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STATUT 

STOWARZYSZENIA GOSPODYŃ WIEJSKICH GMINY 

TRZEBOWNISKO 
 

ROZDZIAŁ I 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1  

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Trzebownisko  

- zwane dalej Stowarzyszeniem. 

2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo 

o stowarzyszeniach (Dz. U. 2015, poz. 1393) oraz niniejszego Statutu.  

 

§2 

1. Stowarzyszenie jest organizacją powszechną, dobrowolną, samorządną i niezależną 

od organów administracji państwowej, samorządowej oraz państwowych i społecznych 

jednostek organizacyjnych, powołaną na czas nieoznaczony. 

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

3. Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Starosta powiatu rzeszowskiego. 

 

§ 3  

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz tereny poza 

jej granicami. 

2. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się we wsi Trzebownisko. 

3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takim 

samym lub podobnym profilu działania. 

4. Stowarzyszenie może współpracować z innymi organizacjami, instytucjami, ośrodkami 

i osobami w realizacji działań statutowych. 

5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności 

gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być 

przeznaczony do podziału między jego członków. 

6. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków. Stowarzyszenie 

może zatrudniać pracowników lub zlecać zadania innym podmiotom. 

 

§ 4  

1. Stowarzyszenie ma prawo używania oznak i pieczęci, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

2. Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie 

Stowarzyszeniu.  
 

ROZDZIAŁ II 

 CELE STOWARZYSZENIAI SPOSOBY DZIAŁANIA 

 

§ 5  

1. Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego 

rozwoju społecznego, oświatowego, kulturalnego, gospodarczego i turystycznego. 

 

2. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez następujące cele szczegółowe: 
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a) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej w tym lokalnej i regionalnej 

historii, tradycji, zwyczajów i obrzędów; 

b) pielęgnowanie polskości oraz działalność na rzecz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej; 

c) działalność na rzecz rozwoju i promocji wyrobów lokalnych, regionalnych 

i tradycyjnych oraz dziedzictwa kulturowego; 

d) wspieranie rozwoju i promocji kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego; 

e) działalność charytatywna oraz wspieranie wydarzeń kulturalnych; 

f) działalność wspomagająca rozwój wspólnot, społeczności lokalnych oraz integracji 

pokoleń; 

g) promocja obszarów wiejskich, w szczególności gminy Trzebownisko; 

h) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 

i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

i) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

j) przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wspieranie rozwoju kompetencji 

w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych i języków obcych; 

k) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

l) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, równych praw kobiet 

i mężczyzn oraz upowszechniania i ochrony praw dziecka; 

m) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

n) ochrona i promocja zdrowia; 

o) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

p) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

q) działalność na rzecz rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty 

i wychowania; 

r) działalność na rzecz dzieci i młodzieży; 

s) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych 

i starszych; 

t) upowszechnianie i wspieranie rozwoju kultury fizycznej, aktywnego i zdrowego stylu 

życia, turystyki i krajoznawstwa; 

u) działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego; 

v) działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie 

uzależnieniom i patologiom społecznym; 

w) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 

a także działania wspomagające rozwój demokracji; 

x) budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz udzielanie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego; 

y) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych w kraju i za granicą; 

z) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami; 

aa) promocja i organizacja wolontariatu; 

bb) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 

cc) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą oraz pomoc Polonii i Polakom 

za granicą. 
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ROZDZIAŁ III  

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA 

 

§ 6  

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1. członków zwyczajnych 

2. członków wspierających 

3. członków honorowych 
 

§ 7  

1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży 

deklarację członkowską na piśmie. 

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna (osoba prywatna, 

instytucja, organizacja) zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała 

na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową i która pragnie walnie przyczynić 

się do rozwoju działalności Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu 

przez swojego przedstawiciela. 

3. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie zgłoszenia przyjętego 

przez Zarząd Stowarzyszenia. 

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

idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia. 

5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się zwykłą większością głosów 

w drodze uchwały Zarządu, na podstawie pisemnej deklaracji. 

6. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia 

zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich. 

7. Nadanie godności członka honorowego następuje poprzez Walne Zebranie Członków, 

na wniosek Zarządu. 

 

§ 8  

1. Przyjęcia osoby fizycznej w poczet członków zwyczajnych dokonuje Zarząd 

Stowarzyszenia na podstawie rekomendacji jednego członka Stowarzyszenia 

oraz pisemnej deklaracji przystępującego zawierającej: 

a) imiona i nazwisko 

b) miejsce zamieszkania 

c) datę i miejsce urodzenia 

d) oświadczenie o przystąpieniu 

2. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie 

o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto: 

a) osoby fizyczne: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL, 

b) osoby prawne: nazwę firmy, siedzibę, adres, numer Regon, 

3. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. 

O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego. 

4. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego 

Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy 

wnieść w terminie l miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu. 
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§ 9  

Założyciele z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi. 
 

§ 1 0  

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są: 

1. Aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia oraz przyczyniać się do realizacji 

jego celów, a w szczególności brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych 

przez Stowarzyszenie  

2. Przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia. 

3. Nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia. 

4. Regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie w terminie do dnia 30 marca 

każdego roku. 

 

§ 1 1  

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia ma prawo do: 

1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału 

w głosowaniu. 

2. Wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia. 

3. Zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego 

działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia. 

4. Uczestniczenia w zebraniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie. 

5. Udział we wszystkich działaniach Stowarzyszenia. 

6. Korzystania z lokali i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych wewnętrznym 

Regulaminem. 

7. Uczestniczenia w szkoleniach i kursach zarówno w kraju jak i za granicą, których 

organizatorem lub współorganizatorem jest Stowarzyszenie lub organizowanych na zlecenie 

Stowarzyszenia. 
 

§ 1 2  

1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek: 

a) Dobrowolnej rezygnacji z członkostwa zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia 

po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wobec Stowarzyszenia. 

b) Śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności 

do czynności prawnych albo utraty praw publicznych  

c) Utraty osobowości prawnej bądź likwidacji członka będącego osobą prawną.  

d) Wykluczenia. 

2. Wykluczenie członka następuje w przypadku: 

a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składki rocznej przez okres dłuższy niż 

6 miesięcy. 

b) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem. 

c) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi 

w jego dobre imię. 

d) naruszenie zasad statutowych, nieprzestrzeganie uchwał regulaminów, 

a w szczególności nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w działaniach 

Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż jeden rok. 

e) działania na szkodę Stowarzyszenia. 

3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd 

umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. 

O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego. 

4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a/-c/ stwierdza Zarząd 
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w formie uchwały, przepis ustępu 2 stosuje się odpowiednio. 

5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu 

odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie l miesiąca od daty doręczenia 

pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Odwołanie powinno być złożone na piśmie 

w siedzibie Stowarzyszenia lub przesłane listem poleconym. Do czasu rozpatrzenia 

odwołania przez Walne Zebranie stosunek członkostwa pozostaje zawieszony. Walne 

Zebranie Członków na najbliższym zebraniu podejmuje ostateczną uchwałę. 

 

§ 1 3  

Ze Stowarzyszenia nie można wykluczyć członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej 

przed uprzednim odwołaniem ich ze składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. 

  

§ 1 4  

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce 

zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta 

do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji 

zawierającej dane, o których mowa w § 8  ust. 1 i 2 oraz oświadczenie o zakresie 

deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia. 

2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie 

wysokości. 

3. Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek dobrowolnego wystąpienia 

zgłoszonego Zarządowi lub skreślenia uchwałą Zarządu z powodu nie realizowania 

zadeklarowanej formy wspierania przez okres co najmniej jednego roku.  

4. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych 

przez Stowarzyszenie. 

5. Członek wspierający ma obowiązek przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał organów 

Stowarzyszenia. 

6. Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem 

czynnego i biernego prawa wyborczego. 

 

§ 1 5  

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce 

zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla 

Stowarzyszenia. 

2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto 

jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich. 

3. Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych 

w § 1 2  ust. 2 lit. b-e. 

§ 1 6  

1. Członkowi honorowemu może być nadana godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. 

Godność tę Walne Zebranie może nadać osobie szczególnie zasłużonej w działalności 

na rzecz lokalnej społeczności, której postawa moralna i dotychczasowa działalność 

jest zgodna z celami działalności Stowarzyszenia. 

2. W tym samym czasie godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia może być nadana 

tylko jednej osobie. 

3. Do Honorowego Prezesa Stowarzyszenia stosuje się postanowienia dotyczące członków 

honorowych, z tym, że nadanie i odebranie tej godności następuje uchwałą podjętą 

większością 2/3 głosów. 
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ROZDZIAŁ IV  

STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

 

§ 1 7  

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie  

2. Zarząd  

3. Komisja Rewizyjna  

§ 1 8  

1. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków 

spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym lub jawnym. Walne Zebranie 

decyduje o sposobie głosowania. 

2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na czteroletnią kadencję do czasu 

nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, 

w którym upływa okres kadencji. 

3. Mandat członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu: 

a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu 

b) pisemnej rezygnacji 

c) odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów. 

4. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej przed 

upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu 

kadencji. 

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej w sytuacjach 

wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby 

na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej. 

 

§ 1 9  

1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym 

zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków 

organu, o ile Statut nie stanowi inaczej. 

2. W przypadku braku quorum na pierwszym posiedzeniu Walnego Zebrania, Zarządu 

lub Komisji Rewizyjnej wówczas w drugim terminie posiedzenia tj. po upływie 30 minut 

w którym głosowanie odbywa się zwykłą większością głosów bez względu na liczbę 

obecnych na sali. Dotyczy to także głosowań w sprawie wyborów członków władz 

Stowarzyszenia.  

 

§ 2 0  

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej 

w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany jest spośród nie wybranych 

kandydatów wg kolejności uzyskanych głosów w wyborach uzupełniających. Liczba 

dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków 

pochodzących z wyborów. Uchwałę w tej sprawie podejmuje organ którego osoba jest 

członkiem. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się jeżeli do końca kadencji pozostało 

więcej niż sześć miesięcy, zwykłą większością głosów przez Walne Zebranie Członków. 
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WALNE ZEBRANIE 

 

§ 2 1  

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. Walne Zebranie może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny 

3. Walne Zebranie zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku 

kalendarzowym, nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: 

a) z własnej inicjatywy 

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

c) na pisemny wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia, w terminie 1 miesiąca 

od otrzymania wniosku 

5. Do wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania dołącza się proponowany 

porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony 

przez Zarząd o inne punkty. 

6. Walne Zebranie może podejmować uchwały tylko w sprawach, dla których zostało zwołane 

i zostały one przedstawione w porządku obrad, chyba, że wszyscy członkowie 

Stowarzyszenia obecni na posiedzeniu wyrażą zgodę na rozszerzenie porządku obrad. 

7. Pracami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący, a protokołuje Sekretarz, wybierani 

każdorazowo przez uczestników Walnego Zebrania.  

8. Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia o terminie i miejscu Walnego 

Zebrania ca najmniej na 7 dni przed jego terminem i doręcza porządek obrad. 

 

§ 2 2  

1. Do Kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy: 

a) uchwalanie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmian kwalifikowaną większością 2/3 

głosów; 

b) wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

c) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia  

d) uchwalanie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej 

e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

z działalności Stowarzyszenia 

f) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu 

Zarządowi  

g) nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia  

h) ustalanie wysokości składek członkowskich 

i) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia 

jego majątku 

j) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji  

k) powoływanie i likwidacja oddziałów Stowarzyszenia, 

l) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej w przypadkach 

określonych w Statucie 

m) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych 

sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów. 
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ZARZĄD 
 

§ 2 3  

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. 

 

1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera 

ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Skarbnika i Sekretarza. 

2. Przewodniczący Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje 

go Wiceprzewodniczący lub wskazany członek Zarządu. 

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał 

lub na wniosek Przewodniczącego lub dwóch członków Zarządu w terminie 14 dni 

od zgłoszonego wniosku. 

4. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach 

niewymagających kolektywnego działania. 

5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący lub upoważniony członek Zarządu. 

6. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy 

tworzą Biuro Stowarzyszenia 

7. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu. 
 

§ 2 4  

1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:  

a) realizacja uchwał Walnego Zebrania, 

b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,  

d) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa, 

e) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych, 

f) podejmowanie decyzji dotyczących zatrudnienia, 

g) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, 

h) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia 

z zastrzeżeniem § 28  ust. 6. 
 

KOMISJA REWIZYJNA  

 

§ 2 5  

1. Komisja Rewizyjna składa sie trzech członków. 

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza. 

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej 

działalności Zarządu, 

b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie 

absolutorium ustępującymi Zarządowi, 

c) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami, 

d) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich, 

e) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania. 

4. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej. 

5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby: 

a) będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

6. Wybrane do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne. 
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Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji jest 

równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy. 
 

§ 2 6  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo 

uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia. 

 

ROZDAIAŁ V  

MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA 

 

§ 2 7  

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą 

wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. 

2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:  

a) składek członkowskich, 

b) dotacji, 

c) środków otrzymanych od sponsorów, 

d) darowizn, 

e) zapisów i spadków, 

f) dochodów z własnej działalności, 

g) dochodów z majątku. 

3. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca pierwszego kwartału każdego 

roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez 

Zarząd w ciągu 30 dni otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka 

Stowarzyszenia. 

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd. 

6. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania 

Członków: 

a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, 

b) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów w spółce, 

c) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, 

d) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy 

niż 2 lata, 

e) rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 20.000 zł 

lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość, 

f) przyjęcie lub odrzucenie spadku. 

 

§ 2 8  

1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie 

zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do: 

a) członków Stowarzyszenia i jego organów, 

b) pracowników Stowarzyszenia, 

c) małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, 

krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia, 

d) osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 

1 pkt a)-d), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich. 

3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których 
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mowa w ust. 1 pkt a)-d) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba 

że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia. 

4. Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów 

lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 1 pkt a) i b) 

oraz od osób, o których mowa w ust. 1 pkt c) i d). 

 

§ 2 9  
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie 

służącym realizacji jego celów statutowych. 

2. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej 

zakresie decyduje Walne Zebranie. 

 

§ 3 0  
1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, 

w szczególności w sprawach majątkowych, upoważniony jest Przewodniczący Zarządu 

lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. 

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Przewodniczącego 

lub innego upoważnionego członka Zarządu. 
 

ROZDZIAŁ VI PRZEPISY KOŃCOWE  
 

§ 3 1  

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne 

Zebranie Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów, 

przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, § 19 nie stosuje się. 

 

§ 3 2  
1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania 

powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków 

Stowarzyszenia, § 18 nie stosuje się 

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli Walne Zebranie 

nie wyznaczy innych likwidatorów. 

3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia zostanie podzielony zgodnie 

z uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 

4. W sprawach nie objętych postanowieniami niniejszego Statutu stosuje się odpowiednie 

przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2015, 

poz. 1393). 
 


