
UCHWAŁA NR XXIX/296/2012
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie przystąpienia gminy Drawsko Pomorskie do Lokalnej Organizacji 
Turystycznej "Ziemia Drawska" 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; 
z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 
675, Nr 40, poz.230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, 
poz. 887, Nr 217, poz.1281; z 2012 r. poz. 567), w związku z art. 4 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 1999 r. Nr 62, poz. 
689; z 2000 r. Nr 22, poz. 273; z 2001 r. Nr 22, poz. 249; z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 249, 
poz. 1832; z 2008 r. Nr 227, poz. 1505), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Gmina Drawsko Pomorskie przystępuje z dniem 1 stycznia 2013r. do stowarzyszenia 
Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Drawska”, z siedzibą w Drawsku Pomorskim. 

§ 2. Do reprezentowania gminy w stowarzyszeniu i udziału w jego pracach upoważnia się 
Burmistrza Drawska Pomorskiego, który może upoważnić pracownika Urzędu Miejskiego 
w Drawsku Pomorskim do działania w jego zastępstwie. 

§ 3. Organizację, zadania oraz tryb pracy stowarzyszenia określa statut Lokalnej 
Organizacji Turystycznej „Ziemia Drawska”, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, który 
gmina zobowiązuje się przestrzegać oraz zobowiązuje się aktywnie uczestniczyć 
w działalności stowarzyszenia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drawsku 

Pomorskim 

mgr Czesław Faliński

Id: 0C2D555C-8079-491C-9988-F550C235CFF5. Podpisany Strona 1
——————————————————————————————————————————————————



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 

XXIX/296/2012 

Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim 

z dnia 20 grudnia 2012 r. 

STATUT 
Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ziemia Drawska” 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 

§ 1. Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Drawska” zwana dalej LOT „Ziemia 
Drawska” jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo 
o stowarzyszeniach. 

§ 2. 1. Obszarem działania LOT „Ziemia Drawska” jest teren Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. LOT „Ziemia Drawska” może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Siedzibą władz LOT „Ziemia Drawska” jest Drawsko Pomorskie. 

§ 3. 1. LOT „Ziemia Drawska” jako stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

2. LOT działa zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji 
Turystycznej, ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym 
statutem. 

3. Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Starosta właściwy ze względu na 
siedzibę Stowarzyszenia. 

§ 4. Czas trwania LOT „Ziemia Drawska” jest nieograniczony. 

§ 5. LOT „Ziemia Drawska” może prowadzić działalność gospodarcza według ogólnych 
zasad  określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej LOT służy 
realizacji celów  statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego 
członków. 

§ 6. LOT „Ziemia Drawska” może używać pieczęci i posiadać własne logo. 

Rozdział 2. Cele i zasady działania. 

§ 7. Głównymi celami LOT „Ziemia Drawska” jest: 

1. promocja Ziemi Drawskiej, 

2. zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu informacji turystycznej oraz włączenie 
go w krajowe zarządzanie systemem „it”, 

3. inicjowanie i opiniowanie planów rozwoju turystyki oraz wspomaganie ich realizacji, 

4. integracja środowiska turystycznego Ziemi Drawskiej, 

5. wspieranie rozwoju turystyki, 

Id: 0C2D555C-8079-491C-9988-F550C235CFF5. Podpisany Strona 1
——————————————————————————————————————————————————



6. koordynacja działań w zakresie turystyki, a w szczególności podnoszenie jej jakości 
oraz planowanie i realizowanie imprez turystycznych, 

7. propagowanie i podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska, 

8. stworzenie warunków do powstania produktów oraz atrakcji turystycznych, 

9. promocja i rozwój turystyki wiejskiej, 

10. standaryzacja usług turystycznych, 

11. podejmowanie innych zadań sprzyjających rozwojowi turystyki oraz jej 
infrastrukturą. 

§ 8. LOT „Ziemia Drawska” realizuje swoje cele poprzez : 

1. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, Polską Organizacją 
Turystyczną, regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi oraz podmiotami  
gospodarczymi, a także organizacjami społecznymi działającymi na rzecz rozwoju turystyki 
i innymi podmiotami, 

2. organizacja szkoleń i konferencji, 

3. prowadzenie badań w zakresie turystyki, gromadzenie danych i ich analiza, 

4. prowadzenie informacji turystycznej, 

5. prowadzenie działalności wystawienniczej i wydawniczej, 

6. prowadzenie akcji promocyjnych w zakresie turystyki, 

7. udział w imprezach promocyjnych i handlowych, w tym giełdach i targach krajowych 
i zagranicznych, 

8. organizowanie objazdów studyjnych, 

9. organizowanie konkursów, 

10. opracowanie kalendarzy imprez turystycznych, kulturalnych, sportowych 
i gospodarczych, 

11. prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów LOT „Ziemia 
Drawska”, 

12. pozyskiwanie środków pomocowych dla realizacji celów statutowych. 

Rozdział 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki. 

§ 9. Członkowie LOT „Ziemia Drawska” dzielą się na: 

1. zwyczajnych, 

2. wspierających, 

3. honorowych. 

§ 10. 1. Członkami zwyczajnymi są: 

1) członkowie założyciele, 

2) osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, 

3) osoby prawne, w szczególności jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia 
działające w dziedzinie turystyki, a także inne jednostki organizacyjne, które złożą 
pisemną deklarację o przystąpieniu do LOT „Ziemia Drawska”. 
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2. Członek zwyczajny, który jest osobą fizyczną działa osobiście, pozostali członkowie 
działają poprzez swoich przedstawicieli. Każdego członka reprezentuje jeden przedstawiciel. 

3. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami LOT 
„Ziemia Drawska”: zwyczajnymi, wspierającymi i honorowymi, zgodnie z przepisami 
obowiązującymi obywateli polskich. 

4. Przyjęcie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały 
Zarządu. 

§ 11. 1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych dokonuje Zarząd LOT „Ziemia 
Drawska” na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej imię i nazwisko 
(nazwę) datę urodzenia, miejsce zamieszkania (siedzibę), oświadczenie o przystąpieniu 
i przestrzeganiu Statutu LOT „Ziemia Drawska”. 

2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu. O podjęciu 
uchwały Zarząd zawiadamia zainteresowanego. 

§ 12. 1. Członkowie zwyczajni posiadają bierne i czynne prawo wyborcze w wyborach do 
organów, a ponadto posiadają prawo do: 

a) uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu, 

b) zgłoszenia do władz wniosków i uwag dotyczących działalności, 

c) korzystania z pomocy merytorycznej, organizacyjnej i technicznej, 

d) używania logo, 

e) współuczestniczenia w tworzeniu programu pracy i jego realizowaniu. 

2. Każdy członek zwyczajny i każdy jego przedstawiciel dysponują jednym głosem. 

§ 13. Członkowie zwyczajni LOT „Ziemia Drawska” zobowiązani są do: 

a) stosowanie się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz LOT „Ziemia 
Drawska”, 

b) wypełniania zadań wynikających z pełnionych funkcji, 

c) godnego reprezentowania LOT „Ziemia Drawska” i dbania o jej dobre imię, 

d) terminowego opłacania składek członkowskich i wypełniania innych zobowiązań 
wynikających z uchwał organów. 

§ 14. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, które dla poparcia 
działalności przekażą składkę lub inną formę wsparcia i złożą pisemną deklarację 
o przystąpieniu do LOT „Ziemia Drawska”. 

§ 15. 1. Członkami honorowymi mogą być osoby prawne i fizyczne szczególnie zasłużone 
w urzeczywistnianiu celów LOT „Ziemia Drawska”. 

2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego 
Zebrania na wniosek Zarządu. 

§ 16. 1. Zarząd w formie uchwały rozstrzyga o skreśleniu z listy członków w przypadku: 

1) dobrowolnej rezygnacji złożonej na piśmie, 

2) niewypełnienia obowiązków statutowych, w szczególności z powodu niepłacenia składek 
przez okres co najmniej sześciu miesięcy, 

3) naruszania postanowień regulaminów lub uchwał organów, 
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4) działania przynoszącego szkodę dobremu imieniu LOT „Ziemia Drawska”, 

5) pozbawienia praw publicznych, 

6) utraty osobowości prawnej. 

2. W przypadku śmierci członka Zarząd podejmuje uchwałę stwierdzającą wygaśniecie 
członkostwa. 

3. Zarząd jest zobowiązany pisemnie w ciągu 14 dni powiadomić byłego członka 
o skreśleniu z listy członków. Data skreślenia jest datą upływu okresu członkostwa. 

4. Od uchwały w sprawie skreślenia z listy członków, o której mowa w ust. 1 pkt. 2,3,4 i 5 
członek może odwołać się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od otrzymania uchwały 
Zarządu. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania 
jest ostateczna. 

Rozdział 4. Władze LOT. 

§ 17. 1. Władzami LOT „Ziemia Drawska” są: 

a) Walne Zebranie 

b) Zarząd 

c) Komisja Rewizyjna 

2. Uchwały wszystkich organów LOT „Ziemia Drawska” zapadają zwykłą większością 
głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 
głosowania. 

3. Wybory do władz LOT „Ziemia Drawska” następują w głosowaniu tajnym. 

§ 18. 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się 
bezwzględną większością głosów obecnych członków zwyczajnych Walnego Zebrania. 

2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej pełnią swe funkcje społecznie. 

§ 19. W przypadku wygaśnięcia członkostwa, wykluczenia lub odwołania członka 
Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, w ciągu 30 dni Walne Zebranie 
przeprowadza wybory uzupełniające. 

Rozdział 5. Walne Zebranie LOT. 

§ 20. Walne Zebranie, które jest najwyższą władzą LOT, może być zwyczajne, 
nadzwyczajne lub sprawozdawczo-wyborcze. 

§ 21. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

1) uchwalanie Statutu LOT „Ziemia Drawska” i jego zmian, 

2) wybór i odwołanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, a także uzupełnianie składu tych 
organów, 

3) uchwalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich wnoszenia, 

4) uchwalanie planów działania i planów finansowych, 

5) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i rozpatrywanie sprawozdań 
z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, a także podejmowanie uchwał w sprawie 
udzielania bądź odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji 
Rewizyjnej, 
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6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach wykluczenia, skreślenia z listy 
członków lub nie przyjęcia w poczet członków, 

7) nadawanie godności członka honorowego LOT „Ziemia Drawska”, 

8) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, 

9) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania LOT 

10) upoważnianie Zarządu do zaciągania kredytów i pożyczek, 

11) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości, 

12) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji. 

§ 22. 1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd nie rzadziej niż raz w roku, poprzez 
pisemne powiadomienie wszystkich członków, zawierające porządek obrad, co najmniej na 
14 dni przed terminem Walnego Zebrania. 

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze zwoływane jest co 4 lata. 

3. Zwyczajne Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał, jeżeli w obradach 
uczestniczy co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem 
postanowień § 23. 

§ 23. Walne Zebranie władne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych 
porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych członków wynosi: 

a) w pierwszym terminie co najmniej połowa uprawnionych do głosowania, 

b) w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, o ile 
termin ten podany był w zawiadomieniu. Drugi termin ustala się 30 minut po pierwszym. 

§ 24. 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy 
lub na wniosek: 

1) Komisji Rewizyjnej, 

2) 1/3 liczby członków zwyczajnych. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane, 
a do trybu i sposobu jego przeprowadzenia stosuje się postanowienia § 22 i § 23. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno odbyć się w ciągu 30 dni od daty podjęcia 
uchwały Zarządu lub zgłoszenia wniosku. 

Rozdział 6. Zarząd LOT. 

§ 25. Zarząd jest organem wykonawczym, kieruje działalnościąLOT „Ziemia Drawska” i 

odpowiada za swojąpracęprzed Walnym Zebraniem. 

§ 26. 1. Zarząd jest właściwym we wszystkich sprawach LOT nie zastrzeżonych statutowo 
na rzecz innych organów. 

2. Do kompetencji Zarządu LOT należy: 

1) reprezentowanie interesów LOT „Ziemia Drawska” na zewnątrz, 

2) współdziałanie z władzami samorządowymi, organizacjami politycznymi i społecznymi, 
oraz wszelkimi innymi podmiotami w sprawach dotyczących działalności statutowej, 

3) przygotowanie projektów uchwał Walnego Zebrania, 

4) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, 
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5) podejmowanie uchwał w sprawach prowadzenia działalności gospodarczej, 

6) bieżące i zwykłe zarządzanie majątkiem i finansami, 

7) podejmowanie uchwał w sprawach członkostwa oraz prowadzenie ewidencji członków, 

8) kierowanie bieżącąpracąLOT „Ziemia Drawska”, 

9) uchwalanie regulaminu organizacyjnego biura oraz regulaminu wynagrodzeń 
pracowników biura, 

10) wnioskowanie o nadanie nagród, 

11) opracowanie planów działania i składania sprawozdańz działalności. 

§ 27. Zarząd składa się z 5 osób wybranych spośród członków zwyczajnych. W skład 
Zarządu wchodzą: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik, członek. 

§ 28. 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz 
na kwartał. Organizacje i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne 
Zebranie. 

2. Uchwały Zarządu wymagajązwykłej większości głosów przy obecności co najmniej 
połowy składu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa. 

3. Do ważności pism i dokumentów nie rodzących skutków finansowych wymagany jest 
podpis Prezesa lub Wiceprezesa, względnie osoby upoważnionej przez Prezesa. 

4. Zaciąganie zobowiązańmajątkowych oraz składanie oświadczeńwoli rodzących skutki 
finansowe i prawne wymaga podpisu dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub 
Wiceprezesa. 

Rozdział 7. Komisja Rewizyjna. 

§ 29. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej LOT „Ziemia Drawska”, 
składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego i sekretarza. 

§ 30. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) badanie i analizowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności LOT „Ziemia 
Drawska”, kontrolowanie działalności finansowej Zarządu, w tym badanie rocznego 
sprawozdania finansowego, 

2) wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz określenie sposobów i terminów usuwania 
nieprawidłowości, 

3) składanie Walnemu Zebraniu okresowych sprawozdań ze swej działalności, 

4) wnioskowanie o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi. 

§ 31. Szczegółowe zasady i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji 
Rewizyjnej uchwalony przez Walne Zebranie. 

Rozdział 8. Biuro LOT 

§ 32. 1. W celu realizacji zadańLOT „Ziemia Drawska” powoływane jest Biuro LOT. 

2. Biurem kieruje Kierownik. O zatrudnieniu Kierownika rozstrzyga Zarząd w formie 
uchwały. 

3. Biuro działa na podstawie Regulaminów, o których mowa w § 26 ust. 2 pkt. 9. 

Rozdział 9. Gospodarka finansowa i majątek LOT 
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§ 33. 1. Majątek LOT „Ziemia Drawska” stanowiąnieruchomości, ruchomości i inne 
prawa majątkowe oraz środki pieniężne. 

2. Majątek LOT „Ziemia Drawska” służy do realizacji celów statutowych. 

§ 34. 1. Majątek LOT „Ziemia Drawska” pochodzi z następujących źródeł: ze składek 
członkowskich, dotacji, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, 
dochodów z majątku oraz z działalności gospodarczej. 

2. Za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej odpowiedzialny jest Zarząd LOT. 

§ 35. LOT „Ziemia Drawska” może prowadzićdziałalnośćgospodarcząwedług ogólnych 
zasad określonych w odrębnych przepisach. Działalnośćta obejmuje w szczególności: 

1) wydawanie książek (PKD 58.11.Z), 

2) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z), 

3) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z), 

4) pozostaładziałalnośćwydawnicza(PKD 58.19.Z), 

5) sprzedażdetalicznaksiążek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z) 

6) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach (PKD 47.62.Z), 

7) sprzedażdetaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z), 

8) działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z), 

9) działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B), 

10) działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A), 

11) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A), 

12) działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B) 

13) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 
(PKD 79.90.C) 

14) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z), 

15) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z), 

16) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 
(PKD 94.99.Z), 

Rozdział 10. Zmiana Statutu i rozwiązanie LOT. 

§ 36. 1. Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 
głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

2. Rozwiązanie LOT wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większości 2/3 głosów 
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

§ 37. 1. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu LOT „Ziemia Drawska” Walne 
Zebranie wybiera pięcioosobową komisję likwidacyjną. 

2. Członkami komisji likwidacyjnej są trzej członkowie Zarządu i dwaj członkowie 
Komisji Rewizyjnej. 

3. Uchwała o rozwiązaniu LOT określa tryb likwidacji oraz cel, na który zostaje 
przeznaczony majątek LOT. 
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Uzasadnienie
Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Drawska” została powołana w 2012 roku 

i działa zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz z ustawą o Polskiej Organizacji 
Turystycznej. Głównym celem działalności stowarzyszenia są działania na rzecz rozwoju 
turystyki oraz promocja regionu. Cele te są wspólne z zadaniami własnymi gminy 
i członkostwo w stowarzyszeniu będzie wzmacniało działania w przedmiotowym 
kierunku. 

Podjęcie powyższej uchwały uważa się za zasadne. 
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