
UCHWAŁA Nr XVIII/226/2015

            RADY MIEJSKIEJ KALISZA 

          z dnia 29 grudnia 2015 roku 

w sprawie wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia do  stowarzyszenia pod 

nazwą  Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 12 i art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 4 ust. 1 i 2 pkt 1

ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z

1999r., Nr 62, poz. 689 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się wolę utworzenia stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny

„Szlak Piastowski w Wielkopolsce” i przystąpienia do Stowarzyszenia Miasta

Kalisz. 

§2

Przyjmuje się statut stowarzyszenia pod nazwą  Klaster Turystyczny „Szlak 

Piastowski w Wielkopolsce”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały 

§3
Miasto Kalisz w Stowarzyszeniu będzie reprezentował Prezydent Miasta  Kalisza 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

             Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza

          /.../
 Andrzej Plichta



Uzasadnienie

do uchwały nr XVIII/226/2015

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Od 2011 roku trwa proces przebudowy Szlaku Piastowskiego - unikatowego, jednego

z najbardziej znanych szlaków kulturowych w Polsce. Szlak przebiega przez obszar

dwóch województw – Wielkopolskę oraz województwo kujawsko – pomorskie.

Restytucją szlaku zajęła się Rada Programowo – Naukowa ds. Szlaku Piastowskiego

powołana przez marszałków województwa wielkopolskiego oraz kujawsko –

pomorskiego. W wyniku prac Rady całkowicie zmodyfikowano przebieg szlaku.

Przeprowadzony przez grupę cenionych naukowców audyt historyczny doprowadził

do wykreślenia miejscowości nie związanych z Piastami. Aktualnie szlak ma charakter

liniowy, z dwiema trasami przecinającymi się w Gnieźnie. W roku 2012 szlak otrzymał

certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej dla najlepszego produktu turystycznego.

W dniu 22 października 2014 roku 22 jednostki samorządu terytorialnego województwa

wielkopolskiego (Województwo Wielkopolskie; powiaty: gnieźnieński, kościański,

słupecki, średzki, wągrowiecki, wrzesiński; gminy miejskie: Poznań, Kalisz, Konin,

Gniezno, Wągrowiec; gminy miejsko-wiejskie: Kłecko, Krzywiń, Pobiedziska, Pyzdry,

Trzemeszno, Września oraz gminy wiejskie: Dominowo, Lądek, Łubowo, Wągrowiec)

solidarnie wyraziły wolę wspólnej koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie

województwa wielkopolskiego od 2015 roku. 

W roku 2015 została przyjęta procedura przekazania środków finansowych, przez

wszystkie samorządy lokalne zlokalizowane na dwóch trasach przebiegu szlaku. Środki

z 21 jednostek samorządu terytorialnego zostały przekazane do Powiatu

Gnieźnieńskiego, lidera przyjętego modelu koordynacji Szlaku Piastowskiego na

terenie województwa wielkopolskiego. Mimo ogólnej woli realizacji wspólnego

zadania, procedura podejmowania uchwał poszczególnych rad gmin / powiatów oraz

w ich następstwie podpisanie dwustronnych porozumień / umów między

poszczególnymi jst a Powiatem Gnieźnieńskim wydłużyła się tak bardzo, iż został

zachwiany czasookres realizacji zadania w roku 2015. 

Realizacja niniejszego zadania w latach następnych w ten sam sposób jak w roku 2015

może również zakłócić merytoryczną realizację zadania z powodu zbyt długiego

procedowania. Stąd, optymalnym rozwiązaniem wydaje się utworzenie na bazie

ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej

Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”. Członkami założycielami

winny być wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w województwie

wielkopolskim, które już w październiku 2014 wyraziły wolę wspólnej koordynacji

szlaku. Następnym etapem winno być przyjęcie do nowo utworzonego stowarzyszenia

obiektów szlaku oraz innych podmiotów prawnych zainteresowanych rozwojem Szlaku



Piastowskiego. Sposób przyjęcia nowych członków oraz wysokość składek określą

władze stowarzyszenia. 

Podjęcie niniejszej uchwały jest zatem w pełni uzasadnione. 

          Prezydent 
      Miasta Kalisza

   /.../
Grzegorz Sapiński



S T A T U T

KLASTRA TURYSTYCZNEGO „SZLAK PIASTOWSKI W WIELKOPOLSCE” 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne

§ 1
1. Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” jest stowarzyszeniem

działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 ze zmianami),
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r., poz.1515), ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1445), ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej
(Dz. U. z 1999 r., Nr 62,poz. 689 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie
niniejszego Statutu.

2. Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” posiada osobowość
prawną
z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 

§ 2
1. Pełna nazwa stowarzyszenia brzmi: Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski

w Wielkopolsce”, zwany dalej stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie może używać skrótu SP WLKP.
3. Stowarzyszenie może używać pieczęci i posiadać odznakę organizacyjną, zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

§ 3
1. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Dla potrzeb realizacji swoich celów stowarzyszenie może również działać poza

granicami kraju.
3. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Gniezno.

§ 4
1. Realizując swoje cele stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków, a

do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
2. Stowarzyszenie może być członkiem regionalnych, krajowych i

międzynarodowych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania.

§ 5
Stowarzyszenie może podejmować działalność gospodarczą, z której dochody
służyć będą realizacji celów określonych w statucie. 



Rozdział 2. 

Cele i sposoby działania

§ 6
Stowarzyszenie zostało powołane w celu koordynacji Szlaku Piastowskiego na
terenie województwa wielkopolskiego, kreowania jego atrakcyjnego wizerunku na
terenie województwa wielkopolskiego, w kraju i zagranicą, zwiększenia liczby
turystów odwiedzających szlak i region, wydłużenia ich czasu pobytu, a co za tym
idzie zwiększenia dochodów z turystyki, w szczególności poprzez realizację
następujących celów:
1. podejmowanie współpracy z gwarantowanymi i aspirującymi obiektami szlaku,

szczególnie na terenie województwa wielkopolskiego, których lista ulega
zatwierdzeniu przez Radę Programowo – Naukową ds. Szlaku Piastowskiego
powołaną przez marszałków województw wielkopolskiego i kujawsko-
pomorskiego,

2. systematyczne kontrolowanie i monitoring standardów udostępniania obiektów, 
3. zarządzanie systemem informacji turystycznej na Szlaku Piastowskim,

szczególnie na terenie województwa wielkopolskiego,
4. prowadzenie kompleksowych działań promujących Szlak Piastowski we

współpracy
z samorządem województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz
ewentualnym koordynatorem na terenie województwa kujawsko – pomorskiego,

5. podejmowanie współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną, Kujawsko
– Pomorską Organizacją Turystyczną, lokalnymi organizacjami turystycznymi
zlokalizowanymi na szlaku, Polską Organizacją Turystyczną, organami
administracji publicznej oraz podmiotami gospodarczymi, w tym z komercyjnymi
partnerami szlaku
i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie turystyki.

§ 7
Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
1. prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej,
2. prowadzenie banku informacji i systemu informacji turystycznej o Szlaku

Piastowskim w oparciu o centra i punkty informacji turystycznej oraz
informacje pozyskiwane
z obiektów szlaku, jak również poprzez ogólnie dostępne dane o charakterze
statystycznym,

3. sprzedaż pakietów turystycznych,
4. tworzenie lokalnych tematycznych tras turystycznych o profilu kulturowym,
5. tworzenie tematycznej oferty kulinarnej na szlaku,
6. przygotowywanie i organizowanie działań promocyjnych dotyczących Szlaku

Piastowskiego,



7. opracowywanie kampanii promujących Szlak Piastowski oraz pozyskiwanie
środków zewnętrznych na ich realizację,

8. udział w imprezach promocyjnych, targach krajowych i zagranicznych,
9. organizowanie imprez studyjnych,
10. aktywne realizowanie działań o charakterze Public Relations, w tym

szczególnie podejmowanie współpracy z prasą branżową i codzienną, w kraju i
za granicą, 

11. promowanie wydarzeń na Szlaku Piastowskim w mediach społecznościowych,
12. koordynowanie kalendarza imprez turystyczno – kulturalnych na szlaku,

szczególnie corocznego Święta Szlaku Piastowskiego,
13. wspieranie innych działań służących realizacji celów statutowych.

Rozdział 3.

Członkowie stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 8
Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
1. Zwyczajnych, 
2. Wspierających,
3. Honorowych.

§ 9
1. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia mogą być gminy, powiaty, miasta na

prawach powiatu, osoby fizyczne i osoby prawne po zgłoszeniu woli wstąpienia
do stowarzyszenia w formie pisemnej i przyjęciu przez Zarząd, z wyjątkiem, o
którym mowa w ust.3.

2. Członek zwyczajny może działać poprzez swojego przedstawiciela.
3. Członkowie założyciele stowarzyszenia stają się jego członkami zwyczajnymi z

chwilą uprawomocnienia się postanowienia o wpisie stowarzyszenia do
Krajowego Rejestru Sądowego.

4. Członek zwyczajny stowarzyszenia ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz stowarzyszenia,
b) zgłaszać do władz stowarzyszenia wnioski dotyczące jego działalności,
c) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnych Zebraniach,
d) uczestniczyć w szkoleniach, odczytach, kursach, konferencjach i innych

imprezach organizowanych przez stowarzyszenie,
e) wglądu do protokołów Walnych Zebrań i sprawozdań z działalności

stowarzyszenia,
f) korzystania z pomocy organizacyjno-technicznej oraz poradnictwa

stowarzyszenia.
5. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, niezależnie od miejsca

zamieszkania i osoba prawna, niezależnie od siedziby, która popiera działalność
stowarzyszenia
i deklaruje wsparcie finansowe na jego rzecz. Przyjmowanie i skreślanie z listy



członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu
stowarzyszenia.

6. Członek wspierający ma prawo:
a) brać udział z głosem doradczym w Walnych Zebraniach stowarzyszenia,
b) zgłaszać wnioski dotyczące działalności stowarzyszenia,
c) uczestniczyć w szkoleniach, odczytach, kursach, konferencjach i innych

imprezach organizowanych przez stowarzyszenie,
d) korzystania z pomocy organizacyjno-technicznej oraz poradnictwa

stowarzyszenia,
e) wglądu do protokołów Walnych Zebrań i sprawozdań z działalności

stowarzyszenia.
7. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla

stowarzyszenia.
8. Członkostwo honorowe nadawane jest na podstawie uchwały Walnego Zebrania.
9. Członkom honorowym przysługują prawa wymienione w ust. 6.

§ 10
1. Do statutowych obowiązków członków zwyczajnych należy:

a) stosowanie się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz 
stowarzyszenia, pod warunkiem ich zgodności z powszechnie obowiązującym 
prawem,

b) czynne uczestnictwo w realizowaniu celów statutowych,
c) regularne opłacanie składek członkowskich,
d) upowszechnianie problematyki turystycznej w swoim środowisku społecznym, 

zawodowym,
e) godne reprezentowanie stowarzyszenia i dbanie o jego dobre imię.

2. Członkowie wspierający mają takie same obowiązki jak członkowie zwyczajni
z wyjątkiem określonych w ust. 1 pkt. b) i c).

§ 11
1. Członkostwo ustaje na skutek: 

a) dobrowolnego wystąpienia członka ze stowarzyszenia zgłoszone pisemnie do
Zarządu stowarzyszenia,

b) wykluczenia ze stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu za rażące
naruszenie postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz
stowarzyszenia oraz działanie na szkodę stowarzyszenia,

c) skreślenia z rejestru członków, w przypadku: 
i. śmierci członka lub ustania osoby prawnej, 
ii. nie spełnienia wymogów statutowych, 
iii. nie brania udziału w pracach stowarzyszenia, 
iv. zalegania z płatnością składek przez okres 6 miesięcy i mimo wezwania

nie spełnienia tego świadczenia. 



2. O posiedzeniu Zarządu, którego przedmiotem będzie wykluczenie lub skreślenie
członka, Zarząd zawiadamia zainteresowanego z 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. Od uchwały Zarządu wykluczonemu lub skreślonemu członkowi przysługuje
prawo odwołania się do Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od daty doręczenia
uchwały.
Od uchwały Walnego Zebrania odwołanie nie przysługuje.

4. Postanowienia ust. 1 – 3 niniejszego paragrafu dotyczą członków zwyczajnych
i wspierających.

5. Nie przewiduje się zawieszania w prawach członków zwyczajnych i
wspierających.

6. Członkostwo honorowe ustaje w przypadku:
a) zrzeczenia się członkostwa,
b) wykluczenia uchwałą Walnego Zebrania za działanie na szkodę

stowarzyszenia,
c) śmierci osoby fizycznej lub utraty osobowości prawnej w odniesieniu do osób

prawnych.

§ 12
Członkowie władz stowarzyszenia mogą otrzymywać zwroty kosztów poniesionych
podczas załatwiania spraw związanych z realizacją statutowych zadań
stowarzyszenia. 

Rozdział 4.

Władze stowarzyszenia

§ 13
1. Władzami stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie, zwane dalej Zebraniem,
b) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem,
c) Komisja Rewizyjna – jako organ kontroli wewnętrznej.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a wybór ich członków
odbywa się
w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Po upływie kadencji członek
Zarządu lub Komisji Rewizyjnej działa do dnia wyboru nowego członka Zarządu
lub Komisji Rewizyjnej.

§ 14
Walne Zebranie jest najwyższą władzą stowarzyszenia powołaną do podejmowania
uchwał w sprawach należących do jego kompetencji. 

§ 15
1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a) uchwalanie statutu stowarzyszenia i jego zmian,



b) wybór i odwoływanie członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie wysokości składek członkowskich,
d) uchwalanie planów działania stowarzyszenia,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał w sprawie udzielenia

Zarządowi absolutorium,
g) uchwalanie, na wniosek Zarządu, rocznego planu finansowego

stowarzyszenia
i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,

h) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia
nieruchomości należących do stowarzyszenia,

i) upoważnienie Zarządu do zaciągania kredytów i pożyczek,
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
k) nadawanie godności członka honorowego,
l) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
m) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania stowarzyszenia i przeznaczenia

jego majątku,
n) podejmowanie uchwał o przynależności stowarzyszenia do regionalnych,

krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli
do tych organizacji.

§ 16
Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 17
1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku, z pisemnym

zawiadomieniem członków stowarzyszenia, co najmniej na 14 dni przed
terminem Zebrania.

2. Do zawiadomienia określonego w ust. 1 należy załączyć projekty stosownych
uchwał.

3. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest co cztery lata.
4. Ukonstytuowanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuje po ogłoszeniu wyników

wyborów na pierwszych posiedzeniach, którym przewodniczy Przewodniczący
Walnego Zebrania. 

§ 18
1. Pierwsze Walne Zebranie zwołują członkowie założyciele po zarejestrowaniu

stowarzyszenia. Na pierwszym posiedzeniu Walne Zebranie wybiera spośród
swoich członków Prezydium oraz uchwala regulamin obrad Walnego Zebrania.

2. W skład Prezydium kierującego pierwszym Walnym Zebraniem wchodzą:
Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.

§ 19
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd:



a) z własnej inicjatywy
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało
zwołane,
a tryb i sposób jego przeprowadzania jest identyczny jak w przypadku zebrania
zwyczajnego.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie musi być zwołane nie później niż w ciągu
miesiąca od daty podjęcia przez Zarząd uchwały w tej sprawie lub zgłoszenia
wniosku.

§ 20
1. W Walnym Zebraniu biorą udział:

a) z czynnym i biernym prawem wyborczym członkowie zwyczajni
stowarzyszenia, każdemu z nich przysługuje jeden głos,

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi oraz osoby
zaproszone.

2. Uczestnik Walnego Zebrania może reprezentować tylko jednego członka
zwyczajnego stowarzyszenia.

3. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Walne Zebranie władne jest do podejmowania uchwał, jeżeli liczba obecnych

członków wynosi:
a) w pierwszym terminie co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania,
b) w drugim terminie bez względu na ilość obecnych uprawnionych do

głosowania, o ile termin ten podany był w zawiadomieniu.
5. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli

postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
6. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący

Walnego Zebrania i protokolant.

§ 21
Zarząd jest organem wykonawczym stowarzyszenia, kieruje całokształtem jego
działalności
i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.

§ 22
Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

a) reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz,
b) współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej i

samorządowej, organizacjami społecznymi, a także innymi instytucjami w
sprawach dotyczących działalności statutowej,

c) przedstawianie na Walnym Zebraniu projektu rocznego planu finansowego,
d) składanie na Walnym Zebraniu sprawozdania z wykonania rocznego planu

finansowego, zaopiniowanego przez Komisję Rewizyjną,
e) uchwalanie okresowych planów pracy stowarzyszenia,



f) zwoływanie Walnych Zebrań,
g) przygotowywanie projektów uchwał i stanowisk na posiedzenia Walnego

Zebrania,
h) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
i) podejmowanie wszelkich uchwał i decyzji niezastrzeżonych dla kompetencji

innych władz statutowych stowarzyszenia, a niezbędnych dla jego
prawidłowej działalności

j) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
k) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych stowarzyszenia z

zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zebrania,
l) przyjmowanie do stowarzyszenia nowych członków spełniających warunki

statutowe oraz podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków
stowarzyszenia, zgodnie
z przepisami niniejszego statutu,

m) wnioskowanie o nadanie odznak i nagród,
n) składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,
o) zatrudnianie i zwalnianie dyrektora Biura stowarzyszenia.

§ 23
1. W skład Zarządu wchodzi od 5 do 9 członków wybranych spośród członków

zwyczajnych stowarzyszenia, przy czym minimum ½ składu Zarządu stanowią
członkowie założyciele stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny może działać w Zarządzie stowarzyszenia poprzez swojego
przedstawiciela.

3. Liczbę członków Zarządu każdorazowo ustala Walne Zebranie.
4. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.
5. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce

członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Zarządu
pochodzącego z wyboru. Dokooptowanie nowych członków jest konieczne jeżeli
liczba członków zarządu ulegnie zmniejszeniu poniżej liczby określonej w
statucie jako minimalnej.

§ 24
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz

na kwartał.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy

obecności co najmniej 1/2 członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów
decyduje głos Prezesa.

3. Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin przyjęty przez Zarząd.
4. Zarząd może przyjąć elektroniczną oraz pisemną formę podejmowania uchwał.

§ 25
1. Członkowie Zarządu sprawują swój mandat osobiście.



2. Członkostwo w Zarządzie wygasa:
a) z upływem kadencji,
b) w przypadku rezygnacji z członkostwa w Zarządzie,
c) z dniem wygaśnięcia bądź cofnięcia pełnomocnictwa udzielonego przez

uprawniony organ przedstawicielowi reprezentującemu w stowarzyszeniu
osobę prawną,

d) w przypadku ustania bytu prawnego członka będącego osobą prawną,
e) z chwilą śmierci.

§ 26
1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością stowarzyszenia.
2. W skład Komisji wchodzi od 3 do 5 członków wybranych spośród członków

zwyczajnych stowarzyszenia.
3. Członek zwyczajny może działać w Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia poprzez

swojego przedstawiciela.
4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
5. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz

stowarzyszenia.
7. Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu nowych członków na

miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Komisji
Rewizyjnej pochodzącej z wyboru. Dokooptowanie nowych członków jest
konieczne jeżeli liczba członków Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu
poniżej liczby określonej w statucie jako minimalnej.

8. Postanowienia § 24 (za wyjątkiem ust. 1) oraz § 25 stosuje się odpowiednio.

§ 27
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie, przynajmniej raz w roku, całokształtu działalności
stowarzyszenia,
a przede wszystkim jego gospodarki finansowej pod względem celowości
i prawidłowości wydatków oraz opłacania składek,

b) przedstawianie Walnemu Zebraniu opinii, uwag i wniosków w sprawie
rocznego sprawozdania finansowego,

c) wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz określenie sposobów i terminów ich
realizacji,

d) występowanie na Walnym Zebraniu z wnioskiem w sprawie udzielenia
Zarządowi absolutorium,

e) zwoływanie Walnego Zebrania w razie nie zwołania go przez Zarząd
w terminie lub trybie ustalonym w statucie,

f) prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu celem omówienia uwag,
wniosków
i zaleceń wynikających z kontroli zewnętrznej i wewnętrznej. Posiedzenie
Zarządu
w takim przypadku winno się odbyć nie później niż w terminie 7 dni od daty
złożenia wniosku (żądania).



§ 28
1. Komisja Rewizyjna składa roczne sprawozdanie ze swojej działalności na Walnym

Zebraniu.
2. Przewodniczący Komisji lub inny upoważniony jej członek mogą uczestniczyć

w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział 5.

Biuro stowarzyszenia

§ 29
1. Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura, którym kieruje Dyrektor

zatrudniony przez Zarząd.
2. Dyrektor Biura działa w granicach umocowania udzielonego przez Zarząd.
3. Organizację i zasady funkcjonowania Biura określa regulamin organizacyjny

Biura uchwalony przez Zarząd na wniosek Dyrektora.
4. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora Biura dokonuje

Prezes stowarzyszenia.
5. Dyrektor Biura wykonuje funkcję pracodawcy wobec pracowników Biura

stowarzyszenia.

Rozdział 6.

Majątek stowarzyszenia

§ 30
1. Majątek stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości, fundusze i

inne prawa majątkowe oraz środki pieniężne.
2. Źródłami powstania majątku stowarzyszenia są:

a) składki członkowskie,
b) wpływy z działalności statutowej,
c) dochody z majątku,
d) dotacje na prowadzenie działalności statutowej stowarzyszenia,
e) darowizny, spadki, zapisy,
f) wpływy z działalności gospodarczej,
g) odsetki bankowe i lokaty terminowe,
h) i inne zgodne z przepisami prawa polskiego.

3. Majątkiem stowarzyszenia dysponuje Zarząd określając w razie potrzeby
szczegółowe zasady gospodarowania składnikami majątkowymi.

§ 31
Działalność nieodpłatna stowarzyszenia, zgodnie z kodami działalności PKD, w

zakresie pożytku publicznego to:
58.11.Z – wydawanie książek,
58.13.Z – wydawanie gazet,



58.14.Z - wydawanie czasopism i periodyków,
58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza,
85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
85.60.Z – działalność wspomagająca edukację,
90.03.Z – artystyczna i literacka działalność twórcza,
79.90.B – działalność w zakresie informacji turystycznej,
63.99.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji gdzie indziej

  niesklasyfikowana,
79.11.A – działalność agentów turystycznych,
79.11.B – działalność pośredników turystycznych,
79.12.Z – działalność organizatorów turystyki,
79.90.C – pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej

niesklasyfikowana,
79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych,
82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
93.21.Z – działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
73.11.Z – działalność agencji reklamowych,
73.12.A – pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio

i telewizji,
73.12.B – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach

drukowanych,
73.12.C – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach

elektronicznych (Internet),
73.12.D – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych
mediach.

§ 32
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w następującym

zakresie wg kodów PKD:
58.11.Z – wydawanie książek,
58.13.Z – wydawanie gazet,
58.14.Z - wydawanie czasopism i periodyków,
58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza,
85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
85.60.Z – działalność wspomagająca edukację,
90.03.Z – artystyczna i literacka działalność twórcza,
79.90.B – działalność w zakresie informacji turystycznej,
63.99.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji gdzie indziej

  niesklasyfikowana,
79.11.A – działalność agentów turystycznych,
79.11.B – działalność pośredników turystycznych,
79.12.Z – działalność organizatorów turystyki,
79.90.C – pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej

niesklasyfikowana,
79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,



90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych,
82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
93.21.Z – działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
73.11.Z – działalność agencji reklamowych,
73.12.A – pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio

i telewizji,
73.12.B – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach

drukowanych,
73.12.C – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach

elektronicznych (Internet),
73.12.D – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych
mediach.

Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów
statutowych
i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

§ 33
1. Gospodarka finansowa stowarzyszenia prowadzona jest w oparciu o roczny plan

finansowy uchwalony przez Walne Zebranie oraz o obowiązujące w tym zakresie
przepisy prawa.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami. 

§ 34
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia uprawnionych jest

dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu i osoby
upoważnione przez Zarząd wg zasad ustalonych przez Zarząd.

2. Zarząd uchwałą może upoważnić osobę lub osoby do działań prawnych w
granicach umocowania.

Rozdział 7.

Zmiany statutu i rozwiązanie stowarzyszenia

§ 35
Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3
głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 36
Rozwiązanie stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania członków.

§ 37
Zmiana statutu oraz rozwiązanie stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego
Zebrania wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad
Walnego Zebrania.



§ 38
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem uchwalenia.

§ 39
1. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia Walne Zebranie

wybiera Komisję Likwidacyjną.
2. Uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel, na który

zostaje przeznaczony jego majątek.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji stowarzyszenia, nie

uregulowanych
w statucie, mają odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 ze
zmianami).

  Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza

/.../
 Andrzej Plichta


