Tłumaczenie uwierzytelnione z języka francuskiego

STATUT

I. NAZWA, SIEDZIBA I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
Punkt 1
Instytucje publiczne oraz osoby prywatne podpisując akt założycielski deklarują się jako
członkowie założyciele stowarzyszenia o charakterze międzynarodowym, neutralnym na
płaszczyźnie religijnej i politycznej, o nazwie EUROMONTANA.
Punkt 2
Stowarzyszenie podlega rozporządzeniom prawa francuskiego z 1go lipca 1901. Siedziba
stowarzyszenia znajduje się przy 11, rue de la Baume, 75 008 Paryż.
Punkt 3
Stowarzyszenie ma na celu poprawę warunków życia ludności zamieszkujących obszary
górskie w Europie, głównie poprzez:
a) objawianie, propagowanie i ochronę interesów kulturowych, gospodarczych, politycznych i
naukowych ludności zamieszkujących obszary górskie w ramach Unii Europejskiej, rządów
Państw Członkowskich, organizacji zajmujących się polityką kulturową, społeczną,
gospodarczą i innych instytucji zaangażowanych w problemy obszarów górskich;
b) optymalizację badań z zakresu obszarów górskich na poziomie lokalnym, regionalnym,
krajowym i sektorowym. Szczególną uwagą objęte jest rolnictwo, leśnictwo i ochrona
środowiska;
c) informowanie opinii publicznej o problemach obszarów górskich oraz wydawanie
publikacji;
d) wspieranie kształcenia i badań naukowych w obszarach górskich oraz analizę problemów
gospodarczych, społecznych i ekologicznych w Europie oraz w obszarach górskich z
perspektywy ludności zamieszkujących obszary górskie ;
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e) rozwój i współpraca międzynarodowa celem ograniczenia nierówności między regionami
górskimi w Europie.
Aby osiągnąć założone cele, EUROMONTANA współpracuje z innymi europejskimi instytucjami.
II. CZŁONKOWIE I ZASOBY WŁASNE
Punkt 4
W skład stowarzyszenia wchodzą:
a) międzynarodowe organizacje zajmujące się obszarami górskimi,
b) osoby prawne podlegające przepisom prawa prywatnego, zarejestrowane zgodnie z
przepisami ustawowymi, wykonawczymi i praktykami swoich krajów, a w szczególności:
- organizacje krajowe i regionalne obszarów górskich,
- organizacje integracji gospodarczej, zawodowej i kulturowej ze znacznym udziałem
członków i ich działań w obszarze górskim;
c) instytucje publiczne lub pokrewne:
- regiony, landy, kantony, gminy oraz inne instytucje specjalistyczne i zajmujące się
regionami górskimi.
Punkt 5
Zarząd EUROMONTANY podejmuje decyzje o przyjęciu nowego członka większością głosów
członków obecnych.
Członkostwo wygasa poprzez dymisję lub wykluczenie.
Dymisję należy przesłać w formie pisemnej do zarządu. Dymisja wchodzi w życie na koniec
roku z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
Zarząd może, po wysłuchaniu obrony zainteresowanego, wyłączyć go z członkostwa
stowarzyszenia jeśli działa on na jego szkodę lub nie opłaca rocznych składek mimo
pisemnych wezwań.
EUROMONTANA korzysta z finansowania zapewnianego przez:
a) składki członkowskie,
b) darowizny i zapisy osób trzecich i darczyńców,
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c) dotacje i wynagrodzenia za świadczenie usług, dochód kapitałowy,
d) oraz inne przychody.
Zgromadzenie ogólne ustala kwotę składek członkowskich. Roczne składki członkowskie
przyjmowane są przez sekretariat.
Członek opuszczający stowarzyszenie nie ma prawa do funduszu socjalnego.
III. ORGANY

Punkt 6
Organami EUROMONTANY są:
a) zgromadzenie ogólne,
b) zarząd, dyrekcja,
c) organ nadzoru finansowego,
d) sekretariat.
IV ZGROMADZENIE OGÓLNE
Punkt 7
Zgromadzenie ogólne jest organem nadrzędnym EUROMONTANY. Jest suwerenne w zakresie
wszystkich spraw nie zastrzeżonych dla innej instancji. W szczególności ma następujące
uprawnienia:
a) doradztwo i przyjmowanie stanowiska w zakresie fundamentalnych problemów obszarów
górskich oraz określenie kierunków działań stowarzyszenia,
b) wybór zarządu i członków organu nadzoru,
c) zatwierdzenie sprawozdania z działalności,
d) zatwierdzenie sprawozdania finansowego i budżetu,
e) ustalenie wysokości składek rocznych,
f) zmiana postanowień statutowych,
g) udział w organizacjach o charakterze niekomercyjnym,
h) rozwiązanie stowarzyszenia.
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Punkt 8
Zgromadzenie ogólne obraduje raz na rok, zwoływane jest przez przewodniczącego.
Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia wraz z porządkiem obrad wysyłane jest co najmniej 30
dni przed datą zgromadzenia.
Zarząd może zwołać zgromadzenie na posiedzenie nadzwyczajne jeśli dotyczyć ma
zadecydowania w ważnych sprawach nie cierpiących zwłoki. Ponadto, zgromadzenie ogólne
może być zwołane jako posiedzenie nadzwyczajne na wniosek jednej piątej jego członków.
Punkt 9
Przedstawiciele zgromadzenia ogólnego wyznaczani są przez same organizacje członkowskie.
Punkt 10
Każda organizacja członkowska obecna na zgromadzeniu ogólnym ma prawo do jednego
głosu. Reprezentant może uzyskać maksymalnie 2 pełnomocnictwa.
Punkt 11
Za wyjątkiem przypadków wyjątkowych przewidzianych niniejszym statutem, wybory i
decyzje są przyjmowane na zasadzie większości głosów. W przypadku nierozstrzygniętego
głosowania, głos przewodniczącego jest przeważający. Wyniki są podane do wiadomości
wszystkich członków.
Nie można podejmować decyzji w tematach nie objętych porządkiem obrad lub nie
wybranych podczas posiedzenia większością głosów.
Punkt 12
Zgromadzenie ogólne może zezwolić stowarzyszeniu na wstąpienie do fundacji lub na jej
utworzenie. Stowarzyszenie może również przystąpić do organizacji utworzonych w celach
zarobkowych by sfinansować poszczególne prace.
Punkt 13
Zgromadzenie ogólne wybiera, na okres 4 lat, organ nadzoru finansowego składający się z 3
przedstawicieli różnych organizacji. Organ ten kontroluje rachunki i przedstawia swoje
sprawozdanie na zgromadzeniu ogólnym.
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V ZMIANA POSTANOWIEŃ STATUTOWYCH – ROZWIĄZANIE
Punkt 14
Zmiana częściowa bądź całkowita postanowień niniejszego statutu odbywa się za zgodą
dwóch trzecich członków rzeczywistych obecnych lub reprezentowanych na zgromadzeniu
ogólnym nadzwyczajnym.
Rozwiązanie stowarzyszenia EUROMONTANA może być postanowione wyłącznie większością
głosów trzech czwartych członków rzeczywistych obecnych bądź reprezentowanych.
W przypadku rozwiązania EUROMONTANY i po wyznaczeniu likwidatorów, majątek pozostały
po spłaceniu należności winien być przeznaczony na cele użyteczności publicznej w
obszarach górskich.
VI ZARZĄDZANIE
Punkt 15
Na czele stowarzyszenia stoi zarząd składający się maksymalnie z 30 członków, przy dążeniu
do zrównoważonej reprezentacji.
Członkowie zarządu wybierani są przez zgromadzenie ogólne na okres 4 lat.
Możliwe jest ponowne powołanie danego członka.
Podczas trwania mandatu, dymisjonujący członkowie mogą zostać zastąpieni na pozostały
okres mandatu, podczas najbliższego posiedzenia zgromadzenia ogólnego.
Zarząd bieżącego roku proponuje na zgromadzeniu generalnym, które winno to zatwierdzić,
procedurę organizacji wyboru zarządu na kolejny mandat;
Członkowie zarządu mogą zostać odwołani przez zgromadzenie w głosowaniu na zasadzie
większości dwóch trzecich członków rzeczywistych obecnych bądź reprezentowanych.
Punkt 16
Zarząd wybiera spośród swojego grona prezesa i aż do pięciu wiceprezesów oraz jednego
skarbnika, przy dążeniu do zrównoważonej reprezentacji.
Punkt 17
Zarząd zbiera się tak często jak prezes uzna to za konieczne ale nie mniej niż 2 razy do roku
lub na wniosek 5 członków.
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W razie niemożności uczestnictwa, członek zarządu może być reprezentowany przez wybraną
przez siebie osobę. Zarząd prowadzi ważne obrady pod warunkiem obecności co najmniej
połowy swoich członków obecnych bądź reprezentowanych.
Punkt 18
Do zadań zarządu należy zarządzanie, administrowanie i realizowanie decyzji podjętych
przez zgromadzenie ogólne.
Zarząd jest upoważniony do podejmowania niezbędnej współpracy. Może przydzielić
specjalne zadania prezesowi i wiceprezesom. Może powołać członków honorowych, którzy
wspomagali EUROMONTANĘ lub działali na rzecz propagowania obszarów górskich.
Ustala porządek obrad zgromadzenia ogólnego. Ponadto, do zadań zarządu należy:
a) doradztwo, ekspertyzy i przedstawianie propozycji
wymagających zatwierdzenia przez zgromadzenie ogólne;

dotyczących

wszystkich

spraw

b) decyzje dotyczące programu działań;
c) mianowanie dyrektora, współpracowników i współpracowniczek;
d) przyjmowanie i odwoływanie członków;
e) zwoływanie posiedzenia zgromadzenia ogólnego;
f) wyznaczanie zespołów roboczych;
g) regulowanie należności finansowych;
h) ustalanie odszkodowań;
i) zawieranie umów.
Punkt 19
Decyzje zarządu podejmowane są większością głosów członków obecnych bądź
reprezentowanych. W przypadku nierozstrzygniętego głosowania, głos przewodniczącego jest
przeważający.
Punkt 20
Dyrektor odpowiada za sekretariat administracyjny.
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Punkt 21
Zarząd, reprezentowany przez prezesa bądź osobę przez niego wyznaczoną, uczestniczy w
wszelkich postępowaniach sądowych, zarówno w charakterze powoda jak i pozwanego.
Punkt 22
Jeśli zachodzi taka konieczność, zarząd może utworzyć komisje lub zespoły robocze.
Osoby nie należące do EUROMONTANY mogą być zapraszane do współpracy w ramach
zespołu roboczego.
VII. BUDŻET I ROZLICZANIE ŚRODKÓW
Punkt 23
Rok rozrachunkowy kończy się 31 grudnia każdego roku, za wyjątkiem innej propozycji
zaakceptowanej przez zarząd.
Zarząd zobowiązany jest przedstawić sprawozdanie finansowe za miniony rok oraz budżet na
rok następny, do zatwierdzenia przez zgromadzenie ogólne.
VIII. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Punkt 24
Wszelkie problemy nie przewidziane niniejszym statutem są rozwiązywane zgodnie z
przepisami prawa, wewnętrznym regulaminem stowarzyszenia.
Punkt 25
Postanowienia statutowe podane są do wiadomości członków, przynajmniej w języku
francuskim i angielskim i mogą być przetłumaczone na inne języki. W przypadku sporu,
rozstrzygająca jest wersja francuska.

Stwierdzam zgodność niniejszego tłumaczenia z okazanym mi dokumentem w języku francuskim.
Mariola Zagórska, tłumacz przysięgły języka francuskiego wpisana na listę Ministra Sprawiedliwości RP
pod numerem TP /3914/05.
Rzeszów, 2019-12-04
Nr repertorium : 644 /12 /19
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