STATUT
Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.
§2
Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem: Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i może posiadać odznakę członkowską oraz
wyróżniający je znak graficzny.
§3
Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Warszawa.
§4
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw
europejskich będących członkami Unii Europejskiej.
§5
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
Cele i zadania Stowarzyszenia
§6
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Wspieranie idei rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki wiedzy.
2. Reprezentowanie i obrona wspólnych interesów gmin w relacjach z administracją rządową
i wojewódzką.
3. Wspieranie działań na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej na
poziomie lokalnym i regionalnym w zakresie wspólnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju
społeczeństwa informacyjnego.
4. Prowadzenie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturowego
i ekonomicznego gmin z wykorzystaniem rozwiązań teleinformatycznych w zakresie:
a. zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminach województwa
mazowieckiego
b. modernizacji i podnoszenia efektywności administracji samorządowej poprzez
zastosowanie rozwiązań teleinformatycznych
c. rozwoju edukacji w oparciu o zasadę kształcenia ustawicznego, w tym edukacji
obywatelskiej z zastosowaniem rozwiązań ‘zdalnego nauczania’
d. przeciwdziałania ‘wykluczeniu cyfrowemu’ mieszkańców, w tym kobiet, osób
niepełnosprawnych i pokolenia ‘trzeciego wieku’
e. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej obywateli poprzez upowszechnienie
telepracy
f. rozwoju dialogu społecznego między władzami a obywatelami z wykorzystaniem
narzędzi i platform elektronicznych.
§7
Stowarzyszenie urzeczywistnia wymienione cele między innymi przez:
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Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących problematyki rozwoju społeczeństwa
informacyjnego na styku z samorządem terytorialnym.
2. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej we wszystkich sprawach
mających znaczenie dla samorządów i stowarzyszonych gmin.
3. Przedstawianie organom administracji rządowej własnych projektów i rozwiązań
dotyczących istotnych spraw stowarzyszonych gmin.
4. Reprezentowanie interesów Członków Stowarzyszenia wobec władz i instytucji
państwowych i samorządowych i organizacji społecznych.
5. Inicjowanie i koordynowanie wspólnych przedsięwzięć podejmowanych w interesie
Członków Stowarzyszenia.
6. Podejmowanie wspólnych działań zmniejszających bezrobocie wśród ludności gmin,
współdziałanie w realizacji form pomocy społecznej ludności gmin zrzeszonych w
Stowarzyszeniu.
7. Inicjowanie i wspieranie współpracy stowarzyszonych gmin z podmiotami zagranicznymi.
8. Promowanie wzorców ‘dobrych praktyk’ w zakresie zrównoważonego rozwoju
społeczeństwa informacyjnego na poziomie lokalnym i regionalnym m.in. poprzez
organizację wizyt studyjnych, programów wymiany międzynarodowej.
9. Organizowanie i udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach, sesjach naukowych.
10. Tworzenie i realizacja własnych programów edukacyjnych oraz projektów inwestycyjnych
zajmujących się rozwiązywaniem problemów lokalnych i regionalnych.
11. Doradztwo i pomoc oraz szkolenie Członków i innych podmiotów zainteresowanych
działalnością Stowarzyszenia
12. Udział w projektach finansowanych z programów wspólnotowych Unii Europejskiej lub
innych źródeł oraz w projektach naukowo-badawczych wspierających rozwój społeczeństwa
informacyjnego.
1.

Członkowie Stowarzyszenia – ich prawa i obowiązki
§8
Członkami Stowarzyszenia mogą być gminy województwa mazowieckiego, których rady
podejmą uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia i które następnie zostaną przyjęte do
Stowarzyszenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.
§9
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
1. Korzystania przez swych przedstawicieli z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz
Stowarzyszenia,
2. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
3. Korzystania z pomocy Stowarzyszenia w ramach jego działalności statutowej,
4. Korzystania z innych form pomocy Stowarzyszenia.
§ 10
Obowiązkiem członka Stowarzyszenia jest:
1. Popieranie działalności Stowarzyszenia oraz udzielanie pomocy jego organom w realizacji
celów statutowych,
2. Regularne opłacanie składki członkowskiej,
3. Czynny udział w pracach Stowarzyszenia.
§ 11
Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje wskutek:
1. Wystąpienia członka ze Stowarzyszenia na mocy uchwały rady gminy, z chwilą złożenia
stosownego oświadczenia,
2. Likwidacji gminy,
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3. Wykreślenia członka ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków,
w przypadkach określonych w § 16 pkt. 8 Statutu.
Władze Stowarzyszenia
§ 12
Organami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 13
1. Kadencja organów stowarzyszenia trwa 4 lata.
2. Zarząd działa pomimo upływu kadencji, aż do wyboru następnego Zarządu przez Walne
Zebranie Członków.
§ 14
Najwyższym organem i władzą stanowiącą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
§ 15
W skład Walnego Zebrania Członków wchodzi Prezydent, Burmistrz, Wójt stowarzyszonej gminy
lub upoważniona przez niego osoba.
§ 16
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Wybór i odwołanie Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
2. Uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i dokonywanie w nim zmian,
3. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
4. Przyjmowanie programów i planów działania Stowarzyszenia
5. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
6. Decydowanie o składkach członkowskich,
7. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do krajowych i zagranicznych
organizacji.
8. Podejmowanie uchwał o wykreśleniu członka ze stowarzyszenia w przypadkach:
a. zalegania z opłatami składek za okres dłuższy niż pół roku,
b. uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia,
c. działania na szkodę Stowarzyszenia,
9. Rozpatrywanie wszelkich spraw wnoszonych przez Zarząd i członków Stowarzyszenia na
posiedzeniach Walnego Zebrania Członków.
10. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Stowarzyszenia,
12. Uchwalanie regulaminu pracy Zarządu i Komisji rewizyjnej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału majątku likwidowanego Stowarzyszenia.
§ 17
Posiedzenia Walnego Zebrania Członków mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 18
1. Posiedzenia zwyczajne Walnego Zebrania Członków zwołuje pisemnie Prezes Zarządu
co najmniej co rok, podając termin, miejsce i porządek obrad Zgromadzenia.
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2. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków winno być wysłane na 21 dni przed
terminem jego odbycia.
3. Posiedzenia nadzwyczajne Walnego Zebrania Członków zwołuje Prezes Zarządu z własnej
inicjatywy lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków Stowarzyszenia.
4. W przypadku nie zwołania Walnego Zebrania Członków w terminie 1-go miesiąca od daty
zgłoszenia wniosku, o którym mowa w pkt. 3 - Walne Zebrania Członków zwołuje
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej z zachowaniem zapisów pkt. 2
§ 19
Zawiadomienie o posiedzeniu nadzwyczajnym Walnego Zebrania Członków jest ważne, jeżeli
zostało doręczone do siedziby gminy na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
§ 20
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy członków.
2. Uchwały w sprawie uchwalenia Statutu, zmiany Statutu i likwidacji Stowarzyszenia zapadają
większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków.
3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym
4. Uchwałę w sprawie głosowania tajnego nad uchwałą podejmuje Walne Zebranie Członków na
wniosek 1/3 członków obecnych na posiedzeniu.
§ 21
Stowarzyszenie może powoływać swoje przedstawicielstwa i oddziały.
§ 22
1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd, którego członkowie reprezentują
Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. W skład Zarządu wchodzi od 4 do 7 członków, w tym Prezes, 2 Wice Prezesów, Sekretarz
i Skarbnik.
3. Zarząd działa na podstawie regulaminu prac Zarządu.
4. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składają dwie osoby wchodzące w jego skład.
§ 23
1. Prezes Zarządu i pozostali członkowie Zarządu są wybierani i odwoływani przez Walne
Zebranie Członków, w formie uchwały podjętej w trybie §20 pkt 3,4.
2. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Zarządu i Prezesa Zarządu mają członkowie
Walnego Zebrania Członków.
3. Wice Prezesa lub 2 Wice Prezesów, Skarbnika i Sekretarza wybiera Zarząd ze swojego składu
na wniosek Prezesa.
4. Dla ważności wyboru Zarządu Stowarzyszenia wymagana jest zgoda osoby wybieranej.
§ 24
1. Pracami Zarządu kieruje Prezes zwołując jego posiedzenia w miarę potrzeb nie rzadziej
jednak niż raz na kwartał.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia w tym zaciągania zobowiązań
finansowych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
§ 25
Do obowiązków Zarządu należy:
1. wykonywanie uchwał Walnego zebrania Członków,
2. ustalanie projektów i założeń planów i programów działania Stowarzyszenia
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3. podejmowanie wszelkich działań, zmierzających do realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia,
4. przedstawianie rocznych sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków.
§ 26
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym warunkiem ważności uchwał
jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu.

1.
2.
3.

4.

§ 27
Organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna w składzie minimum
3 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków spośród jego członków.
Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego i Zastępcę
Przewodniczącego komisji.
Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli wykonania budżetu i oceny realizacji zadań
statutowych Stowarzyszenia oraz składa Zgromadzeniu Ogólnemu swoje sprawozdania w
cyklu rocznym, w terminie do 30 kwietnia roku następnego.
Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej konieczna jest obecność większości członków
Komisji, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy.
Majątek Stowarzyszenia
§ 28

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1. Wpływów ze składek członkowskich,
2. Dochodów z działalności statutowej,
3. Darowizn i zapisów na rzecz Stowarzyszenia,
4. Dotacji.
§ 29
Stowarzyszenie prowadzi swoją gospodarkę finansową na zasadzie rocznych budżetów
dostosowanych pod względem okresu czasu do budżetów gmin.
§ 30
1. Roczna składka członkowska od stowarzyszonych gmin, określona jest jako iloczyn składki
od 1 mieszkańca i liczby mieszkańców danej gminy na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.
2. Wysokość składki członkowskiej od 1 mieszkańca gminy i terminy płatności ustala Walne
Zebranie Członków.
Postanowienia końcowe
§ 31
W razie podjęcia uchwały o likwidacji Stowarzyszenia Walne Zebrania Członków powołuje
Komisję Likwidacyjną w składzie do 5 osób, wybieranych spośród członków Walnego Zebrania
Członków.
§ 32
Komisja Likwidacyjna dokona podziału majątku Stowarzyszenia pomiędzy jego członków
stosownie do uchwały Walnego Zebrania Członków.
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