UCHWAŁA Nr XXIV/376/08
RADY MIEJSKIEJ w Dębicy
z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie utworzenia i przystąpienia do Komitetu ZałoŜycielskiego
stowarzyszenia „Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa”
z siedzibą w Rzeszowie
Na podstawie art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z
2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

RADA MIEJSKA UCHWALA, CO NASTĘPUJE :

§ 1.
Postanawia się wraz z Powiatem Łańcut oraz Gminą Miastem Sanok i Gminą Miasto Rzeszów
utworzyć stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego pn. „Podkarpacka Sieć
Szerokopasmowa” z siedzibą w Rzeszowie.
§ 2.
Uchwala się statut stowarzyszenia, o którym mowa w § 1., stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 3.
Wyznacza się osoby:
1) Pawła Wolickiego – Burmistrza Miasta,
2) Stanisława Leskiego – Radnego Rady Miejskiej w Dębicy,
jako przedstawicieli Gminy Miasta Dębica w Komitecie ZałoŜycielskim Stowarzyszenia,
o którym mowa w § 1.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębica.
§ 5.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dębicy
Jan Borek
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STATUT STOWARZYSZENIA

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.
2.
3.
4.

§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę „Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa”, zwane w dalszej
części statutu „Stowarzyszeniem”.
Stowarzyszenie jest zrzeszeniem gmin i powiatów.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Rzeszów
Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i moŜe tworzyć oddziały, filie
i przedstawicielstwa na terenie swej działalności.

§ 2.
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), ustawy z dnia 8
marca 1998 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.
855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
§ 3.
1. Stowarzyszenie jest organizacją otwartą zrzeszającą jednostki samorządu terytorialnego
na zasadach dobrowolności, opierając swoją działalność na pracy społecznej członków; do
prowadzenia swych spraw moŜe zatrudniać pracowników.
2. Stowarzyszenie reprezentuje interesy zrzeszonych gmin i powiatów.
3. Stowarzyszenie posługuje się znakiem (logo) jak w załączniku do niniejszego statutu.
4. Stowarzyszenie uŜywa pieczęci podłuŜnej z napisem: „Podkarpacka Sieć
Szerokopasmowa”.
5. Stowarzyszenie moŜe uŜywać pieczęci ozdobnej z symbolem loga Stowarzyszenia
pośrodku i napisem w otoku j.w.
§ 4.
Stowarzyszenie moŜe podejmować współpracę z innymi organizacjami o podobnym celu
działania.
§ 5.
1. W celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie moŜe zawierać umowy z
samorządami ich związkami i innymi osobami.
2. Stowarzyszenie moŜe prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód moŜe słuŜyć
wyłącznie realizacji celów statutowych.

1.
2.
3.
4.
5.

§ 6.
Organy Stowarzyszenia podejmują decyzje w formie uchwał.
Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym.
Wybory do organów Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym.
Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał o głosowaniu
których statut stanowi inaczej.
Przy równej liczbie głosów „za” i „przeciw” w głosowaniu jawnym decydujący głos ma
przewodniczący organu na posiedzeniu którego odbywa się głosowanie, a w przypadku
głosowania tajnego wynik głosowania uwaŜa się za nierozstrzygnięty.
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Rozdział II. CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§ 7.
1. Celem Stowarzyszenia jest wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrona
wspólnych interesów podmiotów będących członkami Stowarzyszenia przez wspomaganie
rozwoju komunikacji elektronicznej
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) budowę infrastruktury koniecznej do zapewnienia łączności radiowej pomiędzy
członkami stowarzyszenia zwanej dalej siecią,
2) pozyskanie środków koniecznych do budowy i utrzymania infrastruktury sieci,
3) realizacja obowiązków wynikających z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej o przyznaniu częstotliwości radiowych,
4) zarządzanie działalnością oraz finansowanie funkcjonowania sieci,
5) rozwój społeczeństwa informacyjnego i wspieranie rozwoju nowoczesnych
technologii w zakresie komunikacji elektronicznej,
6) współpracę z organami państwowymi oraz samorządowymi w zakresie systemów
bezpieczeństwa, monitorowania i ochrony środowiska,
7) współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania
kompetencji JST z wykorzystaniem infrastruktury sieci,
8) wsparcie rozwoju gospodarczego, w szczególności pobudzenie rynku lokalnego,
wzmocnienie potencjału lokalnych przedsiębiorców,
9) prowadzenie działań na rzecz zmniejszenia zjawiska wykluczenia cyfrowego,
10) działalność informacyjną i promocyjną z zakresu wykorzystania usług elektronicznych
wśród mieszkańców,
11) działalność na rzecz podniesienia poziomu usług urzędów jednostek samorządu
terytorialnego.

Rozdział III. CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU
§ 8.
Członkami Stowarzyszenia mogą być jednostki samorządu terytorialnego: gminy i powiaty.
§ 9.
1. Członkowie mają prawo:
1) uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem stanowiącym,
2) zgłaszać postulaty i wnioski,
3) brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.
2. KaŜdemu reprezentantowi członka Stowarzyszenia przysługuje na Walnym Zebraniu jeden
głos.
3. Reprezentantami członków stowarzyszenia na Walnym Zgromadzeniu są;
- urzędujący wójt/burmistrz/prezydent /starosta lub osoba przez niego upowaŜniona,
- radny rady gminy/powiatu wybrany uchwałą organu stanowiącego.
4. Do obowiązków członków naleŜy:
1) przestrzeganie postanowień statutu,
2) opłacanie składek członkowskich,
3) branie aktywnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia.
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§ 10.
1. Jednostki samorządu terytorialnego ubiegające się o przyjęcie na członka Stowarzyszenia
zobowiązane są złoŜyć deklarację przystąpienia.
2. Decyzję o przyjęciu w poczet członków lub odmowie przyjęcia wydaje Zarząd.
3. Od decyzji Zarządu o odmowie przyjęcia przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
§ 11.
1. Nabycie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na mocy decyzji Zarządu podejmowanej
po uprzednim wyraŜeniu woli jednostki samorządu terytorialnego, w formie uchwały jej
organu stanowiącego.
2. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
1) skreślenia przez Zarząd z listy członków z powodu rezygnacji członka wyraŜonej w formie
uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego,
2) wykluczenia członka w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, na pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną wniosek Zarządu:
- za działalność sprzeczną ze statutem lub uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,
- za działalność na szkodę Stowarzyszenia.
3. Od decyzji Zarządu o wykreśleniu bądź wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Organy Stowarzyszenia
§ 12.
Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków.
2) Zarząd.
3) Komisja Rewizyjna.

Walne Zgromadzenie Członków
§ 13.
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyŜszym organem Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenie Członków moŜe być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 14
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w
roku, nie później niŜ w terminie 6 miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego, a
sprawozdawczo-wyborcze co 4 lata.
§ 15
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków naleŜy:
1) Przyjmowanie od Zarządu i Komisji Rewizyjnej sprawozdań oraz
rachunku strat i zysków oraz planu budŜetu na rok następny,
2) Udzielanie absolutorium Zarządowi i Radzie Stowarzyszenia,
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Wybór i odwoływanie członków Zarządu Stowarzyszenia,
Wybór Komisji Rewizyjnej,
Uchwalanie budŜetu Stowarzyszenia,
Ustalanie wysokości składek członkowskich i innych opłat obowiązujących w
Stowarzyszeniu,
7) Udzielanie zgody zarządowi na nabywanie i zbywanie nieruchomości,
8) Dokonywanie zmian w statucie,
9) Uchwalanie na wniosek odpowiednio Zarządu, Komisji Rewizyjnej regulaminów
działania Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
10) Rozpatrywanie odwołań o przyjęciu i wykluczeniu członkostwa,
11) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku,
12) podejmowanie uchwał w innych sprawach dotyczących Stowarzyszenia nie
zastrzeŜonych do kompetencji Zarządu lub wnioskowanych przez Zarząd.
3)
4)
5)
6)

§ 16
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane na podstawie
uchwały Zarządu.
2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w ciągu czterech tygodni
od daty zgłoszenia do Zarządu na piśmie wraz z uzasadnieniem wniosku przez co
najmniej jedną trzecią Członków Stowarzyszenia lub Komisję Rewizyjną .
3. W przypadku nie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków w sposób określony w ust.
2, prawo to przysługuje Komisji Rewizyjnej.
§ 17
1. Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd. O terminie, miejscu i
porządku obrad Zarząd obowiązany jest powiadomić Członków Stowarzyszenia
najpóźniej na cztery tygodnie przed planowanym
terminem
zgromadzenia,
poprzez opublikowanie stosowanego zawiadomienia na stronie internetowej
Stowarzyszenia i przesłanie pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
2. Walne Zgromadzenie Członków otwierane jest przez Prezesa Zarządu. Walne
Zgromadzenie Członków wybiera spośród osób zgłoszonych przez uprawnionych do
głosowania Członków Stowarzyszenia Przewodniczącego i Sekretarza Walnego
Zgromadzenia Członków.
3. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały w obecności co najmniej jednej
trzeciej Członków Stowarzyszenia.
4. W przypadku braku kworum, drugie Walne Zgromadzenie Członków z tym samym
porządkiem obrad odbywa się tego samego dnia o jedną godzinę później i jest zdolne do
podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Członków Stowarzyszenia.
5. Uchwały zapadają w sprawach objętych porządkiem obrad. Sprawy nie cierpiące zwłoki
mogą być wprowadzone do porządku obrad większością dwóch trzecich głosów
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Członków Stowarzyszenia.
6. Z przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków, sporządza się protokół, który jest
podpisywany przez Przewodniczącego oraz protokolanta.
7. Do protokołu załącza się listę obecności.
8. Walne Zgromadzenie Członków moŜe uchwalić, przy uwzględnieniu postanowień
niniejszego Statutu regulamin, w którym zostaną zawarte szczegółowe postanowienia
dotyczące jego funkcjonowania, nieuregulowane w niniejszym Statucie.

Zarząd
§ 18
1. Zarząd składa się z Prezesa i 2 do 4 członków Zarządu.
2. Członkowie Zarządu są wybierani przez Walne Zgromadzenie spoza reprezentantów
członków stowarzyszenia.
3. Członkowie Zarządu są rekomendowani po jednym przez członków stowarzyszenia.
§ 19
1. Zarząd kieruje pracami Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje Prezes Zarządu jednoosobowo lub inny członek
Zarządu na podstawie uchwały Zarządu.

§ 20
Do kompetencji Zarządu naleŜy w szczególności:
1) StrzeŜenie interesów Członków Stowarzyszenia
2) Sporządzanie sprawozdań dla Walnego Zgromadzenia Członków.
3) Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia
4) Nabywanie i zbywanie przez Stowarzyszenie nieruchomości, po uzyskaniu zgody
walnego zgromadzenia
5) Podejmowanie decyzji i działań we wszystkich innych sprawach,
niezastrzeŜonych w Ustawie lub Statucie dla kompetencji innych organów
Stowarzyszenia.
§ 21
1. Kadencja pierwszego zarządu trwa 3 lata, następne kadencje trwają 4 lata.
2. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
1) Rezygnacji złoŜonej przez Członka.
2) Odwołania.
3) Śmierci.
§ 22
1.

Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes informując pozostałych członków pisemnie lub
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2.

pocztą elektroniczną pod warunkiem otrzymania potwierdzenia odebrania.
Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół. Protokół jest zatwierdzany przez Zarząd
na najbliŜszym posiedzeniu.

Komisja Rewizyjna
§ 23
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 7 Członków wybranych przez Walne
Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym, spośród
przedstawicieli (reprezentantów) członków Stowarzyszenia.
2. Komisja
Rewizyjna
wybiera
ze
swego
składu
Przewodniczącego i
wiceprzewodniczącego.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej pokrywa się z kadencją zarządu.
§ 24
Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wygasa na skutek:
1) Rezygnacji złoŜonej przez Członka.
2) Odwołania.
3) Śmierci.
§ 25
W przypadku rezygnacji Członka Komisji Rewizyjnej lub powstania wakatu z innego
powodu, Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo przybrania jednego Członka do czasu
następnych wyborów przez Walne Zgromadzenie Członków, z zastrzeŜeniem, iŜ w ten sposób
nie moŜna dokonać zmiany więcej niŜ jednego Członka Komisji Rewizyjnej. W przypadku,
gdy w okresie kadencji zmianie ulega więcej niŜ jeden Członek Komisji Rewizyjnej, Zarząd
zobowiązany jest do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
§ 26
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy:
1) Przeprowadzanie bieŜących i rocznych kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia,
a zwłaszcza jej gospodarki finansowej.
2) Badanie dokumentów rachunkowych oraz zgodności wydatków z przyjętym budŜetem
Stowarzyszenia.
3) Przedstawienie
Walnemu
Zgromadzeniu
Członków
wniosków i
spostrzeŜeń dotyczących bieŜącej działalności Stowarzyszenia.
4) Składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swojej działalności, wraz z
wnioskami w sprawie udzielania Zarządowi absolutorium.
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Rozdział IV
Majątek i finanse Stowarzyszenia
§ 27
Majątek Stowarzyszenia tworzą w szczególności:
1) nieruchomości,
2) ruchomości i inne prawa majątkowe,
3) środki pienięŜne.
§ 28
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
1) składek członkowskich,
2) darowizn,
3) dotacji, grantów, subwencji itp.,
4) spadków i zapisów,
5) odsetek bankowych,
7) innych przewidzianych prawem źródeł,
8) wpływów z opłat za usługi,
9) dochodów z własnej działalności gospodarczej, które słuŜą realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Środki wypracowane w związku z prowadzoną działalnością przeznaczone są wyłącznie na
realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
§ 29
1. Oświadczenia woli, na mocy których Stowarzyszenie zaciąga zobowiązania wobec osób
trzecich składa dwóch członków Zarządu, w tym Prezes. W przypadku nieobecności prezesa
konieczne jest oświadczenie woli wiceprezesa.
2. Członkom Stowarzyszenia nie przysługują Ŝadne prawa do majątku Stowarzyszenia.
§ 30
Rokiem obrachunkowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
§ 31
Rozporządzanie nieodpłatnymi przysporzeniami oraz subwencjami i dotacjami moŜe
następować tylko w ramach realizacji celu, na który te przysporzenia, subwencje i dotacje
zostały przeznaczone.
Rozdział V
Zmiana Statutu
§ 32
Zmiana Statutu dokonywana jest na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków
podejmowanej kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy
członków.
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Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 33
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków
podjętej przy udziale kwalifikowanej większości 2/3 członków stowarzyszenia lub w innych
prawem przewidzianych przypadkach.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
zasady likwidacji, przeznaczenie majątku Stowarzyszenia oraz wybiera likwidatora.
3. Do obowiązków likwidatora naleŜy przeprowadzenie kontroli dokumentacji
Stowarzyszenia, ustalenie stanu majątku oraz opracowanie i realizowanie planu likwidacji po
jego zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków.
4. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w moŜliwie najkrótszym czasie,
w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym
uszczupleniem.
5. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.
6. Pozostałe obowiązki likwidatora określają odrębne przepisy.
§ 34
W zakresie nie uregulowanym postanowieniami Statutu stosuje się odpowiednie przepisy
Prawa o stowarzyszeniach.

Załącznik
do Statutu Stowarzyszenia

LOGO STOWARZYSZENIA
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