
STATUT 
 STOWARZYSZENIA  ODNOWA  WSI  STANISZCZE  MAŁE

Rozdział I
Postanowienia ogólne

                             
                                                                                  § 1

Stowarzyszenie Odnowa Wsi Staniszcze Małe zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i jest 
dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§ 2

Terenem  działania  Stowarzyszenia  jest  obszar  Rzeczpospolitej  Polskiej,  a  siedzibą  władz  jest  miejscowość
Staniszcze Małe w powiecie strzeleckim.

§ 3

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych lub zagranicznych związków stowarzyszeń.

§ 4

1.Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej  członków.
2.Przez „działalność społeczną” należy rozumieć pracę wykonywaną nieodpłatnie na rzecz Stowarzyszenia.
3.Działalność Stowarzyszenia mogą także wspierać wolontariusze na zasadach określonych stosownymi przepisami
dotyczących wolontariuszy.
4.Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie ma prawo do zatrudnienia pracowników.

§ 5

Stowarzyszenie może używać odznak, symboli i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 6

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

Rozdział II
Cele i sposoby działania.

§ 7

Celem  ogólnym  Stowarzyszenia  jest  wszechstronna  działalność  na  rzecz  rozwoju  warunków  życia  ludności
wiejskiej, zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz promocji wsi Staniszcze Małe.

§ 8

Celami szczegółowymi są:
1. Działalność zmierzająca do zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego wsi.;
2. Współpraca  z instytucjami i  osobami fizycznymi,  których działalność może być pomocną w realizacji

zadań Stowarzyszenia;
3. Organizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i rekreacyjno- sportowym
4. Promowanie walorów turystycznych i kulturowych wsi;
5. Podejmowanie działań na rzecz ochrony lokalnego środowiska przyrodniczego;



§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. gromadzenie pamiątek i wystawiennictwo;
2. nawiązywanie z instytucjami i osobami fizycznymi kontaktów o charakterze kulturalnym i edukacyjnym,
3. materialne  i  organizacyjne  wspomaganie  lokalnych  inicjatyw  na  rzecz  poprawy  jakości  życia  oraz

zachowania dziedzictwa materialnego wsi,
4. współpracę z Sołtysem, Radą Sołecką i Radnymi,
5. organizację i wspomaganie imprez kulturalnych, sportowych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
6. prowadzenie  zajęć  edukacyjnych,  warsztatów,  wykładów  i  prelekcji  przyczyniających  się  do poprawy

jakości życia mieszkańców wsi
        7.   kreowanie i realizację zadań mających na celu poprawę   zagospodarowania przestrzennego terenu wsi

§ 10

Stowarzyszenie może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi oraz
pozarządowymi w działaniach przyczyniających się do realizacji celów statutowych.

§ 11

1.Stowarzyszenie  może  prowadzić  działalność   statutową  nieodpłatną  i  odpłatną  oraz  działalność  gospodarczą
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2.Dochód  z  działalności  gospodarczej  służy  do  realizacji  celów statutowych  i  nie  może  być  przeznaczony  do
podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.
3. Decyzje o rozpoczęciu działalności odpłatnej lub gospodarczej i jej zakresie podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w
formie uchwały.

§ 11a
Stowarzyszenie  prowadzi  rachunkowość  według  obowiązujących  przepisów  regulujących
działalność finansową i księgową stowarzyszeń 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

                                          
§ 12

1.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2.Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

                                                                                           §13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a/ zwyczajnych,
b/ wspierających,
c/ honorowych.

§ 14

1.Członkiem zwyczajnymi  Stowarzyszenia  może  być  osoba  fizyczna  posiadająca  pełną  zdolność  do  czynności
prawnych i nie pozbawiona praw publicznych .
2.Członkiem  wspierającym  może  być  osoba  prawna  zainteresowana  działalnością  Stowarzyszenia,  która
zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego
przedstawiciela.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.



§ 15

1.Członek zwyczajny ma prawo:
     1)  do czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
     2)  uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków,
     3)  zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków, 
     4)  uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
     5)  zgłaszać opinie i wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
     6) korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.

§ 16

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1. Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Aktywne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
3. Regularne opłacanie składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 17

1.Członek wspierający posiada prawa określone w § 15 pkt. 3, 4 ,5 i 6 oraz prawo udziału- z głosem doradczym- w
statutowych władzach Stowarzyszenia. 
2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w §16 pkt.1 i 2

§ 18

1.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla wsi Staniszcze
Małe i aktywnie uczestnicząca w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2.Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
3.Członek  honorowy  posiada  wszystkie  prawa  członka  zwyczajnego,  a  ponadto  jest  zwolniony  z  obowiązku
opłacania składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
4.Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 19

1.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1)dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie  Zarządowi, po uprzednim
uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie  Stowarzyszenia,
2)śmierci członka lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego,
3)skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub
innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy, 
4)wykluczenia  z  powodu  rażącego  nieprzestrzegania  postanowień  Statutu,  regulaminów  i  uchwał  władz
Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
5)wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę pozbawienia praw
publicznych.

2. W przypadkach określonych w ust.1 pkt.3,4,5 orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 1
miesiąca od daty doręczenia stosownej uchwały.
4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust.3.

§ 20

Członek Stowarzyszenia  skreślony lub wykluczony przez  Zarząd,  do chwili  rozpatrzenia  jego odwołania  przez
Walne Zebranie Członków, pozbawiony jest praw określonych w § 15 pkt. 1, 2 i 6.



Rozdział IV 
Władze Stowarzyszenia

§ 21

1.Władzami Stowarzyszenia są:
a/ Walne Zebranie Członków,
b/ Zarząd,
c/ Komisja Rewizyjna

2.Kadencja  Zarządu i  Komisji  Rewizyjnej  Stowarzyszenia  trwa 3 lata,  a  ich wybór odbywa się  w głosowaniu
jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.

3.Uchwały  Zarządu Stowarzyszenia  podejmowane są w głosowaniu jawnym,  zwykłą większością  głosów,  przy
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków,
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy
obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych.
5. Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą być odwołane z własnej inicjatywy, bądź na pisemny wniosek ¼ członków
Stowarzyszenia.

§ 22

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy
władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

                                                                       Walne Zebranie Członków

§ 23

1.Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym- członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym- członkowie wspierający.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie statutu i jego zmian,
2)uchwalanie głównych kierunków i corocznych planów finansowych działalności Stowarzyszenia,
3) wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia,
4)rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5)udzielanie corocznie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
6)nie  udzielenie  Zarządowi  absolutorium, o którym mowa w pkt.  4  skutkuje jego odwołaniem i  zarządzeniem
wyborów nowego Zarządu,
7)uchwalanie wysokości  składek członkowskich,
8)nadawanie oraz pozbawianie godności członka honorowego,
9)rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
10)uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
11)podejmowanie uchwał o rozwiązaniu  Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. 

§ 25

1.Zwyczajne  Walne  Zebranie  Członków  zwołuje  Zarząd  1  raz  w  roku  jako  sprawozdawcze  i  co  3  lata jako
sprawozdawczo-wyborcze.

1. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad zawiadamia członków Zarząd co najmniej na 14 dni
przed terminem Walnego Zebrania Członków.

2. Jeśli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zebrania Członków nie stanowi inaczej, odbywa się ono
pół godziny później po pierwszym terminie i w tym samym miejscu.



3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych
w drugim terminie, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej.

§ 26

1.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
        1/ z własnej inicjatywy,
        2/ na żądanie Komisji Rewizyjnej,
        3/ na pisemny wniosek co najmniej 6 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2.Nadzwyczajne  Walne Zebranie  Członków winno być zwołane  w terminie 1 miesiąca  od daty zgłoszenia
wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

                                                                                        Zarząd

§ 27

1. Zarząd  kieruje  całokształtem  działalności  Stowarzyszenia,  zgodnie  z  uchwałami  Walnego  Zebrania
Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd składa się z 6 członków : przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik i dwóch
członków.

3. Pracami Zarządu kieruje przewodniczący.
4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez przewodniczącego a w razie jego nieobecności przez zastępcę

przewodniczącego.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków. W razie

równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
6. Stowarzyszenie  jest  reprezentowane  na  zewnątrz  przez  przewodniczącego  Zarządu  a  w  razie  jego

nieobecności przez zastępcę przewodniczącego.

§ 28

Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu;
2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
3. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;
4. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania Członków,
5. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
6. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
7. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia;
8. Opracowywanie projektów, planów i kosztorysów działalności oraz sprawozdań i rozliczeń finansowych;
9. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających;
10. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członkostwa honorowego;
11. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
12. Składanie sprawozdań za swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
13. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

                   

                                                                 Komisja Rewizyjna
 

§ 29

1. Komisja  Rewizyjna  jest   organem   Stowarzyszenia  powołanym  do  sprawowania  kontroli  nad  jego
działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków: przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.
3. W realizacji swych zadań w zakresie nadzoru i kontroli Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi.
4. Komisja  rewizyjna  działa  z  własnej  inicjatywy  na  podstawie  rocznego  planu  pracy  bądź  na  wniosek

Walnego Zebrania Członków.



§ 30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3. wnioskowanie  o  zwołanie  Nadzwyczajnego  Walnego  Zebrania  Członków,  a  także  wnioskowanie  o

zwołanie posiedzenia Zarządu,
4. zwołanie  Walnego  Zebrania  Członków,  w razie  nie  zwołania  go  przez  Zarząd  w terminie  ustalonym

statutem,
5. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 31

Przewodniczącemu Komisji przysługuje prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

Rozdział V 
Majątek Stowarzyszenia

§ 32

1.Majątek Stowarzyszenia  mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2.Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
     1/ składki członkowskie,
     2/ dotacje,
     3/ wpływy z działalności statutowej,
    4/ darowizny, zapisy, spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórek publicznych.
3.Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca pierwszego kwartału każdego roku.
4.Członkowie  Stowarzyszenia  przyjęci  po  pierwszym  kwartale  danego  roku,  pierwszą  składkę  opłacają  w
wysokości równej ½ pełnej jej wysokości najpóźniej do miesiąca od dnia przyjęcia.
5.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

                                                                                    § 33

1. Dla  ważności  oświadczenia  woli,  jak  również  wszelkich  pism  w  przedmiocie  praw  i  obowiązków
majątkowych  Stowarzyszenia  wymagane  są  podpisy  dwóch  członków  Zarządu:  przewodniczącego  i
skarbnika.

2. Dla  ważności  innych  pism  i  dokumentów  wymagany  jest  podpis  przewodniczącego  Zarządu
Stowarzyszenia lub jego zastępcy.

Rozdział VI
Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

     § 34

1. Uchwalenie  Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne
Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych  do  głosowania  w pierwszym terminie,  a  bez  względu  na  liczbę  obecnych  w
drugim terminie. W/w działania można podjąć na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub ¼ członków
Stowarzyszenia.

2. Podejmując  uchwałę  o  rozwiązaniu  Stowarzyszenia  Walne  Zebranie  Członków  określa  sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

Statut niniejszy został uchwalony na zebraniu założycielskim w  dniu 06.04.2005r.

 
                                      Statut niniejszy został uchwalony na zebraniu założycielskim w  dniu 06.04.2005r.
                                      Zmieniony uchwałą Walnego Zebrania Członków nr 8/20011 z dnia 19.03.2011r.



                                      Zmieniony uchwałą Walnego Zebrania Członków nr 9/2020 z dnia 01.03.2020r.
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