
UCHWACA Nr 261/XXIV/2016 

w sprawie utworzenia stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna "Przystah w sercu 
Mazowsza,, 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 

gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 

1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 156) Rada Miejska w Serocku 

uchwala, co nastqpuje: 

Rada Miejska w Serocku wyraia zgode na utworzenie przez gmine Miasto i Gmina Serock 

stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Przystan w sercu Mazowsza" (w skrocie LOT 

"Przystan w sercu Mazowsza"), bedqcego dobrowolnym, samorzqdnym i trwatym zrzeszeniem 

o celach niezarobkowych, majqcym na celu m.in.: 

1. wspieranie rozwoju turystyki w regionie, 

2. promocje turystyki regionu powiatu legionowskiego, 

3. propagowanie i podejmowanie dziatan zmierzajqcych do ochrony Srodowiska naturalnego 

i kulturowego regionu. 

Szczegotowe zasady dziatania Lokalnej Organizacji Turystycznej "Przystan w sercu Mazowsza" 
okreSla statut, ktory stanowi zatqcznik do niniejszej uchwaty. 

Gmina Miasto i Gmina Serock zabezpieczy w swoim budzecie Srodki finansowe na optacenie 

rocznej sktadki cztonkowskiej. 

Wykonanie uchwaty powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

9 5  

Uchwata wchodzi w iycie z dniem podjecia. 



Uzasadnienie do uchwaiy w sprawie utworzenia stowarzyszenia Lokalna Organizacja 
Turystyczna ,,Przystah w sercu Mazowsza" 

Lokalna Organizacja Turystyczna to partnerstwo - majqce formq prawnq 
stowarzyszenia - podmiotow publicznych i prywatnych, ktorego zatozeniem jest aktywne 
dziatanie na rzecz lokalnej spotecznofci w sferze rozwoju i promocji turystyki na danym 
terenie. Idea partnerstwa zaktada, ze podejmowanie skutecznych dziatan w zakresie 
rozwiqzywania problemow spotecznych wymaga wspotpracy administracji publicznej, 
przedsiqbiorcow i organizacji pozarzqdowych. Takim wtainie partnerstwem jest Lokalna 
Organizacja Turystyczna. 

Zaletami i przewagq dziatan podejmowanych w partnerstwie, jakim jest Lokalna 
Organizacja Turystyczna, jest m.in. to, ze: 

generuje nowe mozliwoici, 
kumuluje potencjat, 
uzupetnia indywidualne braki, 
tworzy mechanizmy korygujqce btqdy, 
zapewnia poparcie innych podmiotow, 
tworzy dodatnie zaleznoici pomiqdzy efektywnoiciq funkcjonowania catego systemu 
a efektywnoiciq poszczegolnych partnerow. 

Turystyka jest obecnie uznawana za jednq z najbardziej dynamicznie rozwijajqcych siq 
dziedzin gospodarki w wielu krajach. Stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego 
regionow i miejscowofci. Jej szczegolne znaczenie wynika rowniez z faktu, iz oprocz jednostek 
rynku turystycznego aktywizuje wiele innych sektorow gospodarki (m.in. transport, tqcznoft, 
przemyst budownictwo, rolnictwo, dziatalnoit finansowq i ubezpieczeniowq). Wydatki 
ponoszone przez turystow w danej miejscowoici generujq dodatkowy strumieli pieniqdza, 
ktory zasila lokalnq gospodarkq. 

Ekonomiczne efekty turystyki zyskujq na znaczeniu, tym bardziej, ze obecnie najwazniejsze 
cele, stawiane wtadzom samorzqdowym, sq zwiqzane ze zwiqkszaniem dochodow gminy, 
lokalnych podmiotow gospodarczych i miejscowej ludnoici oraz kreowaniem zatrudnienia 
i aktywnq walkq z bezrobociem. Rozwoj turystyki wymaga uwzglqdnienia jej potrzeb w wielu 
dziedzinach zycia gospodarczego, spotecznego i politycznego. Tworzenie warunkow 
sprzyjajqcych temu rozwojowi tqczy siq wiqc z koniecznoiciq wspotdziatania roznych instytucji, 
reprezentujqcych zarowno sektor publiczny, jak i sektor prywatny. W praktyce za regionalnq 
i lokalnq politykq turystycznq powinny odpowiadat organizacje turystyczne, tworzone 

wspolnie przez Jednostki Samorzqdu Terytorialnego w porozumieniu z przedstawicielami 
miejscowego przemystu turystycznego, a podstawq ich dziatalnoici powinna bye idea 
partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Kreowanie i promocja produktow turystycznych w gminie i powiecie jest wspolnym 
zadaniem dla wtadz, przedsiqbiorcow i lokalnych organizacji pozarzqdowych, poniewaz jest to 
podstawa uzyskiwania konkretnych korzyici dla kazdej z wymienionych grup. Szczegolnie 
istotny jest aspekt wspotpracy. Dziatania prowadzone samodzielnie przez poszczegolne 
podmioty czqsto napotykajq na problem braku zasobow (finansowych, kadrowych, 
technicznych, innych). Partnerstwo lokalne w turystyce utatwia konsolidacjq potencjatu ludzi 
z danego terenu, ich umiejqtnofci, wiedzy i doiwiadczenia. Pomaga w pozyskiwaniu 
niezbqdnych zasobow i takiej koordynacji dziatan, ktora zapewnia ich spojn02, trwatoit 



i skuteczno$C. Funkcjonowanie w ramach Lokalnej Organizacji Turystycznej bardzo utatwia 
rowniei, a niekiedy nawet warunkuje, pozyskanie zewnetrznych funduszy takich, jak fundusze 
Unii Europejskiej, fundusze norweskie, fundusze szwajcarskie, fundusze z budietu centralnego 
(ministerstwa), fundusze regionalne (urzedy marszatkowskie). 



Zatqcznik 
do Uchwaiy Nr 261/XXIV/2016 
Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 29 wrzeJnia 2016 r. 

Statut 
Lokalnej Organizacji Turystycznej ,,Przystari w sercu MazowszaJJ 

Rozdziat 1 
Postanowienia og6lne 

§ 1. 
Organizacja nosi nazwq Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Przystan w sercu Mazowsza", 
w skrocie LOT ,,Przystari w sercu Mazowsza" i jest stowarzyszeniem posiadajqcym osobowoiC 
prawnq. 

§ 2. 
LOT ,,Przystan w sercu Mazowsza" dziata w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. 
o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 2016 r., poz.156), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 
- Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393), oraz postanowieri niniejszego 
statutu. 

§ 3. 
1. Terenem dziatania LOT ,,Przystan w sercu Mazowsza" jest obszar Rzecrypospolitej 

Polskiej, a jej siedzibq jest miasto Legionowo. 
2. LOT ,,Przystari w sercu Mazowsza" zostata powotana na czas nieokreilony. 
3. LOT ,,Przystan w sercu Mazowsza" prowadzi dziatalnoii statutowq na rzecz ogotu lub 

okreilonej grupy podmiotow pod warunkiem, i e  grupa ta jest wyodrebniona ze wzgledu 
na szczegolnie trudnq sytuacjq iyciowq lub materialnq w stosunku do spoteczeristwa. 

§ 4. 
1. LOT ,,Przystari w sercu Mazowsza" moie by6 cztonkiem regionalnych, krajowych 

i miqdzynarodowych organizacji o takich samych lub podobnych celach statutowych. 
2. LOT ,,Przystan w sercu Mazowsza" moie tworzyt oddziaty terenowe, ustalajqc dla nich 

obszar dziatalnoici, zakres tematyczny i siedzibq. 

9 5. 
1. Realizujqc cele statutowe LOT ,,Przystan w sercu Mazowsza" opiera siq na spotecznej 

pracy czton k6w. 
2. LOT ,,Przystan w sercu Mazowsza" w celu realizacji zadan statutowych moie zatrudniat 

pracownikow. 

§ 6. 
LOT ,,Przystan w sercu Mazowsza" moie uiywaC pieczqci, posiadat wtasne logo i odznaki, 
wedtug wzoru ustanowionego przez Walne Zebranie Cztonkow, zgodnie z obowiqzujqcymi 
przepisami. 



Rozdziat 2 
Cele i sposoby dziatania 

§ 7. 
1. Celem LOT ,,Przystali w sercu Mazowsza" jest realizacja dziatan w obszarze: 
1) promocja turystyczna obszaru dziatania LOT ,,Przystari w sercu Mazowsza"; 
2) wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej; 
3) kreowania i promowania pozytywnego i atrakcyjnego turystycznie wizerunku Powiatu 
Legionowskiego oraz Jeziora Zegrzynskiego; 
4) wspierania rozwoju przedsiqbiorczoSci w dziedzinie turystyki; 
5) wspierania rozwoju przedsiqbiorczoJci wired lokalnych wytworcow; 
6) podnoszenia efektywnoici ekonomicznej podmiotow bqdqcych cztonkami LOT ,,Przystari w 
sercu Mazowsza", Swiadczqcych ustugi dla turystow; 
7) podnoszenia znaczenia turystyki w gospodarce i rozwoju gmin, miast i powiatu; 
8) inicjowania i wspottworzenia produktow turystycznych powiatu; 
9) integracji Srodowiska turystycznego powiatu legionowskiego; 
10) inicjowanie, opiniowanie i wspieranie planow rozwoju i modernizacji infrastruktury 
turystycznej; 
11) tworzenia warunkow sprzyjajqcych dziataniom spotecznym i gospodarczym na rzecz 
wzrostu znaczenia turystyki; 
12) doskonalenia kadr w zakresie planowania i realizacji przedsiqwziet turystycznych powiatu; 
13) prowadzenia badan marketingowych w zakresie turystyki oraz opracowywania ich analizy; 
14) wspierania i nawiqzywania wspotpracy z podmiotami braniy turystycznej i innymi 
podmiotami z kraju i zagranicy dziatajqcymi na rzecz rozwoju turystyki, kultury, ekologii 
i sportu; 
15) doradztwa, organizowania warsztatow, szkolen i wyjazdow studyjnych oraz udzielania 
wsparcia - rdwniei finansowego - podmiotom gospodarczym, ze szczegolnym 
uwzglqdnieniem podmiotdw dziatajqcych w obszarze turystyki; 
16) prowadzenia informacji turystycznej na terenie dziatania LOT ,,Przystari w sercu 
Mazowsza"; 
17) wspierania rozwoju turystyki dla niepetnosprawnych; 
18) realizacji i koordynacji przedsiqwziqt z zakresu ekologii i ochrony Srodowiska, kultury 
fizycznej i upowszechniania sportu, kultury, sztuki, ochrony dobr kultury i tradycji, wypoczynku 
dzieci, mtodzieiy i dorostych; 
19) aktywizacji i wspierania udziatu wolontariuszy we wszystkich przedsiqwziqciach 
realizowanych przez LOT ,,Przystari w sercu Mazowsza"; 
20) wspotpraca z Polskq Organizacjq Turystycznq. 

2. LOT ,,Przystah w sercu Mazowsza" realizuje swoje cele w szczegolnodci poprzez: 
1) wspotpracq z organami administracji rzqdowej, samorzqdowej, organizacjami 

pozarzqdowymi, przedsiqbiorcami dziatajqcymi w sektorze turystyki i innymi podmiotami; 
2) prowadzenie informacji turystycznej, w tym punktow informacji turystycznej, 

gromadzenie i przetwarzanie danych o powiecie legionowskim; 
3) powotanie i prowadzenie biura LOT ,,Przystari w sercu Mazowsza*; 
4) prowadzenie dziatalnofci edukacyjnej, szkoleniowej oraz wydawniczej; 
5) kreowanie i promocje produktow turystycznych w oparciu o potencjat przedsiebiorcow 

zajmujqcych siq turystykq oraz lokalnych wytworcow z terenu powiatu legionowskiego; 



6) prowadzenie kampanii promocyjnych w zakresie turystyki, w szczegolnoici organizowanie 
i wspotorganizowanie imprez, uroczystofci oraz wszelkich dziatali w zakresie marketingu 
i promocji, organizowanie i wspotorganizowanie ekspozycji na targach krajowych 
i zagranicznych oraz wspotprace z mediami; 

7) prowadzenie badan w zakresie turystyki, gromadzenie danych i ich analize; 
8) opracowywanie rocznych kalendarzy imprez turystycznych; 
9) pozyskiwanie Srodkow finansowych oraz wsparcia rzeczowego na dziatalnofd LOT 

,Przystari w sercu Mazowsza", w tym na rzecz turystyki dla osob niepetnosprawnych; 
10) organizowanie wyjazdow studyjnych; 
11) organizowanie konkursow; 
12) propagowanie idei wolontariatu w zakresie celow stowarzyszenia; 
13) prowadzenie innych dziatari sprzyjajqcych realizacji statutowych cel6w LOT ,,Przystari w 

sercu Mazowsza". 

§ 8. 
1. LOT ,,Przystan w sercu Mazowsza" moze prowadzid dziatalnoii gospodarczq, 

w rozmiarach stuiqcych realizacji jej celow statutowych. 
2. Dochody z dziatalnofci przeznaczone zostanq wylqcznie na dziatalnoSC statutowq LOT 

,,Przystari w sercu Mazowsza". 

3. Opis przedmiotu dziatalnofci stowarzyszenia wedtug Polskiej Dziatalnoici Gospodarczej: 

1) pozostata sprzedaz detaliczna prowadzona poza sieciq sklepowq, straganami 
i targowiskami (PKD 47.99.Z), 

2) wydawanie ksiqiek (PKD 58.11.Z), 
3) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z), 
4) wydawanie czasopism i pozostatych periodykdw (PKD 58.14.Z), 
5) pozostata dziatalnofd wydawnicza (PKD 58.19.Z), 
6) dziatalnofd zwiqzana z produkcjq filmow, nagrari wideo i programow telewizyjnych 

(PKD 59.11.Z), 
7) dziatalnoid zwiqzana z dystrybucjq filmow, nagran wideo i programow telewizyjnych 

(PKD 59.13.2), 
8) dziatalnoid zwiqzana z projekcjq filmow (PKD 59.14.Z), 
9) dziatalnosd w zakresie nagran diwiqkowych i muzycznych (PKD 59.20.Z), 
10) dziatalnoid portali internetowych (PKD 63.12.Z), 
11) pozostata dziatalnoid ustugowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(PKD 63.99.Z), 
12) poirednictwo w sprzedazy miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 

73.12.B), 
13) poirednictwo w sprzedaiy miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 

(Internet) (PKD 73.12.C), 
14) poirednictwo w sprzedaiy miejsca na cele reklamowe w pozostatych mediach (PKD 

73.12.D), 
15) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z), 
16) wypozyczanie i dzierzawa sprzqtu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.2) 
17) dziatalnoid agentow turystycznych (PKD 79.11.A) 
18) dziatalnoid poirednikow turystycznych (PKD 79.11.B) 
19) dziatalnofd organizatorow turystyki (PKD 79.12.2) 
20) dziatalnofd pilotow wycieczek i przewodnikow turystycznych (PKD 79.90.A) 



21) dziaialnoid w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.9) 
22) pozostaia dziaialnojd usiugowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(PKD 79.90.C) 
23) dziatalnoS6 zwiqzana z organizacjq targow, wystaw i kongresow (PKD 82.30.2) 
24) pozostaie pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B) 

Rozdziat 3 
Cztonkowie, ich prawa i obowiqzki 

§ 9. 
Czionkowie LOT ,,Przystan w sercu Mazowsza" dzielq siq na: 
1) czionkow zatoiycieli; 
2) cztonkow zwyczajnych; 
3) czton kow wspierajqcych; 
4) czionkow honorowych. 

9 10. 
LOT ,,Przystari w sercu Mazowsza" skupia osoby fizyczne i osoby prawne, w tym 
w szczegolno3ci przedsiqbiorcow braniy turystycznej, jednostki samorzqdu 
terytorialnego, instytucje i organizacje pozarzqdowe na prawach czionka zwyczajnego. 
Cztonkow LOT ,,Przystari w sercu Mazowsza" przyjmuje siq w formie uchwaiy Zarzqdu, na 
podstawie pisemnej deklaracji przystqpienia do LOT ,,Przystari w sercu Mazowsza" i po 
opiaceniu optaty wpisowej. Uchwaie tq zatwierdza najbliisze Walne Zgromadzenie 
Czton kow. 
Osoba prawna dziata poprzez swojego przedstawiciela, ktory w jej imieniu realizuje 
wszystkie prawa i obowiqzki czionka, wynikajqce z przynaleznoici do LOT ,,Przystan 
w sercu Mazowsza". 

§ 11. 
Czionkami zaioiycielami LOT ,,Przystan w sercu Mazowsza" sq: 
1) Powiat Legionowski; 
2) Gmina Jabionna; 
3) Miasto Legionowo; 
4) Gmina Nieporqt; 
5) Miasto i Gmina Serock; 
6) Gmina Wieliszew; 

7) Lokalna Grupa Dziatania Zalew Zegrzyriski. 

9 12. 
1. Cztonek zaioiyciel oraz czionek zwyczajny LOT ,Przystari w sercu Mazowsza" ma prawo: 

1) wybierad i by6 wybieranym do wiadz LOT ,,Przystari w sercu Mazowsza"; 
2) zgiaszad wnioski dotyczqce dziaialnoici LOT ,,Przystari w sercu Mazowsza"; 
3) brat udziat w Walnych Zebraniach Cztonkow z gtosem stanowiqcym oraz w odczytach, 

kursach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez LOT ,,Przystan w sercu 
Mazowsza"; 

4) wglqdu do protokoiow Walnych Zebrari Czionkow i sprawozdari z dziaialnoici LOT 
,,Przystari w sercu Mazowsza"; 

5) korzystad z pomocy organizacyjno-technicznej oraz poradnictwa; 
6) korzystad z odznaki i logo LOT ,,Przystari w sercu Mazowsza". 



2. Prawo wybieralnofci, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 1 w odniesieniu do osob prawnych 
realizowane jest poprzez wybor osob fizycznych, bqdqcych przedstawicielami osdb 
prawnych. 

5 13. 
1. Cztonkami wspierajqcymi mogq by6 osoby fizyczne i osoby prawne, ktore dla poparcia 

dziatalnofci LOT ,,Przystan w sercu Mazowsza" zadeklarujq statq sktadkq lub innq formq 
wsparcia finansowego i ztozq pisemnq deklaracjq przystqpienia do LOT ,,Przystari w sercu 
Mazowsza". 

2. Podmioty zagraniczne, w tym nie majqce siedziby na terytorium RP mogq by6 cztonkami 
wspierajqcymi LOT ,,Przystari w sercu Mazowsza". 

3. Przyjqcie i skrejlenie z listy cztonkow wspierajqcych nastqpuje w formie uchwaty Zarzqdu, 
podlegajqcq zatwierdzeniu uchwatq Walnego Zebrania LOT ,,Przystan w sercu Mazowsza". 

4. Osoba prawna o statusie cztonka wspierajqcego dziata w LOT ,,Przystan w sercu 
Mazowsza" poprzez swojego przedstawiciela. 

9 14. 
Cztonkami honorowymi LOT ,,Przystari w sercu Mazowsza" mogq by6 osoby fizyczne i osoby 
prawne szczegolnie zastuione w urzeczywistnianiu celow LOT ,,Przystafi w sercu Mazowsza". 
Nadanie godnojci cztonka honorowego nastqpuje w drodze uchwaty Walnego Zebrania 
Cztonkow na wniosek Zarzqdu. 

5 15. 
Cztonkowie wspierajqcy oraz cztonkowie honorowi majq prawo: 
1) uczestniczyi z gtosem doradczym w obradach Walnego Zebrania Cztonkbw; 
2) zgtaszai do wtadz LOT ,,Przystan w sercu Mazowsza", wnioski i uwagi dotyczqce jej 

Dziatalnoici; 
3) uczestniczyi w szkoleniach, odczytach, kursach, konferencjach i innych imprezach 

organizowanych przez LOT ,,Przystafi w sercu Mazowsza"; 
4) korzystai z pomocy organizacyjno - technicznej oraz poradnictwa LOT ,,Przystafi w sercu 

Mazowszan; 
5) uiywai odznaki LOT ,,Przystali w sercu Mazowsza". 

§ 16. 
Do statutowych obowiqzkow cztonkow LOT ,,Przystan w sercu Mazowsza" naleiy: 
1) stosowanie siq do postanowieri statutu, regulaminow i uchwat wtadz LOT ,,Przystafi 

w sercu Mazowsza"; 
2) czynne uczestnictwo w realizowaniu celow statutowych; 
3) godne reprezentowanie LOT ,)Przystan w sercu Mazowsza" i dbanie o jej dobre imiq, 
4) regularne optacanie sktadek cztonkowskich; 
5) upowszechnianie turystyki. 

9 17. 
1. Utrata praw cztonka LOT ,,Przystari w sercu Mazowsza" nastqpuje w przypadku: 
1) dobrowolnego wystqpienia z LOT ,,Przystan w sercu Mazowsza" zgtoszonego w formie 

pisemnej Zarzqdowi; 
2) wykluczenia z LOT ,,Przystan w sercu Mazowsza" na mocy uchwaty Zarzqdu za razqce 

naruszanie postanowiefi statutu, regulaminow lub uchwat wtadz stowarzyszenia; 



3) skreilenia z listy cztonkow LOT ,,Przystari w sercu Mazowsza" na mocy uchwaty Zarzqdu 
w wyniku nie optacania sktadek cztonkowskich przez okres roku, pomimo pisemnego 
upomnienia; 

4) imierci cztonka lub utraty osobowoici prawnej. 
2. Od uchwaty Zarzqdu o skreileniu z listy cztonkow przystuguje prawo odwotania do 

Walnego Zebrania Cztonkow w terminie 14 dni od podjecia uchwaty Zarzqdu. Decyzja 
Walnego Zebrania Cztonkow jest ostateczna. 

Rozdziai 4 
Wiadze LOT ,,Przystari w sercu Mazowsza" 

§ 18. 
Wtadzami LOT ,,Przystan w sercu Mazowsza" sq: 
1) Walne Zebranie Cztonkow; 
2) Zarzqd; 
3) Komisja Rewizyjna. 

§ 19. 
1. W sktad Walnego Zebrania Cztonkow wchodzq cztonkowie zatoiyciele i cztonkowie 

zwyczajni LOT ,,Przystah w sercu Mazowsza". 
2. Kadencja Zarzqdu oraz Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, a wybor odbywa siq w drodze 

gtosowania. 
3. Po uptywie kadencji Cztonek Zarzqdu lub Komisji Rewizyjnej dziata do dnia wyboru 

nowego Cztonka Zarzqdu lub Komisji Rewizyjnej. 
4. Funkcje Prezesa Zarzqdu oraz Przewodniczqcego Komisji Rewizyjnej moina peCniC przez 

nieograniczonq liczbe kadencji. 
5 .  W razie ustqpienia w czasie trwania kadencji cztonka Zarzqdu lub Komisji Rewizyjnej, bqdi 

innej okolicznoici powodujqcej zmniejszenie sktadu ktoregoi z tych organow, uchwatq 
o uzupetnieniu sktadu podejmuje Walne Zebranie Cztonkow. Dokooptowanie w takim 
trybie moie dotyczyt nie wiqcej n i i  potowy sktadu danego organu. 

g 20. 
1. Walne Zebranie Cztonkow jest najwyiszq wtadzq LOT ,,Przystari w sercu Mazowsza". 
2. Walne Zebranie cztonkow moie by6 zwyczajne i nadzwyczajne. 

9 21. 
1. Zarzqd zwotuje Zwyczajne Walne Zebranie Cztonkow co najmniej raz w roku. 
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwotywane jest co cztery lata. 
3. Powiadomienie cztonkow LOT ,,Przystan w sercu Mazowsza" o zwotaniu Walnego 

Zebrania, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, nastepuje w formie pisemnej na co najmniej 14 dni 
przed terminem Walnego Zebrania. Za form< pisemnq uznaje sie wystanie powiadomien 
pocztq, faksem lub pocztq elektronicznq na adres, numer faksu lub adres poczty 
elektronicznej wskazany przez czton ka. 

4. Przewodniczqcego Walnego Zebrania Cztonkow LOT ,,Przystari w sercu Mazowsza" 
wybierajq cztonkowie sposrod siebie na poczqtku spotkania. 



9 22. 
Walne Zebranie Cztonkow wtadne jest do podejmowania uchwat w sprawach objqtych 
porzqdkiem obrad, jezeli liczba obecnych cztonkow wynosi (z zastrzezeniem 9 42 i 9 43): 
1) w pierwszym terminie co najmniej 50%+l (quorum) uprawnionych do gtosowania, 
2) w przypadku braku quorum w pierwszym terminie Walnego Zebrania Cztonkow, zebranie 

moze siq odbyC w drugim terminie bez wzglqdu na liczbq obecnych uprawnionych do 
gtosowania cztonkow, o ile mozliwoft zwotania w tym trybie podana byta w zawiadomieniu. 

9 23. 
1. Uchwaty Walnego Zebrania Cztonkow zapadajq zwyktq wiqkszofciq gtosow w gtosowaniu 

jawnym. 
2. Za zgodq zwyktej wiqkszofci gtosow os6b uprawnionych, dopuszcza siq przeprowadzenie 

gtosowania tajnego. 

5 24. 
Do kompetencji Walnego Zebrania Cztonkow naleiy, w szczegolnofci: 
1) uchwalanie zmian statutu LOT ,,Przystan w sercu Mazowsza", 
2) wybor i odwotywanie Zarzqdu oraz Komisji Rewizyjnej, 
3) przyjmowanie logo i innych znakow LOT ,,Przystari w sercu Mazowsza", 
4) uchwalanie rocznego planu finansowego LOT ,,Przystan w sercu Mazowsza", 
5) uchwalanie wysokoici sktadek cztonkowskich i wpisowego oraz zasad ich pobierania, 
6) podejmowanie uchwat w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i zwrotow kosztdw 

podrozy cztonkow i wtadz statutowych LOT ,,Przystari w sercu Mazowsza", 
7) podejmowanie uchwat w sprawie nabycia, zbycia lub obciqienia nieruchomofci, 
8) upowaznienie Zarzqdu do zaciqgania kredytow i pozyczek od kwoty powyzej 15 tys. euro, 
9) ustalanie i podejmowanie gtownych kierunkow organizacyjnych i programowych LOT 

,,Przystan w sercu Mazowsza", 
10) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Cztonkow oraz innych regulaminow LOT 

,,Przystan w sercu Mazowsza", 
11) podejmowanie uchwat oraz wyrazanie opinii w sprawach szczegolnej wagi zwiqzanych 

z zakresem dziatalnoici stowarzyszenia, 
12) rozpatrywanie sprawozdari z dziatalnofci Zarzqdu oraz Komisji Rewizyjnej, a takie 

podejmowanie uchwat w sprawie: 
a) przyjqcia sprawozdania z dziatalnofci Zarzqdu, 
b) przyjqcia sprawozdania z dziatalnofci Komisji Rewizyjnej, 
c) udzielania absolutorium Zarzqdowi na wniosek Komisji Rewizyjnej 

13) rozpatrywanie wnioskow wnoszonych przez Zarzqd LOT ,,Przystari w sercu Mazowsza" lub 
jej czton kow, 

14) podejmowanie uchwat w sprawie nadania godnofci cztonka honorowego LOT ,,Przystan 
w sercu Mazowsza", 

15) rozpatrywanie odwotari od decyzji Zarzqdu odnofnie wykluczenia, skreilenia z listy 
cztonkow lub nie przyjqcia w poczet cztonkow, 

16) rozpatrywanie skarg, wnioskow i odwotari cztonkow LOT ,,Przystari w sercu ~azowsza" na 
dziatalnoft organow statutowych stowarzyszenia, 

17) podejmowanie decyzji o przystqpieniu do innych organizacji, 
18) podejmowanie uchwat o powotaniu i likwidacji Oddziatow Terenowych LOT ,,Przystan 

w sercu Mazowsza", 
19) podejmowanie uchwat w sprawie rozwiqzania LOT ,,Przystari w sercu ~azowsza" 

i przeznaczeniu jego majqtku, 



20) podejmowanie uchwat w innych przypadkach okreflonych niniejszym statutem oraz 
w sprawach nie zastrzezonych do kompetencji pozostatych wtadz. 

5 25. 
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Cztonkow zwotywane jest przez Zarzqd z wtasnej 

inicjatywy lub na wniosek: 
1) Komisji Rewizyjnej, 

2) cztonkow LOT ,,Przystah w sercu Mazowsza" w liczbie co najmniej 113 cztonkow LOT 
,,Przystan w sercu Mazowsza", rozumianej jako tqczna liczba cztonkow zwyczajnych 
i zatoiycieli. 

2. Uprawnienie do zwotania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Cztonkow przystuguje 
cztonkom zwyczajnym i cztonkom zatoiycielom. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Cztonkow obraduje nad sprawami, dla ktorych zostato 
zwotane, a tryb i sposob jego przeprowadzania jest identyczny jak w przypadku 
Zwyczajnego Walnego Zebrania Cztonkow. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Cztonkow zwotuje siq nie poiniej n i i  w ciqgu miesiqca od 
daty zgtoszenia wniosku. 

5. W razie nie zwotania Walnego Zebrania Cztonkow przez Zarzqd, w okreflonym w ust. 4 
terminie, do zwotania Walnego Zebrania Cztonkow uprawniona jest Komisja Rewizyjna. 

5 26. 
1. Zarzqd jest organem wykonawczym LOT ,,Przystari w sercu Mazowsza". 
2. Zarzqd LOT ,Przystan w sercu Mazowsza" odpowiada za realizacje zadari przed Walnym 

Zebraniem Cztonkow. 
3. Kadencja Zarzqdu trwa 4 lata. 
4. Wyb6r Zarzqdu jest dokonywany w dwoch etapach w drodze gtosowania: 
1) wyboru czqfci sktadu Zarzqdu przez cztonkow zatoiycieli, 
2) wyboru czqSci sktadu Zarzqdu przez Walne Zebranie Cztonkow w drodze gtosowania. 
5. Cztonkowie zatoiyciele majq prawo do wyboru wi~kszofci sktadu Zarzqdu, obliczanej 

w ten sposob, ze wynosi ona potowe sktadu zarzqdu plus jeden cztonek zarzqdu. 
6. Pozostatych cztonkow Zarzqdu wybiera Walne Zebranie Cztonkow. 

8 27. 
1. Zarzqd sktada siq od 3 do 9 osob, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika oraz do szefciu 

Cztonkow Zarzqdu, powotywanych przez Walne Zebranie Cztonkow. 
2. Prezesa Zarzqdu wybiera w pierwszej kolejnofci w drodze oddzielnego gtosowania Walne 

Zebranie Cztonkow spofrod cztonkow Zarzqdu wybranych przez cztonkow zatoiycieli. 
3. Zarzqd konstytuuje siq na pierwszym posiedzeniu, podczas ktorego cztonkowie Zarzqdu 

wybierajq ze swego grona Wiceprezesa i Skarbnika, zwotanym nie poiniej n i i  7 dni od dnia 
wyboru. 

5 28. 
1. Do zadah Zarzqdu nalezy w szczegolnofci: 
1) kierowanie bieiqcymi sprawami LOT ,,Przystari w sercu Mazowsza"; 
2) reprezentowanie LOT ,,Przystah w sercu Mazowsza" na zewnqtrz; 
3) wykonywanie uchwat Walnego Zebrania Cztonkow; 
4) wspotdziatanie z organami administracji rzqdowej i samorzqdowej, organizacjami 

spotecznymi oraz innymi instytucjami w sprawach dotyczqcych dziatalnofci statutowej; 
5) sktadanie sprawozdan z dziatalnofci Zarzqdu na Walnym Zebraniu Cztonkbw; 



6) zwotywanie Walnych Zebrari Cztonkbw i przygotowywanie wnioskow na Walne Zebranie 
Czton kow; 

7) podejmowanie decyzji w sprawach majqtkowych LOT ,,Przystan w sercu Mazowsza" 
z zastrzezeniem uprawnien Walnego Zebrania Czbnkow; 

8) przyjmowanie w poczet cztonkow LOT ,,Przystan w sercu Mazowsza" osob spetniajqcych 
warunki statutowe oraz odmowa przyjqcia w poczet cztonkow LOT ,,Przystari w sercu 
Mazowsza"; 

9) podejmowanie uchwat o wykluczeniu z LOT ,,Przystan w sercu Mazowsza" oraz skrefleniu 
z listy cztonkow LOT ,Przystari w sercu Mazowsza" zgodnie z przepisami niniejszego 
statutu; 

10) organizacja i nadz6r nad dziatalnogciq Biura LOT ,,Przystan w sercu Mazowsza"; 
11) wnioskowanie o nadanie odznak i nagrod; 
12) zatrudnianie i zwalnianie pracownikow Biura LOT ,,Przystan w sercu Mazowsza"; 
13) przygotowywanie projektu rocznego planu finansowego LOT ,,Przystari w sercu 

Mazowszan. 

2. Do zadari i kompetencji Prezesa nalezy w szczegolnofci organizowanie pracy Zarzqdu LOT 
,,Przystah w sercu Mazowsza" oraz przewodniczenie obradom Zarzqdu. 

3. Do zadan i kompetencji Wiceprezesa nalezy w szczegolnofci zastqpowanie Prezesa w czasie 
jego nieobecnofci oraz wykonywanie zadari okreilonych przez Prezesa. 

4. Do zadan i kompetencji Skarbnika naleiq sprawy zwiqzane z gospodarkg finansowq LOT 
,,Przystan w sercu Mazowsza". 

5 29. 
Posiedzenia Zarzqdu LOT ,,Przystan w sercu Mazowsza" odbywajq sig w miarq potrzeby, nie 
rzadziej jednak n i i  raz na kwartat. 

5 30. 
Organizacjq i tryb pracy Zarzpdu LOT ,,Przystari w sercu Mazowsza" okreili regulamin 
uchwalony przez Walne Zebranie Cztonkow. 

5 31. 
1. Zarzqd LOT ,,Przystan w sercu Mazowsza" wykonuje zadania przy pomocy Biura LOT 
,,Przystari w sercu Mazowsza". 
2. Cztonkowie zarzqdu mogq otrzymaC wynagrodzenie za czynnoici wykonywane w zwigzku 
z petnionq funkcjq na zasadach okreilonych w uchwale Walnego Zebrania Cztonkow. 

5 32. 
1. Komisja Rewizyjna jest organem powolanym do kontroli dziatalnofci statutowej LOT 

,,Przystan w sercu Mazowsza". 
2. Wybor Komisji Rewizyjnej jest dokonywany w dw6ch etapach: 
1) wyboru czgici sktadu Komisji Rewizyjnej przez cztonk6w zatozycieli, 
2) wyboru czeici sktadu Komisji Rewizyjnej przez Walne Zebranie Cztonkow w drodze 

gtosowania. 
3. Cztonkowie zatoiyciele majq prawo do wyboru dwoch cztonkow Komisji Rewizyjnej. 
4. Pozostatych cztonkow Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie Cztonkow w drodze 

gtosowania 
5. Komisja Rewizyjna sktada siq z 3 do 5 osob. 



-s .Jsn sz tj M [auol~a~yo ![3enfis M ~oyuo)z3 e!ueJqaZ o8aule~ 
a!ue~A)o~z ze~o ~0yuo)z3 e!ueJqaZ o8aule~ o8au[ez3A~zpe~ a!uejonnz o a!ueMoyso!uM (9 

'!~opkz~ez urn!Jo$nlosqe a!uala!zpn a!u qnl a!uala!zpn o a!ueMoyso!uM (5 
inpkz~ez y3A~osueu~ U~~ZOM~J~S a!uemo!u!do (p 

'!3~oule)e!zp [a~s az U~~ZOM~J~S ~oyuo+z3 n!ueJqaZ nurauleM a!uepe)ys (E 
'!2so~o)p!~e~da!u e!33!unsn Mou!urJal! ~gqosods a!ual$aJyo 

zeJo ,,ezsMozew n~as M uelsAz~d" 101 !~opkz~ez q3Aulo~~uoyod ya~alez a!uemepAm (2 
'yapefys e!ue~e)do zeJo ~oy~epA~ p$o~o)p!~e~d ! !37o~ola3 '!37oule8al 

uap318z~ pod [a~osueuy !y~epodso8 o8al w!y$sAzsm apazld e ',,ezs~ozeyy n3Jas M 

U~ISAZJ~" 103 !3>oule)e!zp n$)e$zsyo)e3 nyoJ M zeJ [a!uur[euAz~d a!ueMoz!leue ! a!uepeq (1; 
:Azaleu [aurAz!mau !rs!uro>( ![3ualaduoy oa 

'EE § 



Rozdziat 6 
Mienie i zasady gospodarki finansowej LOT ,,Przystari w sercu Mazowsza" 

5 36. 
1. Majqtek LOT ,,Przystah w sercu Mazowsza" powstaje ze sktadek cztonkowskich i optat 

wpisowych, darowizn, spadkow, zapisow, dochodow z wtasnej dziatalnofci statutowej, 
dochodow z majqtku stowarzyszenia oraz z ofiarnojci publicznej. 

2. LOT ,,Przystan w sercu Mazowsza" z zachowaniem obowiqzujqcych przepisdw moie 
przyjmowat darowizny, spadki i zapisy oraz korzystat z ofiarnoici publicznej. 

9 37. 
LOT ,,Przystan w sercu Mazowsza" moie otrzymywat dotacje, zgodnie z obowiqzujqcymi 
przepisami. 

9 38. 
1. LOT ,,Przystan w sercu Mazowsza" prowadzi rachunkowojt wedtug zasad okrejlonych 
w przepisach o rachunkowoici. 
2. Rokiem obrotowym i podatkowym LOT ,,Przystan w sercu Mazowsza" jest rok 
kalendarzowy. 
3. Gospodarka finansowa LOT ,,Przystan w sercu Mazowsza" prowadzona jest na podstawie 
rocznego planu finansowego uchwalonego przez Walne Zebranie Cztonkow. 
4. Za prowadzenie prawidtowej gospodarki finansowej odpowiedzialny jest Zarzqd LOT 
,,Przystati w sercu Mazowsza". 

g 39. 
Statut Stowarzyszenia zabrania: 
1) udzielania poiyczek lub zabezpieczania zobowiqzan majqtkiem organizacji w stosunku do 

jej cztonkow, cztonkow organow lub pracownikow oraz osbb, z ktorymi cztonkowie, 
cztonkowie organow oraz pracownicy organizacji pozostajq w zwiqzku matienskim, we 
wspolnym poiyciu albo w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewiehstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo sq zwiqzani 
z tytutu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi"; 

2) przekazywania majqtku stowarzyszenia na rzecz ich cztonkow, cztonkow organow lub 
pracownikow oraz ich osob bliskich, na zasadach innych n i i  w stosunku do osob trzecich, 
w szczegolnoici, jeieli przekazanie to miatoby nastppit bezptatnie lub na preferencyjnych 
warunkach; 

3) wykorzystywania majqtku na rzecz cztonkow, cztonkow organow lub pracownikow oraz 
ich osob bliskich na zasadach innych niz w stosunku do osob trzecich, chyba, i e  to 
wykorzystanie bezpoirednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, 
o ktorym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dziatalnoici poiytku publicznego 
i o wolontariacie; 

4) zakupu na szczegolnych zasadach towarow lub ustug od podmiotow, w ktorych 
uczestniczq cztonkowie organizacji, cztonkowie jej organow lub pracownicy oraz ich osob 
bliskich, na zasadach innych n i i  w stosunku do osob trzecich lub po cenach wyiszych niz 
rynkowe. 



Rozdziat 7 
Sposob reprezentacji LOT ,,Przystah w sercu Mazowsza" 

9 40. 
Oiwiadczenia woli w imieniu LOT ,,Przystan w sercu Mazowsza" w zakresie 
rozporzqdzania mieniem, a takie w innych sprawach statutowych sktadajq dwaj 
cztonkowie Zarzqdu LOT ,,Przystah w sercu Mazowsza", w tym Prezes Zarzqdu lub 
Wiceprezes Zarzqdu wraz z Cztonkiem Zarzqdu. 
Do zaciqgania zobowiqzan majqtkowych przez LOT ,,Przystan w sercu Mazowsza" 
konieczna jest reprezentacja Prezesa lub Wiceprezesa z jednym z Cztonkow Zarzqdu oraz 
kontrasygnata Skarbnika. 

Rozdziat 8 
Gtosowanie, zwotywanie posiedzeh 

organow kolegialnych LOT ,,Przystan w sercu Mazowsza" 

9 41. 
Jeieli przepis szczegolny nie stanowi inaczej: 
1) uchwaty organow LOT ,,Przystah w sercu Mazowsza" podejmowane sq w gtosowaniu 

jawnym, zwyktq wiqkszoiciq gtosow, w obecnoici co najmniej 50%+1 cztonkow organu; 
gtosu wstrzymujqcego nie wlicza siq; w razie rownoki gtosbw decyduje gtos 
przewodniczqcego organu. 

2) gtosowanie tajne zarzqdza sic, jeieli decyzja taka zapadnie zwyktq wiekszoiciq gtosow 
osob uprawnionych do gtosowania w ramach danego organu; 

3) cztonkowie organow LOT ,,Przystah w sercu Mazowsza" powiadamiani sq o terminie, 
miejscu oraz porzqdku obrad posiedzenia pisemnie lub w inny sposob zwyczajowo 
przyjqty w LOT ,,Przystan w sercu Mazowsza" nie poiniej n i i  na 7 dni przed zamierzonym 
posiedzeniem z zastrzeieniem 921 ust. 3; obrady organow LOT ,,Przystah w sercu 
Mazowsza" sq protokotowane; do protokotu dotqcza siq teksty podjqtych uchwat. 

Rozdziat 9 
Zmiana statutu i rozwiqzanie LOT ,,Przystah w sercu Mazowsza" 

9 42. 
1. Zmiany statutu wymagajq uchwaty Walnego Zebrania Cztonkow podjqtej wiqkszoiciq 213 

gtosow przy obecnoici co najmniej potowy uprawnionych do gtosowania. 
2. Zmiana statutu wymaga zatwierdzenia przez cztonkow zatoiycieli zwyktq wiqkszoiciq 

gtosow w trybie przewidzianym dla przyjqcia niniejszego statutu. 

9 43. 
1. Rozwiqzanie LOT ,,Przystan w sercu Mazowsza" wymaga uchwaty Walnego Zebrania 

Cztonkow podjqtej wiqkszoiciq % gtosow przy obecnoici co najmniej potowy 
uprawnionych do gtosowania. 

2. W przypadku braku quorum w I terminie Walnego Zebrania Cztonkow, zebranie moie siq 
odbyC w II terminie bez wzglqdu na liczbq obecnych uprawnionych do gtosowania, o ile 
termin ten podany by4 w zawiadomieniu. Przepisy dotyczqce wiqkszoici % gtosow stosuje 
siq odpowiednio. 



9 44. 
1. W przypadku podjecia uchwaty o rozwiqzaniu LOT ,,Przystan w sercu Mazowsza" Walne 

Zebranie Cztonkow wybiera Komisjq Likwidacyjnq. 
2 .  Uchwata o rozwiqzaniu LOT ,lPrzystan w sercu Mazowsza" okreila tryb likwidacji oraz cel, 

na ktory zostaje przeznaczony majqtek LOT ,lPrzystan w sercu Mazowsza". 




