
UCHWAŁA NR XXII/98/2020 
RADY GMINY BARANÓW 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

w sprawie przystąpienie Gminy Baranów do Stowarzyszenia Gmin „Razem dla regionu” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), Rada Gminy Baranów uchwala co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Baranów do Stowarzyszenia pod nazwą „Razem dla 
regionu” 

§ 2. Statut Stowarzyszenia pod nazwą „Razem dla regionu” stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Składki członkowskie wynikające z przynależności Gminy do Stowarzyszenia finansowane będą 
z dochodów własnych Gminy Baranów. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Roman Bodych 
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Załącznik do uchwały Nr XXII/98/2020 

Rady Gminy Baranów 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

STATUT Stowarzyszenia Gmin ”Razem dla Regionu” 

Rozdział 1. 
: Postanowienia ogóle 

§ 1. 1.  Stowarzyszenie nosi nazwę „Razem dla Regionu”, w dalszych postanowieniach Statutu nazwane 
jest „Stowarzyszeniem”. 

2. „Razem dla Regionu” może używać skrótu „RdR”. 

3. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Siedziba Stowarzyszenia mieści 
w Baranowie 

4. Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem jednostek samorządu terytorialnego - Gmin, zawiązanym 
dla prowadzenia działalności społecznej, na czas nieograniczony. 

5. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 
1989 r. prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 713 ze zm.) oraz niniejszego Statutu oraz na 
podstawie ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 ze zm.). 

6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej Członków. Do 
prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 

7. Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje Wojewoda Mazowiecki, a w zakresie gospodarki finansowej – 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie. 

Rozdział 2. 
: Cele Stowarzyszenia 

§ 2. 1.  Stowarzyszenie jest organizacją realizującą następujące cele: 

1) wspierania idei samorządu terytorialnego, 

2) zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych, 

3) ochrona wspólnych interesów Członków Stowarzyszenia w związku z realizacją budowy Centralnego Portu 
Komunikacyjnego, 

4) gospodarczy i kulturalny rozwój regionu, 

5) działalność na rzecz środowiska naturalnego, 

6) wspieranie działań zmierzających do racjonalnego ukształtowania regionalnego, 

7) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie gospodarki, kultury, ochrony środowiska, opieki 
zdrowotnej, lokalnej oświaty, 

8) podejmowanie działań skierowanych na zrównoważony rozwój gmin, w tym realizację i ochronę 
wspólnych interesów, które mają pośredni lub bezpośredni wpływ na działalność wszystkich lub 
poszczególnych gmin, 

9) podejmowanie działań medialnych, w tym m.in. w prasie, internecie, telewizji i innych środkach 
komunikacji. 

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) promocję inicjatyw wypełniających cele Stowarzyszenia, 

2) współdziałanie z organizacjami o podobnym charakterze, 

3) współpraca z instytucjami wspierającymi inicjatywy lokalne, 

4) wzajemne podejmowanie zadań ukierunkowanych na realizację wspólnych przedsięwzięć i celów, 
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5) współdziałanie z organami samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej, 

6) reprezentowanie interesów mieszkańców Gmin – Członków Stowarzyszenia w związku z realizacją 
Centralnego Portu Komunikacyjnego, 

7) występowanie na drogę formalną przed sądami, organami lub innymi instytucjami, w szczególności 
w drodze powództwa, wezwań, wniosków i w innych przewidzianych prawem formach, 

8) zlecanie ekspertyz i opinii niezbędnych dla realizacji celów stowarzyszenia. 

Rozdział 3. 
: Członkostwo 

§ 3. Członkami Stowarzyszenia, będącymi jednocześnie założycielami Stowarzyszenia, są następujące 
jednostki samorządu terytorialnego: 

1) Gmina Baranów, 

2) Gmina Grodzisk Mazowiecki, 

3) Gmina Jaktorów, 

4) Gmina Teresin, 

5) Gmina  Wiskitki, 

6) Gmina Bonie. 

§ 4. Do Stowarzyszenia mogą przystąpić inne Gminy – na zasadach określonych w niniejszym Statucie. 

§ 5. Członek ma prawo do: 

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, 

2) udziału w Zgromadzeniach, spotkaniach oraz przedsięwzięciach Stowarzyszenia, 

3) czynnego udziału w podejmowaniu uchwał, 

4) zgłaszania postulatów, opinii oraz wniosków dotyczących Stowarzyszenia 

5) otrzymywania informacji o działalności Stowarzyszenia od Zarządu. 

§ 6. Do obowiązków Członka należą: 

1) aktywny udział w spotkaniach Stowarzyszenia i Zgromadzeniu, 

2) pomoc i uczestnictwo w przedsięwzięciach Stowarzyszenia, 

3) znajomość i przestrzeganie Statutu Stowarzyszenia i uchwał wydawanych przez władze Stowarzyszenia, 

4) godne reprezentowanie Stowarzyszenia, 

5) regularne opłacanie składek Stowarzyszenia. 

§ 7. 1.  Gmina zainteresowana przystąpieniem do Stowarzyszenia występuje do Zarządu Stowarzyszenia 
z wnioskiem o przystąpienie. 

2. Warunkiem przyjęcia do Stowarzyszenia jest podjęcie przez przystępującą Gminę uchwały rady Gminy 
tej jednostki w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia i przyjęcia niniejszego Statutu, jak również zgody na 
przekazywanie na rzecz Stowarzyszenia składek członkowskich w określonej w drodze uchwały wysokości. 

3. O  przyjęciu w poczet Członków Stowarzyszenia decyduje, zwykłą większością głosów, Zgromadzenie 
Członków uchwałą podjętą w głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do 
głosowania, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Przystępująca Gmina nie zostaje przyjęta w poczet Członków Stowarzyszenia, jeżeli otrzyma więcej niż 
dwa głosy "przeciw". 

§ 8. Aktywność Członków Stowarzyszenia może odbywać się poprzez udział w spotkaniach o charakterze 
merytorycznym, których celem jest obradowanie nad stanem Stowarzyszenia oraz planowanymi 
przedsięwzięciami. O miejscu, czasie i celu spotkania informuje Przewodniczący – w formie i czasie 
zwyczajowo przyjętym. 

§ 9. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 
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1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej Zarządowi pisemnie, po 
uprzednim wywiązaniu się ze wszystkich zaległych zobowiązań względem Stowarzyszenia, 

2) uchwały Zgromadzenia, podjętej zwykłą większością składu organu, 

3) likwidacji jednostki samorządu terytorialnego będącej Członkiem Stowarzyszenia, 

4) rozwiązania Stowarzyszenia. 

§ 10. Rezygnacja z przynależności do Stowarzyszenia następuje w wyniku uchwały Rady Gminy 
występującej Gminy, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku 
kalendarzowego. 

§ 11. 1.  Pozbawienie członkostwa w Stowarzyszeniu może nastąpić w następujących przypadkach: 

1) działania Członka na szkodę Stowarzyszenia, 

2) niewykonywania przez Członka zobowiązań statutowych na rzecz Stowarzyszenia. 

2. Uchwałę o pozbawieniu członkostwa ze Stowarzyszenia podejmuje Zgromadzenie na pisemny wniosek 
Zarządu lub co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie. 

3. Członkowi występującemu lub pozbawieniu członkostwa  ze Stowarzyszenia nie przysługuje prawo 
zwrotu poniesionych kosztów i nakładów na rzecz Stowarzyszenia. 

Rozdział 4. 
: Władze Stowarzyszenia 

§ 12. 1.  Władza w Stowarzyszeniu należy do Członków Stowarzyszenia. 

2. Członkowie Stowarzyszenia sprawują władzę przez swoich przedstawicieli. 

§ 13. 1.  Organami Stowarzyszenia są: 

1) Zgromadzenie Stowarzyszenia (dalej również jako: Zgromadzenie), 

2) Zarząd, 

3) Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja władz wymienionych w ust. 1 powyżej równa jest kadencji Rady Gmin. 

3. Wybory nowych władz powinny nastąpić w terminie trzech miesięcy od rozpoczęcia nowej kadencji 
Rady Gmin. 

4. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. 

5. W razie ustąpienia członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, Zarząd ma prawo powołać w jego miejsce 
nowego członka władz, który będzie pełnić funkcję do czasu najbliższego Zgromadzenia. 

6. Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie i w Komisji Rewizyjnej. 

§ 14. Wszystkie uchwały Zgromadzenia lub Zarządu, które dotyczą działalności poszczególnych Gmin 
wchodzących w skład Stowarzyszenia, w tym również uchwały w sprawie zmiany niniejszego Statutu, 
wymagają uprzedniego zatwierdzenia przez ich Rady Gmin. 

§ 15. 1.  Zgromadzenie tworzą Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci Gmin będących Członkami 
Stowarzyszenia, po jednym (1) przedstawicielu z Rady Gminy każdego z Członków Stowarzyszenia 
wybieranego przez radnych wyłącznie spośród członków Rady Gminy. Z głosem doradczym w Zgromadzeniu 
mogą brać udział zaproszeni przez Zarząd goście. 

2. Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej dwa razy do roku. O czasie, miejscu i porządku 
Zgromadzenia, w sposób zwyczajowo przyjęty, informowani są wszyscy Członkowie i zaproszeni goście, 
najpóźniej na (jeden) miesiąc przed terminem Zgromadzenia. Wraz z zawiadomieniem o planowanym 
Zgromadzeniu, Członkowie Stowarzyszenia otrzymują również projekty uchwał objętych porządkiem tego 
Zgromadzenia. 

3. Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd: 

1) z własnej inicjatywy, 
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2) na żądanie Komisji Rewizyjnej lub 2/5 ogólnej liczby Członków Stowarzyszenia – w terminie dwóch 
tygodni od daty zgłoszenia żądania – w takim przypadku Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla 
których zostało zwołane. 

§ 16. Do kompetencji Zgromadzenia w szczególności należy: 

1) wyrażanie zgody na przystąpienie nowego Członka do Stowarzyszenia, 

2) podejmowanie uchwał w przedmiocie pozbawienia członkostwa ze Stowarzyszenia, 

3) wybieranie władz Stowarzyszenia, 

4) uchwalanie i zmiana Statutu, 

5) ustalanie kierunków zmian i rozwoju Stowarzyszenia; 

6) ustalanie zasad gospodarki finansowej i gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia, 

7) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 

8) uchwalanie rocznego planu prac Stowarzyszenia, 

9) uchwalanie wysokości składek członkowskich, 

10) wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

11) podejmowanie uchwał dotyczących działalności Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu lub Komisji 
Rewizyjnej po zaopiniowaniu przez Zarząd, 

12) przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 

13) udzielanie absolutorium Zarządowi, 

14) podejmowanie uchwał dotyczących majątku Stowarzyszenia, 

15) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. 

§ 17. Uchwały Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej 
połowy Członków Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem §23 i §24 ust. 1. Każdy Członek Stowarzyszenia biorący 
udział w Zgromadzeniu ma tylko jeden głos. 

§ 18. 1.  Zarząd składa się z trzech członków. 

2. Zarząd wybiera ze swojego grona: 

1) Przewodniczącego, 

2) Sekretarza, 

3) Skarbnika. 

§ 19. 1.  Do obowiązków Zarządu należy: 

1) uchwalanie regulaminu gospodarki finansowej, 

2) uchwalanie rocznego planu prac Stowarzyszenia, 

3) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, 

4) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

5) zwoływanie Zgromadzenia, 

6) nadzór nad realizacją planu prac Stowarzyszenia. 

2. Zebrania Zarządu zwołuje w miarę potrzeby Przewodniczący, nie rzadziej niż raz na pół roku. 

3. Zarząd podejmuje decyzje uchwałą, podjętą zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej 
połowy Członków Zarządu. 

4. Projekt uchwał Zarządu, które dotyczą działalności poszczególnych Gmin wchodzących w skład 
Stowarzyszenia, Przewodniczący wysyła listem poleconym Członkom Stowarzyszenia najpóźniej w terminie 
dwóch miesięcy przed planowanym terminem zebrania Zarządu, na którym ma zostać podjęta ta uchwała. 

§ 20. W zebraniach Zarządu uczestniczyć mogą, z głosem doradczym: Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej, zaproszeni Członkowie i inni eksperci. 
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§ 21. 1.  Komisja Rewizyjna składa się co najmniej z dwóch członków. 

2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków przewodniczącego. 

3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

1) badanie gospodarki finansowej Stowarzyszenia pod względem jej celowości i prawidłowości wydatków, 

2) badanie sprawozdań i wniosków Zarządu co do stanu finansowego Stowarzyszenia, 

3) składanie na Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności i wniosków o udzielenie absolutorium 
Zarządowi. 

4. Członkowie Komisji rewizyjnej mają prawo wglądu w księgi finansowe Stowarzyszenia na każde 
żądanie. 

Rozdział 5. 
: Majątek Stowarzyszenia 

§ 22. 1.  Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, 
dochodów z własnej działalności, jak również z dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności 
publicznej. 

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych 
w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów 
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego Członków. 

3. Zasady gospodarki majątkowej i zaciągania zobowiązań określa regulamin gospodarki finansowej 
uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia. 

4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych 
Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie i podpis Przewodniczącego i dwóch członków Zarządu. 

Rozdział 6. 
: Zmiana statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia 

§ 23. Uchwałę o zmianie Statutu Stowarzyszenia podejmuje Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy 
obecności przynajmniej 2/3 Członków, po zatwierdzeniu zmian przez Rady Gmin Członków Stowarzyszenia. 

§ 24. 1.  Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia wraz z uchwałą o rozdysponowaniu majątkiem 
Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 3/4 głosów przy obecności przynajmniej 2/3 
Członków. 

2. Uchwałę wraz z wnioskiem o wykreślenie z odpowiedniego Rejestru przekazuje Przewodniczący 
Stowarzyszenia właściwemu organowi, w terminie miesiąca od jej podjęcia. 

Rozdział 7. 
: Przepisy końcowe 

§ 25. 1.  Pierwsze Zgromadzenie zwołuje Komitet Założycielski w terminie dwóch miesięcy od daty 
doręczenia postanowienia o wpisie Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Na Zgromadzeniu tym 
wybiera się władze Stowarzyszenia. 

2. O czasie, miejscu i porządku pierwszego Zgromadzenia, Członkowie założyciele powinni być 
powiadomieni pisemnie, najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem pierwszego Zgromadzenia. 

§ 26. W przypadku kwestii nieuregulowanych w niniejszym statucie stosować należy właściwe prawa 
powszechnie obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Sporządzono dnia […] r. 

Komitet Założycielski: 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………….
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