązuje.
2. o ile Statut nie stanowiitaczej, uchwały ZgromadzetiazapadajązwkJąwiększością głosów.

I. Zgromadzenie stanowi o wszystkich

$23

innych
sprawach Rady niezasttzeŻonych do właściwości

organów.
D o kompetencj i Zgr omadzenia na|eĘ w szcze gó|ności :
1) uchwalanie Statutu Rady i dokonywanie w nim zmian,
2) ustanawianie regulaminów, zasad dziaŁanlaZarządu oraz innych organów stowarzyszenia,

2.
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3)

wybór

4)

vĄrbó+i odwoĘwanle Zirządu. Komisji Rewizyjnej

Zatządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Kolezeńskiego, vąmaga*gedy

6) przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdń
7) nadawanie godności członka honorowego,
8) stanowienie o zasadach

i Sądu Koleżeńskiego,

Inrymaga

z dziaŁalnościZarządu i innych organów Rady,

przyjmewarria na rzeez Rady zapisów i darewizn;
1 1 ) uchwalanie wysokości składek członkowskich'
12) stanowienie w sprawach zaciąganiakredytów ipoĘczek,
13)podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Rady,
waile ze
rona komisii oroblemowvch do załatwiania

ł 0)

B.

KOMISJA REWIZYJNA
s24

1. Komisja Rewizyina sprawuie bieŻącąkontrolę finansową nad dziaŁalnościąZarządu.
osób ptwo łuje Zgromadzeniespośród swoich członków.
2. Komisję Rewizyjną # n.'ui"
3. Uchwały Komisj i Rewizyj nej zapadają większościągłosów'
4. Posiedzenia i uchwĄ Komisji Rewizyjnej oraz jej czynności powinny byó protokołowane.

l'

$2s

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej naleĘ:
1) kontrolowanie całokształtu działalnościRady,
ie do
u z wnioskami

mtz

ch kontroli

4) prawo Żądania zwołalia Nadzrvyczajnego Walnego Zgromadzenia członków w razie
stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowipków, atakŻe
prawo Żądania nvołanta posiedzeni a Znządu,
s) rvłołarieWalnego Zgromadzenia członków, w ruzie nie zwołania go przez Zarząd
w terminie ustalonym Statutem,
6) składanie na Walnym Zgromadzeniu członków wniosków o udzielenie lub odmowie
udzielenia absolutorium władzom

8)

l.

składanie sprawozdań ze swej działalnoŚci na WalnymZgtomadzeniu członków.

526
Komisja Rewizyjna wybiera Ze swego grona Przewodniczącego Komisji, który nvołuje
i składa

pos

2.1

C.ZARZĄD
ZarządRady składasię

1) Prezes,

2)
3)
4)
5)

z|

s ao 7 człottków

27

dwóch Wiceprezesów,
Sekretarz,
Skarbnik,
pozostali członkowie.
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$28
Zarząd wybierany jest przez Zgromadzenie zwykłą większościągłosów w głosowaniu tajnym,
chyba Że Zgromadzenie podejmie uchwałę o głosowaniu jawnym.

s2e

1. Do zakresu działaniaZarządunalezy w szczegóIności:

1) wykonywanie uchwał Zgromadzenia,

2) kierowanie działalnośctą
3) nadzórqą4!44ą1q9!9!

RudęI,

prowadzonąptzez Radę,
budzetu Rady i składanie sprawozdań

4)

przygotowywanie wniosków

s)

i

projektów uchwał na posiedzenie

Zgromadzenia.

6) przyj mowanie i skreślanie członków zvvy czajny ch i wspierających,
i członka honorowego.
ia o nadanie
wnioskowanie do Z

n

$30

Prezes ZatząduRady:
1) jest przewodniczącymZarządu, zwołuje i prowadzi obrady Zarządu,
2) reprezentuje Radę nazewnątrz,
3) kieruje bieżącądziałalnościąRady.

$31
Zarząd Stowarzyszeniadziała do dnia wyboru kolejnej kadencji.
2. w przypadku uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji
trzech miesięcy od zwolnienia
Zgromadzenie dokonuje wyborów uzupełniających w c

L

D. sĄD

KoL
$32

I

5 członków wybranych
Sąd Koleżeński jest wewnętrmym organem Rady i składa
'
'ię
przezZgromadzenie.
$33
Ze swego grona przewodniczącego' zastępcę
Kolskiego
wybiera
posiedzeniu
Sąd
pierwszym
Na
i sekretarza.

$34

1. Do obowipków Sadu Koleżeńskiego naleĘ:
1) rozpoznawanie spraw zwiryanych z naruszel7iem ptzez członków postanowień Statutu

2)

i

ptzedlrJ'adaniewnioskówWalnemuZgromadzętiuowykluczeniecz1onka,

tozpoznawanie i rozstrryganle sporów pomiędzy cńonkarni a Radą

3) orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrnrych przepisów i decyĄi władz Rady
Statutem.

2. Sąd Koleżeński decyzje w sprawach

ze

o których mowa w ust. 1 pkt. 2) i 3) podejmuje większością

głosów. Termin do złoŻeniaodwołaniedo WalnegoZgromadzeniaoĘchdecyzji
od

wynosi

3

miesiące

J.

Rozdział V
Majątek i Fundusze Rady.
$3s

. Rada prowadzi gospodarkę fi nansową na zasadzie rocznych budzetów.
2. Majątek Rady jest odrębny od majątku członków stowarzyszenia. Rada prowadzi odrębną
ksiesowość.
1
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Dochody z majątku Rady sąptzęznaczanenaprowadzeniedziałalnościstatutowejRady.

I

Dochodami Rady są:
1) składki członków'
Ż) dotacje, darowizny, zapisy,spadki,

$37

wpływy z ofiarności publicznej,
6 ) upłyłvy z pr owadzonej przez Radę działalnościgospodarczej,
7 inne dochody.
5)

$38
Wysokośćskładek członkowskich i terminy ich płatnościustala Walne Zgromadzenie na wniosek
Zaruądu.

$3e

Do składania oświadczęń woli i podpisywania w imieniu Rady uprawnionych jest dwóch członków
Zarządu.
Zarządułączniew tym Prezes
Rozdział VI
Zmiana Statutu irorwiązania Rady

I.

$40
Zmiany Statutu uchwalane Są na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków

-

przez Z gr omadzenie.
2. Uchv,lała w sprawie zmiart w Statucie podejmowana jest przez Zgromadzenie większościąZl3
głosów przy obecnościco najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku, gdy
w pierwszym terminie nie zbierzę się Iiczba uprawnionych do glosowania wymagana do podjęcia
uchwały, zapada ona większością 2l3 głosów na Zgromadzęniu odbytym w drugim terminie
wznaczonym na ten sam dzień, bezwzględunaIiczbę uprawnionych do głosowania.
zvvy czajny ch

$41

Uchwałę w sprawie rorwiryania Stowarzyszenia i przeznaczenta jego majątku podejmuje
Zgromadzenie w trybie opisanym w $ 40.
Rozdział VII
Postanowienia Końcowe

s42

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednio obowiązujące
przepisy, aw szczególności przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
2. Niniejszy Statut wchodzi w Ęcie z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądowego
o dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
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