
UCHWAŁA NR XXIV/200/2020 
RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie przystąpienia Gminy Dobczyce do Związku Euregion „Tatry” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 84 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 10 ust.2 Statutu Związku Euregion „Tatry” Rada Miejska 
w Dobczycach uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Dobczyce do stowarzyszenia o nazwie Związek Euregion 
„Tatry” z siedzibą w Nowym Targu. 

§ 2. Gmina Dobczyce przyjmuje Statut Związku Euregion „Tatry” stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 3. Składki członkowskie wynikające z przynależności Gminy Dobczyce do Związku Euregion „Tatry” 
opłacane będą z budżetu Gminy Dobczyce. 

§ 4. Delegatami  Gminy Dobczyce w  Kongresie Związku Euregion „Tatry” będą: 

1) Tomasz Suś – Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce 

2) Marek Gabzdyl – Podinspektor do spraw polityki społecznej w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Dobczycach 

 
 

Małgorzata Jakubowska 
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Zał. nr 1  

do Uchwały Nr 5 

XXIII Kongresu Związku Euroregion „Tatry” z dnia 25.04.2017 r. 

 

 

 

STATUT 

ZWIĄZKU EUROREGION „TATRY” 

 

 

R o z d z i a ł I 

 

Postanowienia wstępne 

 

§1. 

 

1. Związek Euroregion "Tatry" zwany dalej Związkiem jest stowarzyszeniem utworzonym 

dla ożywienia wzajemnych stosunków podmiotów komunalnych  

i instytucji publicznych po obu stronach granicy Rzeczypospolitej Polskiej  

i Republiki Słowacji we wszystkich dziedzinach gospodarczych, kulturalnych oraz 

społecznych i nawiązuje do historycznej tradycji dobrego sąsiedztwa.  

2.  Siedzibą Związku jest miasto Nowy Targ w Rzeczypospolitej Polskiej.  

3.  Stowarzyszenie używa nazwy Związek Euroregion "Tatry".  

4. Terenem działania Związku jest województwo małopolskie oraz pozostałe terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może w granicach prawa działać również za 

granicą.  

 

 

R o z d z i a ł II 

 

Członkostwo Związku 

 

§2. 

 

Członkowie Związku dzielą się na : 

a) członków zwyczajnych,  

b) członków wspierających,  

c) członków honorowych,  

 

 

§3. 

 

1. Członkiem zwyczajnym Związku może być każda gmina lub powiat Rzeczypospolitej 

Polskiej.  

2. Członkostwo Związku powstaje na mocy uchwały  Kongresu podjętej  na pisemny 

wniosek właściwej Rady gminy, powiatu.  

 

 

Załącznik do uchwały Nr XXIV/200/2020

Rady Miejskiej w Dobczycach

z dnia 26 sierpnia 2020 r.
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§4. 

 

1. Członkiem wspierającym mogą być osoby prawne i instytucje samorządu terytorialnego 

które zadeklarują merytoryczne poparcie dla realizacji celów Związku lub wniosą istotny 

wkład finansowy.  

2. Członkostwo wspierające powstaje na mocy uchwały Kongresu podjętej na  pisemny 

wniosek zainteresowanej osoby prawnej lub instytucji samorządowej.  

 

§5. 

 

Członkami honorowymi mogą być osoby prawne i fizyczne, którym Kongres na mocy 

uchwały nada członkostwo honorowe w uznaniu wkładu pracy na cele zbieżne z celami 

Związku.  

 

§6. 

 

1. Członkostwo w Związku ustaje na mocy  uchwały Kongresu podjętej: 

a) na pisemny wniosek złożony przez członka Związku , 

b) na pisemny wniosek Rady wobec członka uporczywie naruszającego statut 

Związku.  

 

 

R o z d z i a ł III 

 

Cel i zadania Związku 

 

§7. 

 

Celem Związku jest wszechstronna działalność na rzecz tworzenia odpowiednich warunków 

dla współpracy transgranicznej polskich oraz  słowackich samorządów lokalnych i 

stowarzyszeń w regionach przygranicznych położonych wokół Tatr.  

 

§8. 

 

1. Cel określony w §7 jest realizowany poprzez następujące zadania: 

a) tworzenie wspólnych transgranicznych: struktur współpracy, strategii, programów 

działania i projektów,   

b) inicjowanie i wspieranie wspólnych działań w zakresie ochrony środowiska 

naturalnego i dziedzictwa kulturowego, 

c) dążenie do poprawy dostępu do usług sieci: transportowych, informatycznych, 

komunikacyjnych i komunalnych, 

d) wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie w zakresie 

turystyki, kultury, handlu transgranicznego, 

e) dążenie do wspólnego wykorzystania zasobów ludzkich szczególnie w takich 

sektorach jak: kultura, turystyka, ochrona zdrowia, edukacja, sport, 

f) wymiana doświadczeń samorządów lokalnych poprzez tworzenie sieci współpracy w 

dziedzinach: gospodarczej, rozwoju demokracji lokalnej, polityki społecznej, 

g) upowszechnianie wiedzy o walorach historyczno-kulturowo-przyrodniczych 

pogranicza i ich wspólna promocja, 
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h) uczestniczenie w zarządzaniu i wdrażaniu programów lub części programów 

finansowanych przez Unię Europejską, a w szczególności polsko-słowackich 

transgranicznych mikroprojektów, 

i) popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej i podejmowanych przez nią działaniach.  
 

2. Zadania określone w ust.1 realizowane są przede wszystkim poprzez: 

a)   wdrażanie projektów współpracy terytorialnej współfinansowanych przez Unię 

Europejska za pomocą Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego lub Funduszu Spójności, jak również projektów bez 

finansowego wkładu Unii Europejskiej,  

b)   działalność bieżącą i tematyczną Ośrodka Współpracy Polsko -   Słowackiej w 

Nowym Targu, 

c)   partnerską współpracę ze słowackim Związkiem Euroregion "Tatry".  

 

3.  Związek  może współpracować z innymi Euroregionami i może przystępować   

        do ich stowarzyszeń.  

4. Związek może przystępować do europejskich ugrupowań współpracy  

        terytorialnej.  

5. Związek dla realizowania swoich celów statutowych może prowadzić  

       działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

 

 

R o z d z i a ł IV. 

 

Organy Związku 

 

§ 9. 

 

Organami Związku są: 

a) Kongres,  

b) Rada,  

c) Komisja Rewizyjna,  

 

§ 10. 

 

1.  Kongres jest najwyższym organem Związku.  

2.  W skład Kongresu wchodzi po dwóch delegatów każdego członka  

     zwyczajnego wybranych przez właściwą Radę gminy, powiatu.  

3.  Członkowie wspierający i honorowi będący osobami prawnymi delegują na    

     Kongres dwóch   przedstawicieli.  

 

§ 11. 

 

Do kompetencji Kongresu należy: 

a) uchwalenie i zmiana statutu,  

b) przyjmowanie nowych członków,  

c) podejmowanie uchwał o ustaniu członkostwa, 

d) wybór i odwoływanie członków Rady i Komisji rewizyjnej,  

e) ustalenie wpisowego i składek członkowskich,  
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f) ustalenie podstawowych kierunków działania Związku,  

g) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego 

majątku,  

h) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady i Komisji rewizyjnej,  

i) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji, 

j) powoływanie i odwoływanie pełnomocnika do spraw zawierania umów pomiędzy 

Związkiem, a członkiem Rady. 

 

§ 12. 

 

1. Kongres zwoływany jest przynajmniej raz w roku przez Radę.  

2. Nadzwyczajne posiedzenie Kongresu zwołuje Rada z własnej inicjatywy, Komisji 

rewizyjnej lub na pisemny wniosek większości członków.  

 

§ 13. 

 

1. Rozstrzygnięcia Kongresu zapadają w formie uchwał. 

2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co  

       najmniej 50% delegatów. 

3. Wyboru i odwoływania Przewodniczącego Rady, członków Rady oraz członków Komisji 

Rewizyjnej dokonuje Kongres zwykłą większością głosów. 

4. Uchwały w sprawie statutu wymagają bezwzględnej większości głosów. 

5. Bezwzględna większość głosów ma miejsce wówczas, gdy za wnioskiem oddanych 

zostanie 50% głosów plus jeden głos obecnych delegatów. 

 

§ 14. 

 

1. Rada jest najwyższym organem wykonawczym Związku.  

2. Rada składa się z siedmiu członków wybieranych przez Kongres w głosowaniu tajnym na  

       okres czterech lat. 

3. W przypadku zmniejszenia się składu władz Związku (odwołanie,  

      rezygnacja, śmierć) określonych w § 9 lit. b, c. w czasie trwania kadencji -  

      uzupełnienia ich składu dokonuje Kongres w drodze wyboru.  

4. Członkowie Rady mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności związane z pełnioną  

      funkcją. 

 

§ 15. 

 

1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący wybierany przez Kongres w głosowaniu tajnym  

       na okres czterech lat. 

2. Przewodniczący reprezentuje Związek na zewnątrz.  

 

§ 16. 

 

W kierowaniu pracą Rady Przewodniczącemu pomaga jego Wiceprzewodniczący wybierany 

na wniosek przewodniczącego przez Radę.  
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§ 17. 

 

Rada rozstrzyga sprawy w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej 50% członków oraz Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. 

 

 

§ 18. 

 

1. Do kompetencji Rady należy:  

a) realizacja głównych kierunków działania Związku,  

b) uchwalanie planów rzeczowo-finansowych,  

c) powoływanie składu komisji problemowych,  

d) przygotowanie i zwoływanie Kongresu,  

e) przygotowanie projektów uchwał Kongresu i ich realizacja,  

f) powołanie, odwołanie Dyrektora Biura i pełnomocnika do spraw określonych zadań, 

g) zarządzanie majątkiem Związku, 

h) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady, Dyrektora Biura i pełnomocnika. 

2. Rada zbiera się według potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.  

 

 

§ 19. 

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku wybieranym  

      w głosowaniu tajnym przez Kongres na okres czterech lat.  

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.  

3. Komisja Rewizyjna ma prawo kontroli wszystkich organów Związku  

      i działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Kongres.  

4. Przewodniczącego i jego zastępcę komisja wybiera spośród swoich członków na  

      pierwszym posiedzeniu.  

5. Uchwały Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co  

       najmniej 50% członków Komisji. 

 

 

§ 20. 

 

1. Rada wykonuje swoje zadania przy pomocy biura Rady.  

2. Biurem Rady kieruje powołany przez Radę Dyrektor.  

3. Zadaniem Dyrektora Biura jest obsługa administracyjna organów Związku  

 i  prowadzenie spraw Związku nie przekraczających zwykłego zarządu.  

4. Dyrektor Biura działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę.  

 

 

§ 21. 

 

1. W celu realizacji określonych zadań statutowych Rada może powoływać 

      komisje problemowe spośród delegatów na Kongres i ekspertów  

      posiadających odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie.  

2. Komisje rozwiązują konkretne problemy dotyczące  działalności Związku  

i są organami doradczymi Rady.  

3. Rada może powołać do realizacji określonych zadań pełnomocnika. 
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4. Pełnomocnik działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę.   

 

 

 

§ 22. 

 

1. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący wybierany przez Radę.  

2. Komisje pracują na podstawie uchwalonych przez Radę regulaminów.  

 

 

R o z d z i a ł V. 

 

Prawa i obowiązki członków 

 

§ 23. 

 

1. Członkowie Związku mają prawo:  

a) uczestniczyć w wyborach poprzez swoich delegatów i być wybieranymi do organów 

Związku,  

b) brać udział we wszystkich działaniach Związku w tym: w pracach organów 

statutowych, komisji problemowych, naradach, szkoleniach i imprezach,  

c) wyrażać swoje opinie w sprawach: programów, zadań i kierunków działania 

Związku,  

d) wysuwać własne wnioski i propozycje dot. działalności Związku,  

e) korzystać ze środków finansowych Związku przeznaczonych na realizację celów 

statutowych.  

2. Członkowie wspierający i honorowi nie mają prawa określonego w ust. 1 lit.  

       a, e.  

 

 

§ 24. 

 

1. Członkowie Związku mają obowiązek:  

a) uczestniczyć w realizacji zadań statutowych Związku,  

b) przestrzegać: przepisów statutu Związku, uchwał Kongresu, Rady i Komisji 

Rewizyjnej oraz innych zobowiązań wynikających z zawartych przez Związek umów 

i porozumień,  

c) wnieść wpisowe w ciągu miesiąca od daty powstania członkostwa,  

d) regularnie opłacać składki członkowskie.  

2. Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania 

      składek członkowskich.  

3. Członkowie honorowi nie wnoszą wpisowego.  
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R o z d z i a ł VI. 

 

Majątek Związku. 

 

§ 25. 
 

1. Majątek Związku powstaje z:  

a) składek członków,  

b) zapisów, darowizn i spadków,  

c) dotacji,  

d) ofiarności publicznej,  

e) dochodów z własnej działalności,  

f) dochodów z majątku własnego,  

g) wpisowego.  

2. Związek może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach  

      w  ramach obowiązującego prawa.  

3. Dochód z własnej działalności gospodarczej jest w całości przeznaczony na  

      realizację celów statutowych.  

 

 

§ 26. 

 

1. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych Związku  

      oświadczenie woli składają Przewodniczący i jeden z członków Rady.  

2.   Rada może upoważnić Dyrektora, pełnomocnika lub inne osoby z biura Rady do  

      zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Związku.  

 
 

 

R o z d z i a ł VII. 

 

Postanowienia końcowe. 

 

§ 27. 

 

1. Uchwała o rozwiązaniu Związku może być podjęta przez Kongres  

       większością dwóch trzecich głosów wszystkich członków Związku.  

2. Uchwała o rozwiązaniu Związku musi określać sposób przeprowadzenia  

      likwidacji oraz przeznaczenie pozostałego majątku.  

 

 

§ 28. 

 

3. W sprawach nieuregulowanych w Statucie obowiązują przepisy Ustawy o 

stowarzyszeniach. 

 

 
                 Przewodniczący  

                  XXIII Kongresu  

       Związku Euroregion „Tatry” 

 

………………………………………. 
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