STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA

Tekst jednolity statutu uchwalony w dniu 30 września 2015 roku
Walnym Zebraniu Stowarzyszenia

na

Rozdział I
Postanowienia ogólne.
§1
Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka
zwane dalej "Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób
fizycznych i prawnych.
§2
1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989.-Prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami), ustawy z 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003, nr 96, poz. 873
z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
§3
Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
§4
Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Rdzawka.
§5
Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.

Rozdział II
Cele i zadania.
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§6
Celem Stowarzyszenia jest:
l) Wspieranie rozwoju kultury wśród mieszkańców Rdzawki i okolicznych miejscowości.
2) wspieranie kształcenia młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
3) współpraca z organizacjami społecznymi, administracją samorządową i rządową w zakresie
prowadzenia działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu.
4) międzynarodowa wymiana doświadczeń i poznanie dorobku kulturalnego innych państw.
5) promowanie i wspieranie edukacji ekologicznej oraz ochrony środowiska.
6) organizacja koncertów, wystaw, seminariów, konferencji.
7) promowanie działalności na rzecz rozwoju kultury, sportu i turystyki.
8) pozyskiwanie środków na działalność kulturalną z dostępnych funduszy pomocowych.
9) inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów
społecznych.
10) prowadzenie działalności wydawniczej, przygotowywanie i wydawanie materiałów
informacyjnych.
11) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia.

§7
Do zadań Stowarzyszenia należy:
1) pomoc materialna w edukacji, rozwoju zainteresowań i zdolności młodzieży.
2) współpraca z instytucjami kulturalnymi, krajowymi i zagranicznymi.
3) wspomaganie działań mających na celu krzewienie kultury.
4) pozyskiwanie środków pomocowych.
§8
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej i zawodowej
członków.

2. Stowarzyszenie do prowadzenia spraw związanych ze swą działalnością może
zatrudniać pracowników.
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3. Działalność określona w § 6 i § 7 jest wyłączną działalnością statutową
Stowarzyszenia i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako
działalność odpłatna.

4. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia określa przedmiot działalności
nieodpłatnej i odpłatnej.

5. Przedmiotem

działalności

nieodpłatnej

w

ramach

organizacji

pożytku

publicznego, o której mowa w ust. 3 jest w szczególności:
- organizowanie wystaw i imprez kulturalnych,
- ……………………………………………….,
- ………………………………………………

6. Przedmiotem działalności odpłatnej, o której mowa w ust.3, jest:
- organizowanie imprez rozrywkowych i sportowych;
- działalność mająca na celu pozyskanie środków finansowych potrzebnych
do realizacji działań statutowych.

7. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z
przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia, jeżeli Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia podejmie uchwałę o jej prowadzeniu we wskazanym
przez siebie zakresie.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia.
§9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.
§10
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Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne pełnoletnie –
obywatele polscy i cudzoziemcy, mający pełną zdolność do czynności prawnych,
które popierają cele Stowarzyszenia oraz deklarują i dają rękojmię czynnego
uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia.

§11

1.

O przyjęciu osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje

Zarząd

Stowarzyszenia w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji

kandydata popartej rekomendacją co najmniej dwóch członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu

2.

przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała w
tym przedmiocie jest ostateczna.

§12

1.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:
1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
2.

prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach

wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia.

2.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:

1. brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
2. przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
3. nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,
4. regularnie płacić składki członkowskie.

§13

1.

Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka

zwyczajnego.
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2. Skreślenie z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia dokonuje Zarząd
Stowarzyszenia

w następujących przypadkach:

a) rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie,
b)

nie usprawiedliwionego zalegania przez członka, mimo pisemnego

upomnienia, z opłatą składek za okres przekraczający 2 lata,

c) śmierci członka.
Wykluczenie

3.

członka

Stowarzyszenia

zwyczajnego

Stowarzyszenia

dokonuje

Zarząd

w następujących wypadkach:

a) prowadzenie działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,
b) działanie na szkodę Stowarzyszenia,
c)

popełnienia czynu, który dyskwalifikuje

daną osobę

jako członka

Stowarzyszenia.

4.

Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w §13 ust.2 pkt. a, b i w

ust. 3,

Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub

osobiście na posiedzeniu Zarządu.

5.

Od uchwały Zarządu w sprawie, o której mowa w §13 ust.2 pkt. a, b i w ust.

3 członek Stowarzyszenia może odwołać się w terminie 30 dni od podjęcia
uchwały lub powzięcia o niej wiadomości, do walnego Zgromadzenia.

§14

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

zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swą

zgodą zostanie przyjęta

do Stowarzyszenia przez Zarząd

Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie
wysokości.

3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z
deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej
deklaracji.
§15
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie
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zasłużona dla rozwoju kultury, Stowarzyszenia lub środowiska lokalnego.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu
Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz
Stowarzyszenia.

§16
Członkowie wspierający i członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia w
pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, a z głosem
doradczym – także w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia. §13 niniejszego
Statutu stosuje się także odpowiednio do członków wspierających i honorowych
Stowarzyszenia.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia
§17
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia.
3.

Komisja Rewizyjna.
§ 18

Kadencja wszystkich władz wybieralnych w Stowarzyszeniu trwa cztery lata. W przypadku
zmniejszenia składu władz w czasie trwania kadencji, władze te mogą dokooptować nowych
członków na okres do końca kadencji.
§ 19
1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
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obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w głosowaniu
jawnym, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. Przy równej liczbie
głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia są ostateczne w postępowaniu wewnętrznym.
§ 20
1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia stanowi z zastrzeżeniem postanowień § 16 zebranie
wszystkich członków zwyczajnych.
2.W Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie, a w drugim - może skutecznie obradować, bez względu
na liczbę uczestników.

§ 21
1. Do kompetencji Zgromadzenia należy:
1. uchwalanie planów działania oraz gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
2. podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
3. wybór Zarządu Stowarzyszenia.
4. wybór Komisji Rewizyjnej.
5. uchwalanie regulaminów Stowarzyszenia w tym regulaminu obradowania
Walnego Zgromadzenia.
6) uchwalanie wysokości składek członkowskich.
7) podejmowanie uchwał w sprawach absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia na
wniosek Komisji Rewizyjnej.
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej
2. Zgromadzenie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia, powiadamiając skutecznie wszystkich
członków Zgromadzenia o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad na co
najmniej 14 dni przed planowanym posiedzeniem Zgromadzenia:
a) przynajmniej raz w roku, z własnej inicjatywy.
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej (w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wniosku).
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c) na wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 22
1. Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do
kompetencji innych organów Stowarzyszenia, w szczególności::
a) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
b) prowadzenie działalności finansowej w ramach wyznaczonych przez Walne
Zgromadzenie.
c) reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu.
d) dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez
Walne
Zgromadzenie.
e) sporządzanie sprawozdań z działalności.
f) przygotowywanie projektów uchwał dla Walnego Zgromadzenia oraz regulaminów
wewnętrznych.
2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 do 7 osób. Na pierwszym posiedzeniu wybiera ze
swojego grona Prezesa, I Wiceprezesa, II Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
3. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu Stowarzyszenia lub Wiceprezesi.
4. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa.
5. Członkiem Zarządu może zostać osoba która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 23
1.

Komisja Rewizyjna, o ile Walne Zgromadzenie nie zdecyduje inaczej, składa się z 3

osób. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
2.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a) sprawdzanie zgodności działalności Zarządu Stowarzyszenia z uchwałami Walnego
Zgromadzenia i Statutem, w tym celu Komisja może przeprowadzać kontrole, uchwalać
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wnioski i wystąpienia pokontrolne,
b) wnioskowanie o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
c) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z wnioskami o absolutorium dla
Zarządu Stowarzyszenia.
§23a
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1. Nie mogą być członkami Zarządu, małżonkami członków tego zarządu ani pozostawać
z członkami tego zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z
tytułu zatrudnienia,
2. Nie byli skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego za rok poprzedni.
§ 23b
Skazanie członka komisji rewizyjnej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ma, z dniem
uprawomocnienia się wyroku skazującego, skutek taki sam jak odwołanie.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 24
1.

Fundusze i majątek Stowarzyszenia stanowią:
a) składki członkowskie.
b) dotacje, darowizny, spadki, zapisy oraz dochody z ofiarności publicznej.
c) wpływy z działalności statutowej.

2. Majątek Stowarzyszenia składa się z ruchomości.
3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd w ramach przekazanych
kompetencji przez Zgromadzenie.
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1. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych
upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym Prezes lub
Wiceprezes.
§ 24a

Zabrania się:
1.

Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w

stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów lub pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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, zwanym dalej "osobami bliskimi".
2.

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 następować by miało bezpłatnie lub na warunkach
preferencyjnych,
3.

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 bezpośrednio wynika z celu statutowego.
4.

Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,

członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 25
1. Uchwałę w sprawie zmian Statutu oraz likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Zgromadzenie

10/11

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA

bezwzględną większością głosów

przy obecności co najmniej połowy członków

uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie decyduje o
przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną, która
przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
3. W razie rozwiązania stowarzyszenia przez sąd, zarządza on jego likwidację, wyznaczając
likwidatora.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem maja zastosowanie postanowienia
prawa o stowarzyszeniach.

Tekst statutu sporządzono na 10 ponumerowanych stronach.

Za Zarząd
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