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STATUT 

STOWARZYSZENIA ODNOWY WSI NIEMYSŁOWICE – ”BUKOWY LAS” 

 

Rozdział I 

NAZWA STOWARZYSZENIA 

§ 1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemysłowice               - 

”BUKOWY LAS”.  

2. Stowarzyszenie może używać skrótu nazwy „SOWN – Bukowy Las”.  W dalszych 

postanowieniach statutu Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemysłowice – ”BUKOWY 

LAS” zwane będzie dalej „Stowarzyszeniem”. 

3. Stowarzyszenie może używać logo i pieczęci z nazwą Stowarzyszenia. Członkowie 

mają prawo do posiadania legitymacji i noszenia odznaki Stowarzyszenia oraz 

innych symboli na zasadach określonych w przepisach szczegółowych. 

Rozdział II 

 

TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA STOWARZYSZENIA 

§ 2 

1.  Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2.  Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Niemysłowice 

3.  Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

4.  Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony. 

5.  Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo                           

o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, poz. 104 z 1989 r. z późniejszymi zmianami) 

oraz przepisach wydanych na ich podstawie a także zgodnie z niniejszym 

Statutem. 

6.  Stowarzyszenie ma prawo współpracować z krajowymi, zagranicznymi                                       

i międzynarodowymi organizacjami i stowarzyszeniami, o tym samym lub 

podobnym profilu działalności oraz może pozostać członkiem tych organizacji na 

zasadach pełnej autonomii. 

§ 3 

1.  Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności. 

2.  Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 

Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia spraw 

Stowarzyszenia oraz zlecać realizację określonych zadań osobom fizycznym                        

i podmiotom gospodarczym. Pracownikiem może być każdy członek 

Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.  



3.  Stowarzyszenie może korzystać z pomocy wolontariuszy – wolontariuszom, którzy 

świadczą pracę na rzecz Stowarzyszenia można pokryć niezbędne, 

udokumentowane koszty związane ze świadczoną pracą.  

4.  Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad 

określonych w odrębnych przepisach. Dochód z tej działalności może służyć 

wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczany do podziału 

między jego członków. Ewentualne prowadzenie działalności gospodarczej 

pozwalać ma jedynie na zebranie środków służących realizacji celów statutowych. 

 

Rozdział III 

CELE  I SPOSOBY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA  

§ 4 

Celem Stowarzyszenia jest realizacja zadań w zakresie działalności oświatowej, 

edukacyjnej, szkoleniowej, kulturalnej, rekreacyjno-sportowej i innej oraz  

wspieranie działań mających na celu dbanie o tożsamość oraz dobry wizerunek 

wsi Niemysłowice, pielęgnowanie lokalnych tradycji i obyczajów; zwłaszcza     w 

zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w różnych przedsięwzięciach 

zmierzających do wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego 

oraz poprawy jakości życia mieszkańców, w tym przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu wszystkich grup społecznych. 

Celem Stowarzyszenia jest realizacja zadań w zakresie: 

1) inicjowania, wspierania i rozwoju partnerstwa lokalnego na rzecz ożywienia 

gospodarczego i poprawy jakości życia mieszkańców; 

2) promowania, upowszechniania i rozwijania idei ekonomii społecznej; 

3) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu a także wspieranie rodziny i systemu pieczy 

zastępczej; 

4) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom    

i patologiom społecznym; 

5) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

6) działalności charytatywnej i inne; 

7) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

8) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 

regionalnego; 

9) ochrony i promocji zdrowia wszystkich grup społecznych; 

10) turystyki i krajoznawstwa oraz promowania aktywnego i zdrowego trybu życia; 

11) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 



12) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy                 

i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

13) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw 

kobiet i mężczyzn; 

14) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

15) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości kobiet, mężczyzn, ludzi młodych i osób niepełnosprawnych 

oraz ich rodzin; 

16) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

17) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w tym 

organizację i prowadzenie przedszkoli, klubów i innych placówek oświatowo - 

dydaktyczno – szkoleniowych; 

18) organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych                           

i starszych; 

19) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

20) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie 

profilaktycznej działalności informacyjnej a także promocji jednostek 

samorządu terytorialnego poprzez osiągnięcia sportowe; 

21) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 

23) ratownictwa i ochrony ludności; 

24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen                     

w kraju i za granicą; 

25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 

26) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami; 

27) promocji i organizacji wolontariatu; 

28) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 

29) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania                   

i ochrony praw dziecka; 

30) budowania społeczeństwa obywatelskiego; 

31) podejmowania działań aktywizujących lokalną społeczność oraz mobilizowanie 

ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich; 

32) promocji obszarów wiejskich, w szczególności promocji wsi Niemysłowice; 

33) upowszechniania i wymiany informacji o inicjatywach związanych                                          

z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich oraz rozwój inicjatyw 

społecznych mieszkańców. 

 

 

 

 

 

 



§ 5 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) przygotowanie i realizowanie programów i projektów oraz nawiązanie 

współpracach z biznesem, fundacjami oraz organizacjami społecznymi                               

i samorządowymi; 

2) organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, sympozjów, odczytów, 

szkoleń, warsztatów, konkursów, i innych imprez naukowych, oświatowych, 

sportowych i kulturalnych; 

3) wsparcie materialne, rzeczowe, specjalistyczne oraz działalność edukacyjną                            

i doradczą; 

4) promocję rodziny, więzi międzypokoleniowych i rodzicielstwa zastępczego; 

5) promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową; 

6) organizowanie zbiórek, kwest, oraz świadczenie bezpłatnej pomocy 

potrzebującym, a także udzielanie innej pomocy, typu dożywianie lub 

świadczenie usług opiekuńczych i innych; 

7) upowszechnianie lokalnej historii i tradycji, a także zwyczajów i obrzędów 

religijnych typowych dla danej społeczności. Utrwalanie symboli narodowych 

poprzez umieszczenie flagi państwowej przy budynkach użyteczności 

publicznej; 

8) promocję kultury mniejszości narodowych – wyjazdy integracyjne, studyjne                            

i inne; 

9) organizowanie akcji edukacyjnych, profilaktycznych, oraz pokazów                                        

i konkursów z zakresu promocji zdrowia oraz innych istotnych problemów 

społecznych  

10) działania na rzecz osób niepełnosprawnych w tym m. in. integrację środowiska 

lokalnego z osobami niepełnosprawnymi, promocję dorobku osób 

niepełnosprawnych oraz wsparcie inicjatyw osób niepełnosprawnych; 

11) prowadzenie działalności w zakresie szkolenia ustawicznego oraz tworzenie 

podmiotów takich jak Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniora i inne; 

12) tworzenie i uczestnictwo w programach służących walce z bezrobociem oraz  

promowanie różnorodnych form działalności, w tym gospodarczej, mogących 

przyczynić się do poprawy warunków ekonomicznych wsi i jej mieszkańców; 

13) organizowanie prelekcji, odczytów, sympozjów, klubów dyskusyjnych mających 

na celu podnoszenie kultury życia publicznego oraz organizowanie imprez 

promujących wieś, dorobek jej mieszkańców oraz integrujących społeczność 

lokalną; 

14) utworzenie i prowadzenie świetlic, placówek opiekuńczo - wychowawczych, 

przedszkoli, szkół i innych a także prowadzenie działalności oświatowo - 

dydaktyczno – szkoleniowej wszystkich grup społecznych; 

15) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w tym także krajoznawstwo. 

Organizacja wycieczek, kolonii, rajdów i innych imprez kulturalno -  

rekreacyjnych. Dofinansowanie do uczestnictwa w wypoczynku dzieci                                 

i młodzieży. Wspieranie drużyn, sekcji sportowych, oraz imprez sportowych.  



16) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz 

podejmowanie działalności związanej z organizacją turniejów sportowych, 

zawodów, olimpiad i innych; 

17) prowadzenie działań mających na celu ochronę środowiska i edukacje 

ekologiczną poprzez organizowanie spotkań edukacyjnych, prelekcji, szkoleń, 

oraz akcji dotyczących zachowań proekologicznych; 

18) utworzenie ścieżek rowerowych i edukacyjnych. Adaptacja stawu 

niemysłowickiego na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, rozwój agroturystyki      

i promocja regionalnych produktów i rzemiosła 

19) promocję różnych form aktywności sportowej w tym organizację czasu wolnego 

i wspieranie działalności sportowo – rekreacyjnej; 

20) popularyzację idei samorządności oraz społeczeństwa obywatelskiego,                                      

a także przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu;  

21) organizowanie i udzielanie pomocy materialnej, pieniężnej oraz wsparcia 

specjalistycznego osobom dotkniętym nieszczęściami i kryzysami; 

22) edukację społeczeństwa w tym organizowanie szkoleń, warsztatów i innych. 

23) rozbudowa bazy kulturalno- rekreacyjno- sportowej oraz organizacja spotkań 

integracyjnych. Podejmowanie działań z zakresu wymiany wiedzy                                        

i  doświadczeń międzynarodowych.  

24) promocję i organizację wolontariatu w tym tworzenie sekcji, kół, klubów                               

i innych form zrzeszających wolontariuszy  

25) podejmowanie działań mających na celu utrzymanie więzi społecznych wśród 

emigrantów poprzez prowadzenie strony internetowej itp.  

26) organizowanie spotkań z udziałem kombatantów i osób represjonowanych 

27) promocja polskości i tradycji narodowych, w tym lokalnych; poprzez stronę 

internetową wsi i organizację różnego rodzaju wydarzeń o zasięgu lokalnych                            

i ponadregionalnym; 

28) utworzenie i prowadzenie przedszkoli, świetlic, klubów, ośrodków kultury                           

i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych;  

29) umożliwienie mieszkańcom wsi dostępu do poradnictwa prawnego, 

pedagogicznego, psychologicznego, zdrowotnego itp.; 

30) podejmowanie działań profilaktycznych, poprzez nawiązanie współpracy                       

z odpowiednimi jednostkami i osobami posiadającymi wymagane kwalifikacje. 

Organizowanie pogadanek, warsztatów dla wszystkich grup społecznych.  

Utworzenie Punktu Profilaktycznego. 

31) organizowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, 

w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów a także imprez 

kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza 

promocji regionu i jego tożsamości kulturowej;             

32) podejmowanie działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej                             

i wydawniczej, w tym: opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów                            

i czasopism, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, 

tworzenie stron internetowych, przygotowywanie i rozpowszechnianie innych 



materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym, a także promowanie               

i wspieranie działalności artystycznej, dziedzictwa kulturowego potraw 

regionalnych, rękodzieła artystycznego. Prowadzenie działalności wydawniczej  

w tym m.in. wydawanie materiałów prasowych, szkoleniowych, biuletynów                     

i publikowanie innych materiałów          z zakresu swojej działalności statutowej;  

33) prowadzenie badań opinii publicznych, sondaży i analiz na obszarach wiejskich 

oraz organizacja spotkań mających na celu wymianę wiedzy                                                   

i doświadczeń poprzez powołanie m.in. Centrum Aktywności Lokalnej oraz 

promocję dobrych praktyk; 

34) kształcenie lokalnych liderów i animatorów życia społecznego; 

35) prowadzenie współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej, 

organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim  innymi  Kościołami, 

związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami oraz osobami 

fizycznymi  i prawnymi; 

36) pozyskiwanie funduszy w kraju i zagranicą, na działalność statutową 

Stowarzyszenia; 

37) podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych przedsięwzięć 

związanych z realizacją celów Stowarzyszenia; 

 

Rozdział IV 

CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU 

§ 6 

Członkami Stowarzyszenia mogą zostać: 

1) osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych, dające 

gwarancję realizacji celów Stowarzyszenia przez właściwą postawę moralną                    

i aktywność prowadzoną zgodnie ze Statutem i uchwałami władz 

Stowarzyszenia.  

2) małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do 

czynności prawnych, dająca gwarancję realizacji celów Stowarzyszenia przez 

właściwą postawę moralną i aktywność prowadzoną zgodnie ze Statutem                           

i uchwałami władz Stowarzyszenia, mogą korzystać z biernego i czynnego 

prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość 

musza stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. 

3) osoby prawne oraz inne organizacje – niemające osobowości prawnej - o ile 

zakres i przedmiot ich działania nie stoi w sprzeczności z celami 

Stowarzyszenia. Osoby prawne i organizacje mogą działać w Stowarzyszeniu 

poprzez swoich przedstawicieli.  

 

 

 

 



§ 7 

1.Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a) Członków zwyczajnych 

b) Członków wspierających 

c) Członków honorowych. 

2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która zadeklaruje się                                       

i zaangażuje w aktywne działanie – w miarę swoich możliwości - w celu realizacji 

postawionych zadań. 

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, prawna lub organizacja 

zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz 

pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną a także osoba zmierzająca do 

uczestniczenia w realizacji zadań statutowo-programowych Stowarzyszenia.  

4. Honorowym członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie 

zasłużona w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są 

przyjmowani uchwałą Zarządu na wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia. 

5. Członków zwyczajnych i wspierających na podstawie pisemnej deklaracji przyjmuje 

Zarząd w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy członków. Kandydat na członka powinien przedstawić 

rekomendację, co najmniej 2 członków Stowarzyszenia i złożyć deklarację 

członkowską.  

6. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Zarząd 

Stowarzyszenia podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę. 

7. Osoby fizyczne i osoby prawne posiadające miejsce siedziby poza granicami 

Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy niemający zameldowania na terytorium 

Polski mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia 

 

§ 8 

Nabywanie członkowstwa 

1.  Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd. Członkostwo Stowarzyszenia 

nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą 

większością głosów w drodze uchwały, którą podaje do wiadomości 

zainteresowanym na piśmie, w terminie 7 dni od dnia złożenia deklaracji. 

2.  Stowarzyszenie prowadzi rejestr członków. 

3.  Za właściwe prowadzenie rejestru odpowiedzialny jest Zarząd Stowarzyszenia. 

4.  Członkowie Założyciele stają się członkami Stowarzyszenia po jego 

zarejestrowaniu. 

5.  Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Członków osobom, które 

szczególnie zasłużyły się dla Stowarzyszenia lub dla społeczności lokalnej. 

Członkowie honorowi mogą być również ustanawiani przez Zarząd na wniosek 

członków Stowarzyszenia. 

§ 9 



Utrata członkowstwa 

1.  Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:  

a) śmierci członka; 

b) dobrowolnego wystąpienia; 

c) utraty zdolności do działań prawnych; 

d) wykluczenia; 

e) skreślenia; 

f) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu; 

g) rozwiązania lub likwidacji stowarzyszenia. 

2.  Wystąpienie polega na złożeniu pisemnego oświadczenia przez osobę fizyczną 

albo złożeniu uchwały władzy statutowej przez stowarzyszenie, instytucję lub inną 

osobę prawną Zarządowi Stowarzyszenia, po uprzednim uregulowaniu wszelkich 

zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia. 

3.  Wykluczenie czy skreślenie członka Stowarzyszenia następuje na podstawie 

uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów w następstwie nieprzestrzegania 

statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub zaniechania wypełniania 

obowiązków oraz działania na szkodę Stowarzyszenia. 

 

§ 10 

Od odmowy przyjęcia na członka oraz decyzji o skreśleniu i wykluczeniu przysługuje 

zainteresowanym wniesienie odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków,                              

w terminie  14 dni od dnia doręczenia odpowiedniej uchwały. Decyzja  Walnego 

Zgromadzenia Członków jest ostateczna.  

 

§ 11 

Prawa członków Stowarzyszenia 

1.  Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:  

a) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego Stowarzyszenia; 

b) udziału w pracach Stowarzyszenia; 

c) zgłaszania wniosków i propozycji do władz Stowarzyszenia, co do 

działalności Stowarzyszenia; 

d) korzystania z urządzeń i pomocy Stowarzyszenia, w tym z dorobku; majątku 

i wszelkich form działalności Stowarzyszenia; 

e) noszenia odznaki i posiadania legitymacji Stowarzyszenia; 

f) korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia. 

2.  Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa 

wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych 

władzach Stowarzyszenia. Poza tym posiadają takie prawa jak członkowie 

zwyczajni i przysługuje im zwolnienie ze składek członkowskich. 

 



§ 12 

Obowiązki członków Stowarzyszenia 

 

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:  

1) aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia; 

2) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;  

3) regularnego opłacania składek członkowskich i ewentualnych innych świadczeń 

uchwalonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia; 

4) dbania o dobre imię i wizerunek Stowarzyszenia.  

 

Rozdział V 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

§ 13 

Władzami Stowarzyszenia są:  
1) Walne Zgromadzenie Członków,  
2) Zarząd Stowarzyszenia,  
3) Komisja Rewizyjna.  

§ 14 

Kadencja władz: 
1) kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata a ich 

wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów; 
2) członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie 

dłużej niż przez trzy kadencje z rzędu. 
 

§ 15 

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą 
większością głosów przy obecności: 

1) w pierwszym terminie – co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania; 
2) w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut po pierwszym 

terminie. Do podjęcia uchwały wymagana jest wówczas zwykła większość 
głosów w obecności co najmniej 1/3 ogółu uprawnionych.  

 

§ 16 

 

Walne Zgromadzenie Członków 

 

1.  Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest najwyższym organem 
uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach dotyczących 
działalności Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie tworzą wszyscy członkowie 
Stowarzyszenia.  



2.  Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane co najmniej raz w roku przez 
Zarząd Stowarzyszenia. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego 
Zgromadzenia Członków informuje Zarząd Stowarzyszenia wszystkich członków 
listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed 
terminem rozpoczęcia obrad. 

3.  Walne Zgromadzenie Członków Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. 
Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 
pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych 
Stowarzyszenia.  

4.  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy w szczególności:  
a) wytyczanie głównych kierunków działalności w tym uchwalenie 

programu działania Stowarzyszenia; 
b) wybieranie i odwoływanie Prezesa, Członków Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej; 
c) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu z działalności 

Stowarzyszenia oraz ramowych sprawozdań finansowych; 
d) przyjmowanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej; 
e) uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Członków; 
f) uchwalanie wysokości składek członkowskich; 
g) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia; 
h) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi; 
i) podejmowanie uchwał o przyznaniu nagród i dyplomów „Społecznik 

Wsi”, „Ambasador Wsi”’, „Dobroczyńca Roku” itp.;  
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu; 
k) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady. 

5.  Walnym zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybierany 
każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych 
członków Stowarzyszenia.  

6.  Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów 
członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków. 

7.  Wyboru Prezesa Zarządu dokonuje Walne Zgromadzenie Członków                                           
w głosowaniu tajnym. Głosowanie jawne jest dopuszczalne, gdy jest tylko jedna 
kandydatura.  

8.  Wyboru członków do organów Stowarzyszenia dokonuje Walne Zgromadzenie 
Członków w głosowaniu tajnym.  

9.  Członkami organów Stowarzyszenia zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 
największą liczbę głosów.  

§ 17 

Zarząd Stowarzyszenia 

1.  Organem wykonawczym i zarządzającym Stowarzyszenia jest Zarząd.  
2.  Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za swą działalność przed 

Walnym Zgromadzeniem Członków.  
3.  W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:  

a) Prezes, 
b) Zastępca Prezesa, 
c) Sekretarz, 
d) Skarbnik, 



e) Członek, 
f) Członek, 
g) Członek. 

4.  Prezesa wybiera Walne Zgromadzenie Członków na czas trwania kadencji 
Zarządu.  

5.  Zastępcę Prezesa, Sekretarza, Skarbnika i Członka Zarządu wybiera Zarząd ze 
swego grona na kadencję trwającą 3 lata. 

6.  Posiedzeniami i pracą Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia. W razie jego nieobecności zastępuje go Zastępca Prezesa 
Stowarzyszenia. Prezes reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, w razie 
niemożności reprezentowania Stowarzyszenia, Prezes ma prawo wyznaczyć         i 
upoważniać wskazaną przez siebie osobę do wystąpienia w jego zastępstwie.  

7.  Do kompetencji Zarządu należy:  
a) realizacja celów i określenie kierunków działania Stowarzyszenia; 
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków; 
c) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia; 
d) powoływanie, odwoływanie i nadzorowanie organów powoływanych do 

realizacji w ściśle określonym zakresie celów statutowych 
Stowarzyszenia, które mogą być nazywane radami, komisjami, 
komitetami, czy też sekcjami; 

e) rozstrzyganie wszelkich spraw niezastrzeżonych dla innych organów; 
f) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku 

Stowarzyszenia; 
g) nagradzanie członków szczególnie wyróżniających się w pracy 

społecznej Stowarzyszenia; 
l)  podejmowanie uchwał o przyznaniu dyplomu „Społecznik Wsi”,  

„Ambasador Wsi”, „Dobroczyńca Roku” itp.; 
h) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków; 
i) przyjmowanie i skreślanie członków; 
j) sporządzanie planów pracy i budżetu; 
k) prowadzenie dokumentacji członkowskiej ; 

8.  W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia, 
podejmowanie uchwał należy do Walnego Zgromadzenia Członków.  

9.  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 
trzy miesiące.  

10.  Szczegółowe zasady działania Zarządu może ustalić regulamin uchwalony przez 
tę władzę. 

11.  Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności 2/3 
członków zarządu. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.  

12.  Do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu niezbędny jest podpis Prezesa i 
minimum jednego Członka Zarządu. 

13.  Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes i Skarbnik po 
podjęciu uchwały przez Zarząd.  

 
 
 
 
 
 



§ 18 

Komisja Rewizyjna 
 
1.  Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Jest powołana przez członków 

Walnego Zgromadzenia do sprawowania kontroli nad działalnością 
Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku. 

2.  Komisja rewizyjna musi być niezależna od zarządu oraz członkowie komisji 
rewizyjnej: 

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w 
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu 
zatrudnienia; 

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy 
umyślnej; 

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot 
uzasadnionych kosztów    lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 
określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu 
osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U.  Nr 26, poz. 306, 
z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz  
z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535). 

3.  Do  kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

a) kontrola działalności finansowej Stowarzyszenia; 
b) składanie Walnemu Zebraniu pisemnych sprawozdań ze swojej 

działalności; 
c) rozstrzyganie odwołań od decyzji Zarządu dotyczących członków 

Stowarzyszenia; 
d) możliwość żądania od każdego członka ustępującego wszelkich 

dokumentów związanych z działalnością Stowarzyszenia; 
e) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków; 
f) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia.  

4.  Działalność Komisji Rewizyjnej normuje regulamin uchwalony przez tą Komisję.  
5.  Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności 2/3 

członków uprawnionych do głosowania.  
6.  Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. 

 

§ 19 

W razie ustania członkostwa lub wykluczenia ze Stowarzyszenia osoby będącej 
członkiem organów Stowarzyszenia w trakcie kadencji, organom tym przysługuje 
prawo uzupełnienia składu, jednak liczba osób dołączających do Stowarzyszenia nie 
może przekraczać ½  liczby składu z wyboru. 

 

 

 

 



Rozdział VI 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁANOŚCI STOWARZYSZENIA 

§ 20 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią składki członkowskie, środki finansowe, 
nieruchomości i ruchomości nabyte przez Stowarzyszenie w toku jego działalności.  

2. W szczególności środki majątkowe Stowarzyszenia mogą pochodzić z:  
a) działalności gospodarczej Stowarzyszenia; 
b) subwencji, dotacji, darowizn, grantów, spadków i zapisów; 
c)  przychodów z majątku ruchomego, nieruchomości i praw 

majątkowych, także w formie odsetek od środków Stowarzyszenia 
zdeponowanych na rachunku bankowym w walucie polskiej lub obcej,  

d) innych wpływów, w tym także z ofiarności publicznej; 
3. W majątku Stowarzyszenia można wyodrębnić fundusze Stowarzyszenia, określić 

ich przeznaczenie, formy i zasady zarządu w tym zakup przedmiotów niezbędnych 
do działania Stowarzyszenia. 

4. Środki posiadane i pozyskiwane przez Stowarzyszenie mogą być wykorzystywane 
tylko na realizację celów statutowych, w tym do rozliczeń kosztów prowadzących 
do ich wykonania.  

5. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na 
realizację wszystkich form działania Stowarzyszenia, o ile darczyńca lub 
spadkobierca nie zastrzegł inaczej.  

6. Stowarzyszenie może zlecać prowadzenie swoich spraw majątkowych i realizację 
bieżącej działalności wraz z dysponowaniem majątkiem Stowarzyszenia w 
zakresie wyznaczonym przez Zarząd, zatrudnionym osobom fizycznym i prawnym. 
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową, rachunkowość zgodnie                              
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

7. 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 Stowarzyszenia na rzecz członków, członków 
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w 
stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika ze 
statutowego celu Stowarzyszenia. 

 

 

 



Rozdział VII 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

§ 21 

1.  Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków 

Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 

połowy liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. 

2.  Uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia po 

uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością głosów 

przy obecności co najmniej 2/3 członków Walnego Zgromadzenia Członków. 

3.  Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Walne Zgromadzenia 

Członków.  

4.  Z chwilą ustanowienia likwidatora Zarząd ulega rozwiązaniu.  

5.  Do likwidatora stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu o Zarządzie.  

 

§ 22 

1. Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia może być przeznaczony na:  
a) realizację celów podobnych do statutowych zadań Stowarzyszenia; 
b) zasilenie innych organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji działających 

na rzecz podobnych celów, jak te wymienione w niniejszym statucie.  
2.  Przeznaczenie majątku pozostałego po likwidacji Stowarzyszenia określa Walne 

Zgromadzenie Członków zgodnie z postanowieniami ust. 1.  
 

§ 23 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy 

Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U.Nr 29, Poz.104). 

§ 24 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania wprowadzonych zmian w Krajowym 
Rejestrze Sądowym. 
 


