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STATUT
Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Wojcieszków
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wojcieszków w dalszych postanowieniach statutu zwane
Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 roku, Prawo o Stowarzyszeniach /tj. Dz U z 2019r. poz.713/ oraz na podstawie
niniejszego statutu.
§2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska ze szczególnym
uwzględnieniem gminy Wojcieszków.
2. Siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość Wojcieszków ul. Kościelna 46.
3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§3
1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
2. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.
3. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
§5
Stowarzyszenie ma prawo używania własnych pieczęci, oznak i znaków organizacyjnych
z zachowaniem obowiązujących przepisów
ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§6
Celem działania Stowarzyszenia jest:
a) wspieranie działań przyczyniających się do aktywizacji życia społeczno –
gospodarczego gminy Wojcieszków.
b) wspieranie inicjatyw, podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem gminy Wojcieszków
c) działalność na rzecz ochrony środowiska
d) działalność kulturalna
e) propagowanie wiedzy na temat Unii Europejskiej
f) podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości obywatelskiej
i kulturowej

g) działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
h) działalność profilaktyczna związana z patologiami społecznymi
i) działalność na rzecz ochrony zdrowia, pomocy społecznej, osób niepełnosprawnych
j) działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu
k) działalność edukacyjna i wychowawcza
l) rozwijanie i kultywowanie idei partnerstwa
m) przeciwdziałanie bezrobociu
n) działalność wydawnicza
o) popularyzowanie wiedzy z zakresu technologii informacyjnych
p) działania na rzecz propagowania dostępu do sieci Internet
q) współpraca z gminą i innymi organizacjami pozarządowymi
r) działalność na rzecz osób starszych
§7
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczno –
gospodarczej mieszkańców gminy Wojcieszków,
b) opracowywanie wniosków w przedmiocie pozyskania środków finansowych na realizację
celów statutowych
c) promocję obszarów wiejskich położonych na terenie gminy Wojcieszków,
d) inicjowanie i podejmowanie działań dotyczących ochrony środowiska,
e) inicjowanie projektów wynikających z zadań Stowarzyszenia,
f) organizowanie lub inicjowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub
szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,
g) współpracę z organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi oraz
innymi instytucjami i podmiotami,
h) prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa,
i) organizowanie lub inicjowanie imprez kulturalnych
j) organizowanie lub inicjowanie działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej,
k) organizowanie różnych form wypoczynku, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży,
l) organizowanie lub inicjowanie imprez sportowych,
m) organizowanie lub inicjowanie zajęć edukacyjnych, dla dzieci i młodzieży oraz
seniorów,
n) popularyzację i podnoszenie wiedzy na temat Unii Europejskiej
o) inicjowanie i koordynacja działań zmierzających do pozyskiwania środków Unii
Europejskiej,
p) współdziałanie z władzami publicznymi i podmiotami zainteresowanymi działalnością
Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
§8
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§9
Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,

b) wspierających,
c) honorowych.
§10
Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych oraz akceptująca cele
Stowarzyszenia, która weźmie udział w zebraniu założycielskim lub złoży pisemną deklarację
według wzoru przygotowanego przez Zarząd.
§11
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji według wzoru
przygotowanego przez Zarząd
§12
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek
10 członków Stowarzyszenia.
§13
Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych
Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.
1.

przez

§14
1. 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.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§15
1.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę utraty praw
publicznych

c) śmierci członka Stowarzyszenia
d) skreślenia przez Zarząd, w drodze uchwały, z powodu zalegania w opłacaniu składek
członkowskich przez okres 3 miesięcy, po uprzednim dwukrotnym upomnieniu,
e) wykluczenia uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z powodu
nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
lub działania na szkodę Stowarzyszenia
f) likwidacji członka będącego osobą prawną.
2. W terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków
stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie
do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest
ostateczna.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§16
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
§17
1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Przewodniczący Walnego Zebrania na wniosek uczestnika Walnego Zebrania może
wprowadzić tajny tryb wyborów.
§18
Uchwały władz wybieralnych Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze
postanowienia statutu stanowią inaczej.
Walne Zgromadzenie Członków
§19
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym
Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
§20
1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane co najmniej raz w roku przez
Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich
członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
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.
Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na
3 dni przed terminem zebrania.
§21
1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi
inaczej.
2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy
co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały
mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych.
3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być
wyznaczony wcześniej niż po upływie trzydziestu minut po pierwszym terminie.
§22
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór i odwołanie Członków Zarządu,
d) wybór i odwołanie Członków Komisji Rewizyjnej,
e) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji
Rewizyjnej,
g) uchwalanie budżetu,
h) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na
rzecz Stowarzyszenia,
i) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
j) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
k) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
l) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
lub jego władze,
m) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
n) decydowanie w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
o) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
p) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
Zarząd
§23
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 4 osób w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes
lub Wiceprezes.
4. Zarząd dla obsługi Stowarzyszenia może utworzyć biuro Stowarzyszenia określając jego
organizację i zakres czynności.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy
składu Zarządu, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów. W przypadku równej liczby

głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu, a przypadku jego nieobecności głos Wiceprezesa
– przewodniczącego posiedzenia zarządu.
§24
Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) działanie w imieniu Stowarzyszenia, kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia oraz
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
d) zatrudnianie pracowników biura oraz ustalanie wysokości zatrudnienia i zasad
wynagradzania,
e) sporządzanie planów pracy i budżetu,
f) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków.
Komisja Rewizyjna
§25
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym Przewodniczącego wybieranego przez
Komisję Rewizyjną spośród swoich członków.
3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać
z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
§26
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz
zebrania Zarządu,
d) kontrola rocznych sprawozdań z działalności Zarządu
e) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
f) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§27
Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji, dotacji i ofiarności publicznej,
d) z wpływów z działalności statutowej.
2. Funduszem i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
1.

3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie
Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§28
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu
działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§29
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3),
przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo o Stowarzyszeniach.

