projekt

Uchwała Nr 5/2018
z dnia 26 września 2018 r.

XXII Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug
w sprawie przyjęcia zmian w Statucie SSERB

Działając na podstawie § 20 ust 2 pkt 1 Statutu SSERB XXII Walne Zgromadzenie
Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug uchwala, co następuje:
§1
1) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Celem Stowarzyszenia jest:
1) realizacja Misji, którą jest rozwój społeczno-gospodarczy polskiej części
Związku Transgranicznego Euroregion Bug poprzez wsparcie procesów
rozwojowych w zakresie współpracy terytorialnej,
2) integracja samorządów strony polskiej w Związku Transgranicznym
„Euroregion Bug”,
3) prowadzenie Biura Krajowego Sekretariatu „Euroregionu Bug”,
4) koordynacja wykorzystania pomocy Unii Europejskiej przeznaczonej na
współpracę trans graniczną w zakresie planowania, programowania,
zarządzania, wdrażania i monitorowania działań: projektów, programów,
strategii transgranicznych na terytorium Związku Transgranicznego
„Euroregion Bug” ,
5) upowszechnienie wiedzy o historii, tradycjach i kulturze polskiej oraz
kulturach państw należących do Związku Transgranicznego „Euroregion
Bug”,
6) pogłębienie współpracy i rozwój dobrych stosunków pomiędzy państwami
należącymi do Związku Transgranicznego „Euroregion Bug”,
7) wsparcie procesów gospodarczych oraz organizowanie współpracy
instytucji około biznesowych na obszarze Związku Transgranicznego
„Euroregion Bug’,
8) rozwój regionalnej i transgranicznej turystyki i agroturystyki,
9) promocja gmin i powiatów członkowskich, Województwa Lubelskiego oraz
Związku Transgranicznego „Euroregion Bug” w kraju i za granicą,
10) realizacja wizji tworzenia społeczeństwa informacyjnego na obszarze
Związku Transgranicznego „Euroregion Bug”,

11) upowszechnienie wiedzy o Unii Europejskiej i podejmowanych przez nią
działaniach,
12) wymiana doświadczeń z zakresu zarządzania administracją i podmiotami
gospodarczymi oraz działalności samorządów lokalnych,
13) wymiana doświadczeń z zakresu opieki socjalnej,
14) wdrożenie Strategii Transgranicznej Województwa Lubelskiego, obwodu
Lwowskiego, obwodu Wołyńskiego i obwodu Brzeskiego na lata 2014-2020,
15) działanie na rzecz ochrony środowiska na obszarze Euroregionu Bug,
16) wspieranie różnych form współpracy w zakresie edukacji, sportu,
turystyki, ochrony zdrowia, pomocy społecznej , kultu religijnego oraz innych
zadań realizowanych na podstawie przepisów prawa przez członków
stowarzyszenia.”.
2) w § 7 dodaje się pkt 7-13 w brzmieniu:
„7) tworzenie szerokich partnerstw na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia
Samorządów Euroregionu Bug,
8) udział w ciałach powołanych do wdrażania programów współpracy
przygranicznej i inicjatyw wspólnotowych takich jak; zespoły programujące,
komisji oceniające, komitety sterujące, komitety monitorujące,
9) udział w przygotowaniu Wspólnych Dokumentów oraz Uzupełnień
Programów w ramach programów współpracy terytorialnej oraz innych
programów rozwojowych,
10) promowanie szeroko pojętej wymiany kulturalnej, turystycznej, naukowej,
gospodarczej,
11) wspierania lokalnych inicjatyw w zakresie przedsiębiorczości, rozwoju
turystyki, wymiany kulturalnej i naukowej,
12) współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
13) działalność informacyjną w mediach publicznych krajowych
i zagranicznych.”
3) w § 13 w ust. 2 wyraz „stanowiącego” zastępuje się wyrazem „wykonawczego”;
4) w § 22 w ust. 3 i § 34 w ust.1 datę „31 marca” zastępuje się datą „30 czerwca”;
5) w § 25 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Członkowie Zarządu wykonują czynności w związku z pełnioną funkcją bez
wynagrodzenia.”
6) § 33 otrzymuje brzmienie:
„Składką członkowską , o której mowa w § 32 jest:
1) podstawowa składka członkowska, której wysokość i terminy płatności ustala
Zgromadzenie na wniosek Zarządu, stosując zasadę, że wysokość składki
samorządu jest ustalana proporcjonalnie do liczby mieszkańców tego samorządu;
2) dodatkowa składka zadaniowa przeznaczona na pokrycie kosztów udziału
członka w określonym zadaniu wynikającym z realizacji celów statutowych.
Wysokość i zasady wpłacania składki dodatkowej określa Zarząd Stowarzyszenia
w porozumieniu z członkiem Stowarzyszenia biorącym udział w zadaniu”.

7) w § 35 wyrazy „trzech miesięcy” zastępuje się wyrazami „sześciu miesięcy”;
8) § 41 otrzymuje brzmienie:
„1. O wystąpieniu ze Stowarzyszenia decyduje organ stanowiący samorządu
w drodze uchwały.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od
dnia jej podjęcia.
3. Uchwała o wystąpieniu ze Stowarzyszenia przekazywana jest Zarządowi
w terminie 7 dni od dnia jej podjęcia .
4. Uchybienie terminowi, o którym mowa w ust. 3, powyżej terminu wejścia w życie
uchwały określonym w ust. 2, skutkuje dalszym naliczeniem składek członkowskich,
aż do dnia otrzymania przez Zarząd uchwały o wystąpieniu ze Stowarzyszenia.”
§2
Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug
uwzględniający powyższą zmianę, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym
Rejestrze Sądowym.

Za uchwałą głosowało .......... członków SSERB
Przeciwko głosowało .......... członków SSERB
Wstrzymało się od głosu .......... członków SSERB
Przewodniczący
XXII Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
Samorządów Euroregionu Bug
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