Tekst jednolity Statutu w rozumieniu art. 9 ust. 4 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia
20 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1142) opracowany na podstawie następujących uchwał:
1) Uchwały nr 2/07/2007 Zebrania Założycielskiego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin
Cysterskich w Bierzwniku z dnia 7 lipca 2007 r.;
2) Uchwały nr 3/06/2008 Zgromadzenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich
z dnia 7 czerwca 2008 r. w Rudach;
3) Uchwały nr 6/09/2008 Zgromadzenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich
w Pelplinie z dnia 20 września 2008 r.;
4) Uchwały nr 1/07/2009 Zgromadzenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich
w Bardo z dnia 3 lipca 2009 r.;
5) Uchwały nr 5/04/2012 Zgromadzenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich
w Kuźni Raciborskiej z dnia 22 kwietnia 2012 r.;
6) Uchwały nr 1/09/2015 Zgromadzenia Ogólnopolskiego stowarzyszenia Gmin Cysterskich
w Cedyni z dnia 3 września 2015 r.

STATUT
OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA GMIN CYSTERSKICH

Rozdział pierwszy
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Nazwa
Stowarzyszenie, zwane dalej „Stowarzyszeniem", nosi nazwę „Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin
Cysterskich".
§2
Podstawy prawne działania
Stowarzyszenie działa na podstawie art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), innych przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§3
Teren działania i siedziba
1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Bierzwnik.
§4
Godło i pieczęć
Stowarzyszenie może posługiwać się godłem – logo i używać pieczęci na zasadach określonych
w przepisach szczególnych.

Rozdział drugi
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§5
Cele Stowarzyszenia
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów
w zakresie ochrony dziedzictwa cysterskiego.
§6
Sposoby realizacji celów
Cele powyższe Stowarzyszenie realizuje przez:
1) podejmowanie odpowiednich działań prawnych,
2) aktywne uczestnictwo w procesach legislacyjnych dotyczących zakresu działania Stowarzyszenia,
a w szczególności problematyki cysterskiej i samorządu terytorialnego,
3) organizowanie działalności badawczej, szkoleniowej i wydawniczej w zakresie spraw objętych
przedmiotem działalności Stowarzyszenia,
4) uświadamianie problemów gmin cysterskich władzom państwowym oraz popularyzowanie tej
problematyki w środkach masowego przekazu,
5) współpracę z innymi szczeblami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi organizacjami
samorządowymi i pozarządowymi,
6) współpracę z ekspertami w zakresie problematyki objętej działaniem Stowarzyszenia,
7) współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi zwłaszcza w zakresie ochrony dziedzictwa
pocysterskiego i popularyzacji wiedzy o nim,
8) współpracę z właścicielami obiektów cysterskich i pocysterskich (Polską Kongregacją Cystersów,
innymi zgromadzeniami zakonnymi, seminariami, parafiami, właścicielami prywatnymi) we wszystkich
działaniach podejmowanych w celu ochrony dziedzictwa cysterskiego w oparciu o „Deklarację woli
współpracy w zakresie ochrony dziedzictwa pocysterskiego” podpisaną w Bardo 11 czerwca 2006 r.,
9) współpracę z Radą Koordynacyjną Szlaku Cysterskiego w Polsce przy Opacie Prezesie Polskiej
Kongregacji Cystersów,
10) pozyskiwanie środków finansowych krajowych i zagranicznych,
11) możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, wspierającej cele statutowe Stowarzyszenia,
12) wzajemną wymianę doświadczeń pomiędzy członkami Stowarzyszenia w zakresie objętym
działalnością Stowarzyszenia,
13) odbudowę obiektów związanych z historią Cystersów,
14) renowację zabytków ruchomych związanych z przeszłością Cystersów,
15) budowę, rozbudowę, adaptację, remont i modernizację wybranych obiektów cysterskich
i pocysterskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby społeczeństwa poszczególnych gmin
i ośrodków kultu religijnego zrzeszonych w Stowarzyszeniu, 1
16) wspomaganie prowadzonych prac badawczych m. in. archeologiczno – architektonicznych,
17) działalność popularyzatorską, wystawienniczą, wydawniczą,
18) organizację konferencji naukowych,
19) propagowanie i wdrażanie w gminach cysterskich działań na rzecz tworzenia wspólnoty opartej
na europejskim dziedzictwie duchowości cysterskiej poprzez m. in.:
a) rekolekcje i spotkania ekumeniczne prowadzone przez przedstawicieli wspólnot cysterskich,
b) spotkania młodzieży – również międzynarodowe, popularyzujące dorobek i znaczenie

§ 6 pkt 15 zmieniony § 1 uchwały nr 1/07/2009 r.
z dnia 3 lipca 2009 r.
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cystersów w kraju i za granicą.
20) rozwój oświaty, kultury, kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych w gminach
zrzeszonych w Stowarzyszeniu,
21) promocję gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu.2

Rozdział trzeci
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§7
Rodzaje członkostwa
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym może być każda gmina, na terenie której znajdują bądź znajdowały się
obiekty cysterskie a w szczególności: opactwa, kościoły lub budynki i urządzenia gospodarcze np.
młyny, stawy rybne, kanały itp.
Oświadczenie woli wstąpienia do stowarzyszenia i akceptacji jego statutu składa rada zainteresowanej
gminy w drodze uchwały.
3. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna i prawna, która wspiera cele i formy
działania Stowarzyszenia. Zasady wspierania określa Zarząd w odrębnym porozumieniu. 3
4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba szczególnie zasłużona
dla Stowarzyszenia.
§8
Przyjmowanie członków
1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających potwierdza Zarząd Stowarzyszenia
w drodze podjętej uchwały.
2. Przyjęcie w poczet członków wspierających odbywa się na pisemny wniosek osoby
zainteresowanej.
3. Członkostwo honorowe nadaje Zgromadzenie Stowarzyszenia.
§9
Uprawnienia i obowiązki członków zwyczajnych
1. Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybierany do władz Stowarzyszenia,
2) korzystać z poparcia lub pomocy Stowarzyszenia w działaniach zgodnych ze statutowymi celami
Stowarzyszenia,
3) zgłaszać władzom Stowarzyszenia wnioski, postulaty, opinie,
4) regularnie otrzymywać informacje o działalności Stowarzyszenia.
2. Uprawnienia wymienione w ust. 1 pkt. 1 członkowie zwyczajni
wykonują poprzez Przedstawicieli, o których mowa w § 10 ust. 1.
3. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1) aktywne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia,
2) udzielanie władzom Stowarzyszenia wsparcia lub pomocy w wykonywaniu zadań statutowych,

§ 6 pkt 20 – 21 dodany § 2 uchwały nr 1/07/2009 r. Zgromadzenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich w Bardo
z dnia 3 lipca 2009 r.
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§ 7 ust. 3 dodany § 1 uchwały nr 6/09/2008 r. Zgromadzenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich w Pelplinie
z dnia 20 września 2008 r.
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3) przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia,
4) regularne opłacanie składek członkowskich.
§10
Przedstawiciele członków zwyczajnych
1. Członkowie zwyczajni są reprezentowani we władzach Stowarzyszenia przez
swoich Przedstawicieli. W głosowaniu każdemu członkowi zwyczajnemu
przysługuje jeden głos.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do udziału w pracach Stowarzyszenia.
§11
Prawa i obowiązki członków wspierających
1. Członek wspierający ma prawo:
1) uczestniczenia w posiedzeniach Zgromadzenia z głosem doradczym,
2) zgłaszania władzom Stowarzyszenia wniosków we wszystkich sprawach dotyczących celów i zadań
Stowarzyszenia,
3) regularnego otrzymywania informacji o działalności Stowarzyszenia.
2. Status członka wspierającego wygasa w przypadku podjęcia uchwały Zarządu o wygaśnięciu
członkostwa.
§12
Prawa i obowiązki członków honorowych
1. Honorowe członkostwo nadaje Zgromadzenie na wniosek Zarządu, lub co najmniej 10 członków
zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Członkom honorowym Stowarzyszenia przysługuje:
1) prawo uczestniczenia w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym,
2) prawo do korzystania z obiektów i urządzeń będących w dyspozycji Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy opłaca składkę na zasadzie dobrowolności.
4. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1) rezygnacji członka honorowego,
2) śmierci członka,
3) wykreślenia członka przez Zgromadzenie Stowarzyszenia w drodze uchwały w przypadku, gdy ten
w rażący sposób naruszy dobre obyczaje, popełni przestępstwo, bądź narazi na szwank dobre imię
Stowarzyszenia.
§13
Wygaśnięcie, wykreślenie członkostwa
1. Wygaśnięcie członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
1) wystąpienia członka ze Stowarzyszenia.
2) wykreślenia członka ze Stowarzyszenia w wyniku braku aktywności członka w działalności
Stowarzyszenia lub zaległości z płaceniem składki członkowskiej przez okres więcej niż
6 miesięcy, pomimo pisemnego wezwania.
2. Decyzję o wygaśnięciu członkostwa podejmuje Zarząd w formie uchwały.
3. Członkowi przysługuje odwołanie się do Zgromadzenia od decyzji Zarządu określonej

w ust. 3 w terminie 30 dni od momentu jej doręczenia.4
§14
Struktura władz
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Zgromadzenie Stowarzyszenia zwane dalej „Zgromadzeniem",
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz Stowarzyszenia jest zgodna z kadencją jednostek samorządu terytorialnego.
3. Nie można być jednocześnie członkiem dwóch władz, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3.
4. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do
głosowania. Przy obliczaniu większości nie uwzględnia się głosów nieważnych.
41. W przypadku braku wymaganego kworum przewodniczący może zarządzić elektroniczne zbieranie
głosów w trybie § 15 ust. 11, z tym, że obowiązku przesłania tekstu uchwał nie stosuje się. 5
5. Pierwsze Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia uprawnione jest do wyboru władz
Stowarzyszenia.
§15
Zgromadzenie Stowarzyszenia
1. Zgromadzenie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Gminę – członka zwyczajnego Stowarzyszenia reprezentuje jej ustawowy Przedstawiciel lub osoba
desygnowana przez gminę.
3. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje w Zgromadzeniu jeden głos.
4. Do wyłącznej właściwości Zgromadzenia Stowarzyszenia należy:
1) uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia,
2) wybór władz Stowarzyszenia, określonych w § 14 ust. 1 pkt. 2 i 3,
3) rozpatrywanie i przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie
absolutorium Zarządowi,
4) uchwalanie rocznego planu finansowego Stowarzyszenia,
5) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek członkowskich,
6) określanie ogólnych zasad gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia,
7) określanie godła i innych znaków stosowanych przez Stowarzyszenie,
8) nadawanie członkostwa honorowego oraz wykreślanie członka honorowego ze Stowarzyszenia,
9) rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od uchwały Zarządu w sprawie wykreślenia
członka Stowarzyszenia,
10) podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu,
11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
5. Zgromadzenie może podjąć uchwałę w każdej innej sprawie przedłożonej mu do rozpatrzenia
przez członków lub władze Stowarzyszenia.
6. Zwyczajne Zgromadzenie Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz do roku
najpóźniej do 30 czerwca. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków,

§ 13 zmieniony § 1 uchwały nr 5/04/2012 r. Zgromadzenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich w Kuźni Raciborskiej
z dnia 22 kwietnia 2012 r.
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co najmniej na 14 dni przed dniem Zgromadzenia.6
7. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na żądanie co najmniej 1/4 liczby członków zwyczajnych w formie pisemnej dla rozpatrzenia
spraw, dla których zostało zwołane.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt. 2 i 3 Zgromadzenie powinno być zwołane nie później
niż w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku (żądania). W razie bezskutecznego upływu tego
terminu prawo zwołania Zgromadzenia przechodzi na wnioskodawcę(-ów).
9. Głosowanie na Zgromadzeniu odbywa się w sposób jawny, z wyjątkiem wyborów do organów
Stowarzyszenia.
10. Obrady Zgromadzenia prowadzi każdorazowo przewodniczący wybierany spośród przedstawicieli
gmin uczestniczących w Zgromadzeniu.
11. Uchwały Zgromadzenia z wyłączeniem uchwał podejmowanych przez Zgromadzenie w sprawach
wymienionych w § 15 ust. 4 pkt. 1, 2 i 3 niniejszego statutu mogą być również podejmowane poza
posiedzeniem Zgromadzenia poprzez głosowanie korespondencyjne w tym złożenie głosu w formie
elektronicznej podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W tym przypadku tryb
głosowania zarządza Przewodniczący Zarządu, a pod jego nieobecność Zastępca Przewodniczącego
Zarządu, przesyłając członkom proponowany tekst uchwały i wyznaczając termin, w którym głos
powinien nadejść do Zarządu oraz sposób jego złożenia. Nie nadejście głosu w wyznaczonym terminie
jest uważane za wstrzymanie się od głosu. Zasady i tryb oddawania głosów w formie elektronicznej
określi Zarząd w regulaminie.7
§16
Zarząd
1. W skład Zarządu wchodzi od 7 do 11 członków reprezentujących regiony na szlaku cysterskim
w tym Przewodniczący, jego dwóch Zastępców, wybrani w głosowaniu tajnym.8
2. Tryb przeprowadzenia wyborów członków Zarządu określa Regulamin Wyborczy, uchwalony przez
Zgromadzenie.
3. Zarząd organizuje i zapewnia realizację celów i zadań Stowarzyszenia przez podejmowanie uchwał,
decyzji i wszelkich czynności niezastrzeżonych w Statucie Stowarzyszenia do wyłącznej właściwości
innych władz Stowarzyszenia, a w szczególności:
1) wykonuje uchwały Zgromadzenia i przedstawia sprawozdania z ich wykonania,
2) przyjmuje projekty dokumentów programowych Stowarzyszenia,
3) przygotowuje przebieg Zgromadzenia, w szczególności przygotowuje projekty uchwał,
4) opracowuje corocznie projekt planu finansowego Stowarzyszenia,
5) zwołuje zwyczajne i nadzwyczajne posiedzenia Zgromadzenia Stowarzyszenia i ustala porządek ich
obrad,
6) potwierdza w drodze uchwały przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia oraz wykreśla członków
Stowarzyszenia,
7) składa wnioski do Zgromadzenia Stowarzyszenia o przyjęcie w poczet honorowych członków
Stowarzyszenia,
8) określa w drodze uchwały sposób wpłacania składek członkowskich,
9) podejmuje uchwały w sprawie tworzenia jednostek organizacyjnych służących realizacji celów
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i zadań Stowarzyszenia,
10) podejmuje uchwały w sprawie zatrudnienia lub zwolnienia kierowników jednostek
organizacyjnych oraz Skarbnika — Głównego Księgowego Stowarzyszenia oraz ustala wynagrodzenie
dla nich,
11) może powoływać zespoły problemowe lub robocze i ustalać im regulaminy lub
ogólne zasady pracy,
12) zarządza majątkiem Stowarzyszenia.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5, do składania oświadczeń woli w cywilnych sprawach majątkowych
wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu i pełnomocnika
ustanowionego przez Zarząd.
5. Zgromadzenie Stowarzyszenia może określić wysokość sumy, do której Zarząd może jednorazowo
składać oświadczenie woli.
6. Zarząd może upoważnić kierownika jednostki organizacyjnej do podpisywania dokumentów (w tym
podejmowania zobowiązań) w przypadkach i zakresie określonych w upoważnieniach.
7. Do zadań Przewodniczącego Zarządu należy w szczególności:
1) kierowanie pracą Zarządu Stowarzyszenia,
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
3) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z kierownikami jednostek organizacyjnych
Stowarzyszenia,
Skarbnikiem - Głównym Księgowym oraz wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego
w stosunku do tych osób.
8. Obowiązki Przewodniczącego Zarządu, w przypadku usprawiedliwionej nieobecności lub
stwierdzenia niemożliwości pełnienia obowiązków wykonuje wskazany przez Przewodniczącego
Zastępca.9
9. Zarząd obraduje na posiedzeniach, których przebieg jest protokołowany. Protokół podlega
zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu Zarządu. Zatwierdzony protokół podpisuje prowadzący
posiedzenie.10
10. Zarząd pełni swoje funkcje do dnia wyboru nowego Zarządu.
11. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu poprzez złożenie
głosu w formie elektronicznej podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W tym
przypadku tryb głosowania zarządza Przewodniczący Zarządu, a pod jego nieobecność zastępca
Przewodniczącego Zarządu, przesyłając członkom zarządu proponowany tekst uchwały i wyznaczając
termin, w którym głos powinien nadejść do Zarządu oraz sposób jego złożenia. Nie nadejście głosu
w wyznaczonym terminie jest uważane za wstrzymanie się od głosu. Zasady oddawania głosów
w formie elektronicznej określi Zarząd. 11
§17
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu, opiniuje wykonanie budżetu i przedkłada
Zgromadzeniu wnioski w przedmiocie absolutorium dla Zarządu oraz wykonuje inne zadania zlecone
jej przez Zgromadzenie.
2. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej określa Zgromadzenie. W skład Komisji Rewizyjnej mogą
wchodzić wyłącznie przedstawiciele członków zwyczajnych w liczbie 3—5 członków.
§ 16 ust. 8 zmieniony § 1 uchwały nr 1/09/2015 r. Zgromadzenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich w Cedyni
z dnia 3 września 2015 r.
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§ 16 ust. 9 zmieniony § 1 uchwały nr 1/09/2015 r. Zgromadzenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich w Cedyni
z dnia 3 września 2015 r.
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§ 16 ust. 11 dodany § 4 uchwały nr 5/04/2012 r. Zgromadzenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich w Kuźni Raciborskiej
z dnia 22 kwietnia 2012 r.
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3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego i jego zastępcę.
4. Komisja obraduje na posiedzeniach, których przebieg jest protokołowany pod nadzorem
Przewodniczącego, który podpisuje protokół.

Rozdział czwarty
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§18
1. Na majątek Stowarzyszenia składa się mienie ruchome i nieruchome oraz prawa majątkowe
przysługujące Stowarzyszeniu.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji,
dochodów z majątku, działalności gospodarczej, ofiarności publicznej oraz innych dochodów zgodnych
z prawem i zasadami współżycia społecznego.

Rozdział piąty
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§19
Zmiana Statutu
1. Zmiana statutu wymaga uchwały powziętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej
połowy członków zwyczajnych.
2. Zmiana obowiązuje od dnia następnego po dniu podjęcia uchwały, o ile uchwała nie przewiduje
terminu późniejszego.
§20
Rozwiązanie Stowarzyszenia
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały powziętej większością 2/3 głosów w obecności
co najmniej 3/4 członków zwyczajnych.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 określa sposób likwidacji oraz cele, na jakie ma być przeznaczony
jego majątek i wyznacza likwidatora.

Rozdział szósty
PRZEPISY KOŃCOWE
§21
Wejście w życie
Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem podjęcia.

