POROZUMIENIE W SPRAWIE POWOŁANIA SIECI TURYSTYCZNEJ
PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ Z WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
zawarte w dniu 05.03.2020 r.
Postanowienia ogólne
§1
1. Niżej wymienione podmioty zgodnie postanawiają powołać Sieć turystyczną podmiotów
ekonomii społecznej (PES) z województwa kujawsko – pomorskiego zwana dalej Siecią:
1) Fundacja Brama Epok;
2) Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Po Drodze”;
3) Wioska Mydlarska Sp. z o.o.;
4) Przedsiębiorstwo Społeczne Górnicza Wioska Sp. z o.o.;
5) Stowarzyszenie Bydgoskie Kajaki;
6) Fundacja Pro Omnis;
7) Fundacja Wolna Wisła;
8) Fundacja Studio M6.
2. Sieć nie posiada osobowości prawnej.
3. Postanowienia niniejszego porozumienia ani działalność sygnatariuszy nie mogą ingerować
w wewnętrzną strukturę członków.
4. Porozumienie niniejsze jest zawarte na czas nieokreślony.

§2
1.
Podstawowym celem Sieci jest działanie na rzecz rozwoju współpracy (PES) w województwie
kujawsko-pomorskim w szczególności poprzez:
1)
2)

wspólne propagowanie idei ekonomii społecznej;
reprezentowanie interesów sygnatariuszy niniejszego porozumienia na poziomie
lokalnym, regionalnym i krajowym;

3)

propagowanie postaw obywatelskich pośród społeczności lokalnej;

4)

współpracę pomiędzy członkami Sieci.

2.

Cele Sieci realizowane będą w szczególności poprzez:
1)

wzajemne wsparcie merytoryczne i wymianę doświadczeń;

2)

promowanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze ekonomii społecznej;

3)

wymianę wiedzy i doświadczeń;

4) współpracę pomiędzy członkami Sieci w zakresie uczestnictwa w zamówieniach publicznych
oraz współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego;
5)

współpracę przy realizacji projektów;

6)

podejmowanie wspólnych inicjatyw i działań w ramach Sieci;

7)

działania mające na celu integrację PES;

8)

działania mające na celu zdiagnozowanie potrzeb społecznych w regionie;

9)

współpracę z innymi PES z woj. kujawsko-pomorskiego w zakresie rozwoju ekonomii
społecznej;

10)

promowanie stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych oraz
uczestnictwa PES w realizacji zadań na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie;

11)

propagowanie idei wolontariatu.

Członkostwo w Sieci turystycznej
§3
1.

Sieć jest dobrowolnym porozumieniem i ma charakter otwarty i oparta jest na zasadzie:
1)

dobrowolnego i otwartego członkostwa;

2)

demokratycznej kontroli członkowskiej;

3)

ekonomicznego uczestnictwa członków, tj. pokrywania kosztów uczestnictwa i
organizacji spotkań w ramach Sieci;

4)

autonomii i niezależności;

5)

kształcenia, szkolenia, informacji;

6)

współdziałania;

7)

troski o społeczność lokalną.

2.
W skład Sieci wchodzą sygnatariusze, którzy podpisali niniejsze porozumienie i którzy do niej
przystąpią.
3.

W Sieci sygnatariuszy reprezentuje wyznaczony i upoważniony przedstawiciel.

4.

Każdy członek Sieci dysponuje jednym głosem.

5.

Przystąpienie do Sieci nowego członka następuje poprzez:
1) zgłoszenie na piśmie woli przystąpienia do Sieci;

2)

akceptację treści niniejszego porozumienia oraz obowiązujących zasad
funkcjonowania poprzez podpisanie się przedstawiciela w załączniku do niniejszego
porozumienia.

6.
PES zgłaszający swoją kandydaturę przystępuje do Sieci, stając się jego członkiem, z chwilą
podpisania niniejszego porozumienia.
7.
W celu przystąpienia do Sieci, PES zwraca się do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w
Toruniu z wolą przystąpienia do porozumienia.

Prawa i obowiązki członków Sieci
§4
1.

Obowiązkiem członka Sieci jest:
1) przestrzeganie zasad funkcjonowania Sieci;
2)

przestrzegania i realizacji postanowień niniejszego porozumienia;

3)

regularny udział w spotkaniach sieciujących;

4)

organizowanie spotkań sieciujących według ustalonego harmonogramu;

5)

realizacja postanowień spotkań sieciujących;

6)

wspieranie pozostałych członków w ich działaniach związanych z realizacją celów
porozumienia;

7)

rzetelne wypełnianie zadań ustalonych przez Sieć;

8)

wzajemnego informowania o aktualnych działaniach w ramach Sieci;

9)

promowanie Sieci i aktywnego udziału w inicjatywach Sieci.

2.

Członek Sieci ma prawo do:
1)

współdecydowaniu o kierunkach działań Sieci;

2)

korzystania z doświadczeń członków Sieci;

3)

korzystania ze wspólnej promocji Sieci;

4)

udziału w działaniach Sieci.

Finansowanie działań w ramach Sieci
§5
1.
Działania w ramach Sieci prowadzone są w ramach działalności prowadzonej przez jej
członków.
3.
Sieć nie jest konsorcjum spółdzielczym w rozumieniu art. 15b ustawy z dnia 27.04.2006 r.
o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205), w związku z tym, jej działalność nie może być

finansowana z funduszów wzajemnościowych o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy
o spółdzielniach socjalnych.
4.

Członkowie Sieci mogą wspólnie ponosić koszty realizowanych przedsięwzięć w ramach Sieci.

5.
Działania Sieci mogą być współfinansowane przez ROPS w Toruniu w ramach realizacji
projektu pt. „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii
społecznej, Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej.

Postanowienia końcowe
§6
Postanowienia końcowe
1.
Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem
podpisania.
2.
Każdej ze Stron porozumienia przysługuje prawo jej wypowiedzenia w dowolnym czasie,
z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3.
Zmiana, uzupełnienie, wypowiedzenie lub rozwiązanie niniejszego porozumienia wymagają
formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
4.
Na bazie Sieci mogą być tworzone konsorcja w tym konsorcja spółdzielcze, o których mowa
w art. 15b ustawy o spółdzielniach socjalnych.
5.

ROPS w Toruniu wspiera wykonywanie postanowień niniejszego porozumienia.

6.
Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w jednym egzemplarzu, przechowywanym
w ROPS w Toruniu, a każdy z sygnatariuszy ma prawo do uzyskania kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem.
Sygnatariusze:
1.

…

2.

…

3.

…

4.

…

