STATUT STOWARZYSZENIA
NA RZECZ ROZWOJU GMINY UNISŁAW

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym,
samorządnym i trwałym zrzeszeniem działającym na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz.U. 2015 r. poz. 1393), Ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 395) oraz
postanowień niniejszego Statutu.
§2
Nazwa Stowarzyszenia brzmi: NA RZECZ ROZWOJU GMINY UNISŁAW i jest prawnie zastrzeżona.
§3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§4
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu przy ulicy Parkowa 22, 86-260
Unisław.
3. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza
granicami kraju z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym
profilu działania.
§6
Stowarzyszenie może tworzyć z własnej inicjatywy fundacje i spółki prawa handlowego, aby móc
realizować własne cele statutowe.
§7
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
§8
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia działalności
Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, dla których opracowuje zasady wynagradzania.
2. Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać ochotniczo i bez pobierania wynagrodzenia osoby
niebędące jego członkami (wolontariusze).
3. Dopuszcza się możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności
wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
§9
Stowarzyszenie może posługiwać się pieczęcią oraz wyróżniającym je znakiem graficznym (logo)
według wzoru zatwierdzonego przez władze Stowarzyszenia.
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ROZDZIAŁ II
CELE STOWARZYSZENIA I FORMY DZIAŁANIA

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)

§ 10
Celem Stowarzyszenia jest działalność mająca na celu wszechstronny rozwój Gminy Unisław,
w szczególności:
działalność opiekuńczo-wychowawcza i edukacyjna na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych,
wyzwalanie i wspieranie rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości oraz inicjatyw społecznych na
obszarach wiejskich,
podejmowanie, realizowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjno-kulturalnych i artystycznych,
podtrzymywanie i wzmacnianie integracji społecznej,
działalność na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców,
podnoszenie świadomości społecznej,
prowadzenie działalności charytatywnej,
prowadzenie działalności informacyjnej - wydawanie biuletynów, materiałów szkoleniowych i innych
materiałów z zakresu prowadzonej działalności statutowej,
wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym,
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
poprawa zaplecza techniczno-organizacyjnego Gminy Unisław, placówek oświatowych, instytucji
kulturalnych oraz obiektów użyteczności publicznej,
pomoc osobom niepełnosprawnym, ludziom starszym, samotnym, niezamożnym, bezdomnym,
zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
przeciwdziałanie dyskryminacji, zwłaszcza z powodu płci, wyznawanej religii, niepełnosprawności,
narodowości, wieku, orientacji seksualnej,
działalność na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych,
działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
promocja i organizacja wolontariatu,
wspieranie talentów i pomoc uzdolnionym dzieciom i młodzieży (stypendia),
promocja dobra, tradycji i ochrona dziedzictwa kulturowego,
upowszechnianie wiedzy z zakresu profilaktyki prozdrowotnej, ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa
przyrodniczego,
propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej,
działalność związana z zapewnianiem opieki i zaspokajaniem niezbędnych potrzeb życiowych osób w
podeszłym wieku,
oraz promocja gminy zarówno w skali regionalnej, jak i międzynarodowej.
§ 11
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

1. Prowadzenie jednostek oświatowych, kursów lub innych form podnoszących poziom wyksztalcenia lub
kwalifikacji.
2. Wspieranie inicjatyw gospodarczych.
3. Finansowanie lub współfinansowanie przedsięwzięć mających na celu rozwój Gminy Unisław.
4. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami administracji państwowej
i
samorządowej, placówkami naukowymi i badawczymi, instytucjami kulturalnymi oraz organizacjami
społecznymi o podobnym charakterze, realizującymi cele zbieżne ze statutowymi założeniami
Stowarzyszenia.
5. Pozyskiwanie funduszy oraz realizację projektów finansowanych przez Unię Europejską.
6. Inicjację i wspieranie działalności na rzecz podniesienia jakości życia mieszkańców gminy głównie
poprzez: krzewienie kultury fizycznej i sportu, edukację prozdrowotną, europejską, przekazywanie
wiedzy z zakresu ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego.
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7. Organizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych, oświatowych, sportowych, wycieczek, biesiad,
pikników.
8. Inicjowanie i zachęcanie mieszkańców do rozwoju lokalnej aktywności.
9. Organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju edukacyjnego dzieci, młodzieży i
dorosłych, w szczególności wykładów, seminariów, spotkań warsztatowych, szkoleń, konferencji,
kursów, pokazów, spotkań, paneli dyskusyjnych.
10. Finansowe i pozafinansowe wspieranie rozwoju edukacyjnego dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej.
11. Inspirowanie i wspieranie placówek oświatowych, w tym niepublicznych i publicznych szkół
i
przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy.
12. Organizowanie aktywnego wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i
dorosłych.
13. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych oraz osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobociem, ubóstwem i samotnością .
14. Pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych.
15. Inicjowanie i współorganizowanie akcji charytatywnych, z których dochody przeznaczone będą na
działalność statutową Stowarzyszenia.
16. Organizowanie konkursów oraz przyznawanie nagród i wyróżnień.
17. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej.
18. Prowadzenie strony internetowej o tematyce związanej z celami statutowymi Stowarzyszenia.
19. Prezentację efektów pracy artystycznej prowadzonej w ramach Stowarzyszenia w formie wystaw,
aukcji, przeglądów, festiwali, publikacji.
20. Stosuje się także inne działania sprzyjające realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
§ 12
1. Realizując cele zawarte w §11 Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność statutową w następującej
klasyfikacji:
a) 58.11.Z
Wydawanie książek,
b) 58.19.Z
Pozostała działalność wydawnicza,
c) 59.14.Z
Działalność związana z projekcją filmów,
d) 63.99.Z
Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
e) 69.10.Z
Działalność prawnicza,
f) 69.20.Z
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
g) 70.22.Z
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
h) 82.99.Z
Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana,
i) 79.12.Z
Działalność organizatorów turystyki,
j) 79.90.A
Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
k) 79.90.B
Działalność w zakresie informacji turystycznej,
l) 85.10.Z
Wychowanie przedszkolne,
m) 85.51.Z
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
n) 85.52.Z
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
o) 85.59.A
Nauka języków obcych,
p) 85.59.B
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
q) 85.60.Z
Działalność wspomagająca edukację,
r) 90.01.Z
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
s) 90.02.Z
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
t) 90.04.Z
Działalność obiektów kulturalnych,
u) 93.29.Z
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
v) 96.04.Z
Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
w) 96.09.Z
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
x) 88.91.Z
Opieka dzienna nad dziećmi.
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2. Realizując cele zawarte w §11 Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność statutową
w następującej klasyfikacji:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)

58.11.Z
Wydawanie książek,
58.19.Z
Pozostała działalność wydawnicza,
59.14.Z
Działalność związana z projekcją filmów,
63.99.Z
Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
69.10.Z
Działalność prawnicza,
69.20.Z
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
70.22.Z
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
82.99.Z
Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana,
79.12.Z
Działalność organizatorów turystyki,
79.90.A
Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
79.90.B
Działalność w zakresie informacji turystycznej,
85.10.Z
Wychowanie przedszkolne,
85.51.Z
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
85.52.Z
Pozaszkolne formy edukacji artystyczne,
85.59.A
Nauka języków obcych,
85.59.B
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
85.60.Z
Działalność wspomagająca edukację,
90.01.Z
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
90.02.Z
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
90.04.Z
Działalność obiektów kulturalnych,
93.29.Z
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
96.04.Z
Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
96.09.Z
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
88.91.Z
Opieka dzienna nad dziećmi.

3. Stowarzyszenie może również prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego, na zasadach
określonych ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dochód z działalności przeznaczony jest
wyłącznie do realizacji celów statutowych.
§ 13
1. Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych
zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej w całości jest przeznaczony na realizację celów
statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
3. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością
głosów.
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ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 14
Członkostwo w Stowarzyszeniu jest otwarte dla każdego bez względu na narodowość, rasę, płeć, religię
lub poglądy polityczne.
§ 15
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.
§ 16
Członków wymienionych w § 15, punkt 1 i 2, przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
Członkowie założyciele po zarejestrowaniu Stowarzyszenia przez Sąd stają się członkami zwyczajnymi.
§ 17
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna także cudzoziemiec,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, która złoży
wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd zgodnie z przepisami ustawy
Prawo o stowarzyszeniach.
§ 18
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub pełnoletnia osoba fizyczna,
także cudzoziemiec, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która popiera cele
Stowarzyszenia, chce aktywnie współpracować przy ich realizacji, deklaruje pomoc finansową lub
rzeczową. Tytuł członka wspierającego przyznaje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji, po
uzyskaniu zgody osoby zainteresowanej. Członek wspierający może być reprezentowany przez
upoważnionego przedstawiciela.
§ 19
Tytuł członka honorowego Stowarzyszenia może uzyskać każda osoba fizyczna lub prawna, także
cudzoziemiec, która wniosła wybitny wkład w rozwój Stowarzyszenia oraz szczególnie przyczyniła się
do realizacji jego celów statutowych. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na
wniosek Zarządu.
§ 20
Członek zwyczajny ma prawo:
1. Do czynnego i biernego prawa wyborczego na zasadach określonych postanowieniami niniejszego
Statutu.
2. Uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków.
3. Uczestniczenia w przedsięwzięciach Stowarzyszenia.
3. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.
4. Korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego
statutowymi celami.
5. Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu Stowarzyszenia.
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§ 21
Członek zwyczajny ma obowiązek:
1. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
3. Regularnego opłacania składek członkowskich.
§ 22
Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony
z opłacania składek członkowskich. Członek honorowy jest zobowiązany do godnego reprezentowania
Stowarzyszenia na zewnątrz.
§ 23
Członek wspierający posiada prawa określone w § 20 z wyjątkiem biernego i czynnego prawa
wyborczego. Członek wspierający ma prawo – z głosem doradczym – brać udział w statutowych
władzach Stowarzyszenia, ponadto jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Statutu,
regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz dbania o dobre imię Stowarzyszenia. Członek
wspierający zwolniony jest z uiszczania składek członkowskich.
§ 24
Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi.
2. Wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu:
a) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;
b) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatami składek członkowskich lub innych zobowiązań przez
okres 12 miesięcy po uprzednim upomnieniu;
c)rażącego naruszania zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał, regulaminów i
zasad etyki;
3. Rozwiązania się Stowarzyszenia;
4. Śmierci członka.
§ 25
1. W przypadku wykluczenia z powodów wymienionych w § 24, ust. 2, Zarząd jest zobowiązany
zawiadomić członka w terminie 7 dni od podjęcia decyzji o wykluczeniu, jednocześnie podając
przyczyny takiej decyzji i informując o prawie wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
2. Odwołanie od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia rozpatruje uchwałą najbliższe Walne
Zebranie Członków.
3. Rozstrzygnięcie odwołania następuje w wyniku podjęcia uchwały Walnego Zebrania, która jest
ostateczna.
4. Ustanie członkostwa powoduje utratę wszelkich praw do Stowarzyszenia oraz jego majątku.

§ 26
Tytuł członka wspierającego ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie.
2. Utraty osobowości prawnej.
3. Wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i
uchwał władz Stowarzyszenia, braku zainteresowania działalnością statutową czy naruszania dobrego
imienia Stowarzyszenia.
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§ 27
Tytuł członka honorowego ustępuje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie.
2. Pozbawienia członkostwa przez Walne Zebranie za czyny godzące w dobre imię Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 28
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 29
Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu
jawnym bezwzględną większością oddanych głosów w obecności minimum połowy liczby członków
uprawnionych do głosowania.
§ 30
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, chyba że
dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
§ 31
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji,
skład osobowy tych władz jest uzupełniany na najbliższym posiedzeniu właściwego organu.
§ 32
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
1.
2.
a)
b)
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i zbiera się co najmniej raz w roku.
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
Członkowie zwyczajni i honorowi – z głosem stanowiącym;
Członkowie wspierający oraz zaproszeni goście – z głosem doradczym.
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia
z wyprzedzeniem.
Walne Zebranie jest ważne, a uchwały prawomocne, jeśli uczestniczy w nich co najmniej 1/4 liczby
członków.
Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością
głosów.
Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie
kadencje.
W przypadku, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, dany
organ będzie uprawniony do uzupełnienia swojego składu poprzez dokooptowanie w drodze uchwały
właściwego organu.
Dokooptowany członek Walnego Zebrania Członków, Zarządu lub Komisji Rewizyjnej sprawuje funkcję
do końca kadencji, na którą został powołany członek w miejsce, którego następuje dokooptowanie.
7

9. Dokooptowanie powoduje możliwość zmiany pełnienia funkcji w Zarządzie, co następuje w drodze
uchwały Zarządu.
10.Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 33
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane:
a) raz w roku jako Sprawozdawcze Walne Zebranie,
b) raz na cztery lata jako Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. O terminie, miejscu oraz porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd
powiadamia z wyprzedzeniem.
§ 34
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd w następujących wypadkach:
a) o ile uzna to za konieczne,
b) na pisemny wniosek, zawierający tematykę obrad, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków
Stowarzyszenia,
c) na żądanie Komisji Rewizyjnej.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało
zwołane, w terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty przedstawienia Zarządowi Stowarzyszenia
stosownego wniosku.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

§ 35
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
Określanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej rozwoju Stowarzyszenia,
Uchwalanie statutu i zmian w statucie,
Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia,
Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności
Stowarzyszenia,
Uchwalanie budżetu,
Udzielanie absolutorium członkom Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,
Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek i
świadczeń,
Nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego,
Rozpoznawanie odwołań od uchwał w przedmiocie odwołania członka w przypadku określonym w §
24, ust. 2,
Wyrażanie zgody na zbycie majątku nieruchomego Stowarzyszenia,
Udzielanie pełnomocnictwa Zarządowi w sprawach zaciągania zobowiązań majątkowych i pożyczek,
Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia i jego władze,
Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń,
fundacji lub spółek,
Podejmowanie uchwał o powołaniu innych osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie
będącymi jednostkami terytorialnymi dla realizacji celów statutowych,
Ustanawianie odznak, insygniów, tytułów i odznaczeń oraz zasad ich nadawania,
Zlecanie Komisji Rewizyjnej kontroli problemowych w zakresie innym niż określone przez Statut oraz
powoływanie komisji doraźnych do załatwiania określonych spraw,
Wybór delegatów reprezentujących Stowarzyszenie w innych stowarzyszeniach, fundacjach i spółkach,
Uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
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§ 36
Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od upłynięcia 1 roku od
poprzedniego Walnego Zebrania lub 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w § 34 ust. 1, litera b
i c, to Walne Zebranie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna. Zasady dotyczące zwoływania stosuje się
odpowiednio.
§ 37
ZARZĄD
1. Zarząd składa się z 3-5 osób.
2. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, na zasadach określonych
w § 29 niniejszego statutu.
3. Po dokonaniu wyboru Zarząd ukonstytuowuje się wybierając ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa,
Sekretarza i Skarbnika oraz Członka Zarządu.
4. Zarząd powołuje się na czteroletnią kadencję.
5. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
7. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania
Członków.

2.

4.
a)
b)

5.

§ 38
1. Członkowie Zarządu powoływani są spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków
zatwierdzającego wybór nowego Zarządu.
3. Po upływie kadencji do czasu wyboru nowego Zarządu, działa Zarząd dotychczasowy.
W przypadku złożenia przez członka Zarządu rezygnacji, jego mandat oraz obowiązek sprawowania
funkcji wygasają:
z dniem odwołania ze składu Zarządu
lub z upływem jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji, jeżeli w tym terminie członek Zarządu nie
zostanie odwołany ze składu Zarządu lub nie zostanie dokonane uzupełnienie składu Zarządu zgodnie
z § 32, ust. 8 niniejszego Statutu.
Wniosek o odwołanie członków Zarządu musi być podpisany przez co najmniej 1/3 ogółu liczby
członków Stowarzyszenia.
6.
Uchwała o odwołaniu członków Zarządu zapada większością 2/3 głosów przy obecności co
najmniej 1/3 liczby członków.
7.
Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie uczestniczący
w posiedzeniu.
§ 39

1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes.
2. Prezes kieruje pracami Zarządu Stowarzyszenia.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków
Zarządu.
4. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.
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§ 40
Obowiązkiem Zarządu jest prowadzenie spraw Stowarzyszenia oraz zarządzanie jego majątkiem z
należną starannością wymaganą w obrocie gospodarczym i finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu
przepisów prawa, postanowień Statutu i uchwał podjętych przez Walne Zebranie.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

§ 41
Do kompetencji Zarządu należy:
Realizacja celów Stowarzyszenia opisanych w § 10 niniejszego statutu,
Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
Zwoływanie Walnego Zebrania Członków oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
Wnioskowanie o powoływanie zespołów roboczych i komisji do określonych zadań,
Ustalanie innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
Zbieranie składek członkowskich,
Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
Zawieranie umów z innymi podmiotami,
Udzielanie pełnomocnictwa do prowadzenia i załatwiania określonych spraw Stowarzyszenia,
Powoływanie kierowników jednostek organizacyjnych nie będącymi jednostkami terytorialnymi,
Zarządzanie ruchomym i nieruchomym majątkiem Stowarzyszenia,
Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
Sporządzanie planów pracy, budżetu i bilansów rocznych Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie operacji
finansowych.
§ 42
Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia,
podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie
dwóch członków Zarządu działających łącznie.
§ 43
KOMISJA REWIZYJNA
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

§ 44
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, wybieranych na pierwszym posiedzeniu danej kadencji, w tym
przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są spośród zwyczajnych członków Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna powoływana jest w głosowaniu jawnym przez Walne Zebranie Członków.
4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej.
5. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej nie może być łączone z zasiadaniem w Zarządzie.
6. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
a) które są członkami organu zarządzającego lub pozostające z nim w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
7. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje się na czteroletnią kadencję.
8. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Komisji Rewizyjnej, jego mandat oraz obowiązek
sprawowania funkcji wygasają z dniem odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej lub z upływem jednego
miesiąca od dnia złożenia rezygnacji, jeżeli w tym terminie członek Komisji Rewizyjnej nie zostanie
odwołany ze składu Komisji Rewizyjnej lub nie zostanie dokonane uzupełnienie składu Komisji
Rewizyjnej zgodnie § 30 ust. 8 niniejszego Statutu.
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§ 45
1.
2.
3.
4.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej będą zwoływane stosownie do potrzeb.
Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów i są ważne, jeżeli zostały podjęte w
obecności co najmniej dwóch członków Komisji.
5. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
6. Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej każdorazowo sporządzany będzie protokół, podpisywany przez
Przewodniczącego Komisji i Sekretarza.
§ 46
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Nadzór i kontrola, przynajmniej raz w roku, nad finansową działalnością Stowarzyszenia,
2. Nadzór i kontrola nad majątkiem Stowarzyszenia oraz sposobem zarządzania tym majątkiem przez
Zarząd,
3. Weryfikacja przestrzegania Statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków przez Zarząd,
4. Przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi,
5. Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków na zasadach określonych w § 36,
6. Występowanie z wnioskami do Zarządu w sprawach będących przedmiotem kontroli i żądanie
wyjaśnień,
7. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności,
8. Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności
9. Wykonywanie innych czynności przewidzianych w niniejszym Statucie.
§ 47
Komisja Rewizyjna nie posiada uprawnień do wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących
prowadzenia spraw Stowarzyszenia.
§ 48
Przy dokonywaniu czynności sprawdzających Komisja Rewizyjna może korzystać z opinii biegłych.
§ 49
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

1.
2.
a)
b)
c)
d)
e)
3.
4.

§ 50
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
składki członkowskie i inne świadczenia,
darowizny, zapisy i spadki,
środki pochodzące z ofiarności publicznej,
dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
wpływy z działalność statutowej.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych.
Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej nie może być przeznaczony do podziału między
członków Stowarzyszenia.
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5. Majątek Stowarzyszenia może być wykorzystywany wyłącznie do realizacji celów statutowych.
§ 51
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
§ 52
1. Wysokość składek członkowskich ustalana jest przez Walne Zebranie Członków.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci
członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu dwóch tygodni od
otrzymania informacji o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.
§ 53
1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. W Stowarzyszeniu zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku
małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki
lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio
wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU, LIKWIDACJA I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA,
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 54
Zmiana Statutu Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/3 liczby członków.
§ 55
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej
większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Stowarzyszenia Walne Zebranie decyduje
o
przekazaniu majątku na określony cel i powołuje Komisję Likwidacyjną.
§ 56
Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
§ 57
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393).
§ 58
Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.
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