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ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie  Miłośników Wąwelna - Tilia zwane dalej stowarzyszeniem  działa na

podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity -

Dz. U z 2001 r, Nr 79 poz. 855 ze zm.) oraz niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa przez swoje organy w sposób

przewidziany w ustawach i statucie.

3. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3

Siedziba Stowarzyszenia mieści się we wsi Wąwelno, przy ulicy Długiej 6, 89-413 Wąwelno

 a terenem jego działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie prowadzi również działalność poza RP, zgodnie 

z obowiązującym prawem.

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Do wykonywania zadań statutowych może zatrudnić pracowników i wolontariuszy.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym 

lub podobnym profilu działania, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów

międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§ 6



Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 7

Stowarzyszenie może tworzyć instytucje, które służą realizacji celów statutowych (między innymi

placówki doskonalenia nauczycieli, placówki opiekuńczo-wychowawcze, kulturalne, edukacji

ekologicznej itp).

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁALNIA  STOWARZYSZENIA

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest:

1. działanie na rzecz zaspokojenia potrzeb wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i

dorosłych,

2. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz

wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

3. działalność charytatywna,

4. podtrzymywanie tradycji regionalnej i narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

5. ochrona i promocja zdrowia,

6. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,

7. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i

zagrożonych zwolnieniem z pracy,

8. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i

mężczyzn,

9. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

10. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

11. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

12. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,

13. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,

14. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

15. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,



16. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także

działań wspomagających rozwój demokracji,

17. ratownictwo i ochrona ludności,

18. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za

granicą,

19. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,

20. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między

społeczeństwami,

21. promocja i organizacja wolontariatu,

22. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo

organizacje pozarządowe oraz jednostki kościelne (jeżeli ich cele statutowe obejmują

prowadzenie działalności pożytku publicznego) w wyżej wymienionej działalności.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. tworzenie i wdrażanie programów oraz projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia,

2. organizowanie i udział w spotkaniach, konferencjach i seminariach o zasięgu krajowym i

międzynarodowym,

3. pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową pochodzących z

dobrowolnych składek członków, osób trzecich oraz różnego rodzaju instytucji i fundacji, a

także imprez dochodowych,

4. zbieranie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji dotyczących Gminy Sośno, jej

tradycji i miejscowej kultury,

5. współpraca w wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi oraz

pozarządowymi w działaniach przyczyniających się do realizacji celów statutowych.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

§ 10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.



§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. członków zwyczajnych,

2. członków wspierających

3. członków honorowych.

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym i honorowym może być osoba fizyczna – obywatel polski lub

cudzoziemiec – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw

publicznych i akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.

2. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa  się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd

Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały, po uprzednim złożeniu

pisemnej deklaracji.

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna (polska lub cudzoziemiec)

zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc

materialną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła znaczący wkład w rozwój

Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

§ 13

Członek zwyczajny ma prawo do:

1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

2. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. Organizowanych

przez władze Stowarzyszenia,

3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,

4. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.



§ 14

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,

2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 15

1. Członek wspierający i honorowy z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego

posiada prawa określone w § 13 pkt 2-5.

2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych

świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający poprzez swoich przedstawicieli i członek honorowy może

uczestniczyć w pracach Walnego Zebrania Członków.

4. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 16

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłaszanej na piśmie

Zarządowi,

2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3. skreślenia z listy członków z powodu  nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek

członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,

4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Zarządu, w przypadku

stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał

i regulaminów,

5. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę

dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,

6. pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały władz Stowarzyszenia, które

członkostwo nadała.



§ 17

W przypadkach określonych w § 16 pkt 1-5 orzeka Zarząd i jest zobowiązany zawiadomić członka

o skreśleniu lub wykluczeniu podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo

wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia

stosownej uchwały lub orzeczenia.

§ 18

Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w § 17.

IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:

1/ Walne Zebranie Członków,

2/ Zarząd,

3/ Komisja Rewizyjna

§ 20

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się podczas

Walnego Zebrania  Członków.

2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej podejmowane są w

głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy

ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 21

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie

kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełniania z tym, że liczba osób

dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.



Walne zebranie członków

§ 22

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością 

głosów – w pierwszym terminie zebrania – w obecności co najmniej połowy członków

uprawnionych do głosowania. W przypadku braku quorum – w drugim terminie 

zebrania – bez względu na liczbę obecnych.

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie zmian Statutu, nadania i pozbawienia

godności członka honorowego oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagają większości 2/3

głosów członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu, przy obecności co najmniej

połowy liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu

na ilość obecnych w drugim terminie zebrania.

4. Udział w Walnym Zebraniu Członków  biorą członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym,

zaś członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym.

5. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne (zwoływane raz w roku) lub nadzwyczajne,

zwoływane przez Zarząd na pisemny wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane w terminie miesięcznym

od daty wpływu wniosku do Zarządu. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje

nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

3) powoływanie i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4) udzielenie  absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek  Komisji Rewizyjnej,

5) uchwalanie zmian w statucie,

6) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

7) rozpatrywanie wniosków władz Stowarzyszenia oraz wniosków i odwołań

poszczególnych członków,

8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i likwidacji majątku.



§ 24

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków co

najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

§ 25

 Jeśli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zebrania Członków nie stanowi inaczej, odbywa

się ono 30 minut później w tym samym miejscu.

Zarząd

§ 26

Zarząd składa sie z 3 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wyłania prezesa,

wiceprezesa i skarbnika.

§ 27

Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,

2)  opracowanie programu działalności Stowarzyszenia,

3) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

4) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

5) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;

6) przyjmowanie, skreślanie, i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

7) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

8) podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych i

zagranicznych,

9) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania

Członków;

10) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, 

11) powoływanie i odwoływanie kierowników instytucji i placówek, o których mowa w § 7,



12) ustalanie wysokości składek członkowskich,

13) powoływanie komisji, zespołów i innych struktur wewnętrznych oraz określanie ich zdań,

14) rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,

 

§ 28

1.  Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes, lub z jego upoważnieniem wiceprezes, w miarę

potrzeby, nie rzadziej niż 4 razy w roku.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch

członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji

Rewizyjnej oraz zaproszeni członkowie Stowarzyszenia.

§ 29

Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu, w tym

prezes lub wiceprezes. Nie wyklucza to łącznej reprezentacji prezesa i wiceprezesa.

§ 30

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia w pozostałych sprawach uprawnieni są

Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik.

Komisja Rewizyjna

§ 31

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie

przewodniczącego.

§ 32

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) Kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,



2) Przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień,

3) Składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności

Stowarzyszenia.

§ 33

1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności

wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem

doradczym.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA.

§ 34

Majątek Stowarzyszenia tworzą ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§ 35

1. Fundusze Stowarzyszenia stanowią:

1) składki członkowskie,

2) dotacje, subwencje,

3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia,

4) wpływy z ofiarności publicznej,

5) darowizny, spadki,

6) wpływy z odsetek.

2. Wydatkowanie środków finansowych na cele statutowe przebiega zgodnie z uchwałą

Walnego Zebrania Członków.

3. Środki finansowe gromadzone są na rachunku bankowym Stowarzyszenia.



ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA.

§ 36

Podjęcie uchwały o zmianie Statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów

przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 37

W przypadku podjęcia decyzji przez Walne Zebranie Członków – uchwały o rozwiązaniu

Stowarzyszenia – Walne Zebranie Członków zdecyduje o przeznaczeniu majątku i powoła komisję

likwidacyjną.

 

                                   

                                            


