STATUT
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica w dalszych postanowieniach
statutu zwane Stowarzyszeniem, po jego zarejestrowaniu nabywa osobowość prawną .
§ 2.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą
władz jest miejscowość Wierzbica - Osiedle.

§ 3.
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów
ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.) oraz
niniejszego statutu.
§4
1. Stowarzyszenie ma prawo uŜywania pieczęci podłuŜnej z nazwą w pełnym
brzmieniu i adresem siedziby władz.
2. Stowarzyszenie moŜe uŜywać innych pieczęci i odznak na zasadach określonych w
przepisach szczególnych.
§5
Stowarzyszenie moŜe naleŜeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach i zadaniach .
§6
Stowarzyszenie współpracuje z organami administracji publicznej w zakresie
dotyczącym działalności statutowej.
§7
Stowarzyszenie moŜe prowadzić działalność gospodarczą. Środki uzyskane z tej
działalności są przeznaczone na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
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Rozdział II
Cele i sposoby działania

§8
Celem Stowarzyszenia jest wszechstronny rozwój społeczno – gospodarczy gminy
poprzez popieranie i realizację wszelkich inicjatyw społecznych i lokalnych stowarzyszeń
działających na terenie gminy .
§ 9.
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1)
tworzenie grup gminnych liderów oraz nabór i szkolenie wolontariuszy,
2)
opracowywanie wniosków i projektów mających na celu pozyskiwanie
środków finansowych na realizację zadań statutowych,
3)
prowadzenie działalności dydaktycznej i sportowej,
4)
organizowanie imprez o charakterze sportowym, turystycznym i
kulturalnym dla dzieci, młodzieŜy i osób dorosłych,
5)
tworzenie i prowadzenie placówek dziennego pobytu dla dzieci i
młodzieŜy,
6)
organizowanie róŜnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy,
7)
działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej toŜsamości,
przekazywanie dziedzictwa kulturowego następnym pokoleniom,
8)
wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości,
9)
wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców gminy w Unii
Europejskiej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji
europejskiej i globalizacji,
10)
podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji społeczności lokalnej
w zakresie awansu zawodowego i społecznego,
11)
organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i
niepełnosprawnych,
12)
organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji,
13)
organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury
gminy,
14)
współpracę z organizacjami o podobnym profilu,
15)
inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia,
16)
Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska i promocji
naturalnych walorów przyrodniczo-krajobrazowych gminy.
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Rozdział III
Prawa i obowiązki członków

§ 10.
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) honorowych,
3) wspierających.
§ 11
1. Członkiem zwyczajnym moŜe być osoba fizyczna.
2. Członkiem honorowym moŜe być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w
działalność i rozwój Stowarzyszenia.
3. Członkiem wspierającym moŜe być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową,
rzeczową lub intelektualną.
§ 12
Członków honorowych ustanawia Zarząd na wniosek co najmniej 2/3 liczby członków
Stowarzyszenia.
§ 13
1. Członkowie zwyczajni mają prawo w szczególności do:
1) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2) udziału w działalności Stowarzyszenia,
3) ubiegania się z rekomendacji Stowarzyszenia o mandat do organów
przedstawicielskich i samorządowych oraz korzystania z jego poparcia w
kampaniach wyborczych,
4) zgłaszania uwag i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
5) wglądu do dokumentacji prowadzonej przez Stowarzyszenie w siedzibie
Stowarzyszenia.
§ 14
1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składek członkowskich.
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§ 15
1. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego.
2. Członkowie honorowi mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach
statutowych władz Stowarzyszenia.
§ 16
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 17.
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
1) śmierci członka,
2) pisemnej rezygnacji złoŜonej do Zarządu,
3) łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
4) nie płacenia składek przez okres dłuŜszy niŜ 6 miesięcy.
§ 18
1. Utrata członkostwa następuje w przypadkach określonych w § 17 pkt. 3 i 4 w drodze
uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3
liczby członków.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu
przysługuje prawo wniesienia odwołania w ciągu 14 dni od jej doręczenia za
pośrednictwem Prezesa Zarządu do Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 19
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 20
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
2. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym; w pierwszym
terminie – bezwzględną większością głosów uprawnionych do głosowania, przy
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udziale co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia; w drugim terminie – zwykłą
większością głosów.

§ 21
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba Ŝe
postanowienia Statutu stanowią inaczej.
§ 22
1. NajwyŜszą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem
stanowiącym, członkowie honorowi i wspierający z głosem doradczym.
§ 23
1. Walne Zgromadzenie Członków moŜe być zwoływane w trybie zwyczajnym i
nadzwyczajnym.
1) Walne Zgromadzenie Członków zwoływane w trybie zwyczajnym przez Zarząd
Stowarzyszenia odbywa się co najmniej raz na 2 lata.
2) Walne Zgromadzenie Członków zwoływane w trybie nadzwyczajnym moŜe się
odbyć w kaŜdym czasie na wniosek:
a) Zarządu,
b) Komisji Rewizyjnej,
c) co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia
złoŜony na piśmie .
§ 24
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia naleŜy w szczególności:
1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia
2) uchwalanie zmian statutu
3) wybór i odwoływanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej
4) udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi
5) uchwalanie wysokości składek członkowskich
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku
8) podejmowanie uchwał w kaŜdej sprawie wniesionej pod obrady.
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§ 25
1. Działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd.
2. Zarząd składa się z 5-7 członków, którzy ze swego grona wybierają: Prezesa, z-cę
Prezesa, skarbnika, sekretarza.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ raz na
kwartał.

§ 26
1. Do kompetencji Zarządu naleŜy w szczególności:
1) realizacja celów statutowych Stowarzyszenia
2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków
3) ustalanie budŜetu Stowarzyszenia
4) sporządzanie planów pracy Stowarzyszenia
5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
6) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciąŜaniu majątku
Stowarzyszenia
7) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
8) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków
9) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej
10) przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia
11) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu
Członków.
§ 27
1. Do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia powołuje się Komisję
Rewizyjną.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 –5 członków, spośród których wybiera się
Przewodniczącego.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w roku.
§ 28
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy w szczególności:
1) kontrola działalności Stowarzyszenia
2) składanie informacji z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków
3) składanie wniosków o udzielenie absolutorium dla władz Stowarzyszenia
4) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

§ 29
1. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania
kadencji, jego uzupełnienie moŜe nastąpić w drodze kooptacji.
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2. W trybie określonym w ust. 1 moŜna powołać nie więcej niŜ połowę składu
organu.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 30
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1) ze składek członkowskich,
2) z darowizn, spadków, zapisów,
3) z dochodów z własnej działalności statutowej,
4) z dochodów z wynajmu nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w
uŜytkowaniu Stowarzyszenia,
5) dotacji i odpisów.
2. Gospodarka finansowa oraz rachunkowość Stowarzyszenie prowadzi zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
§ 31
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w
sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch upowaŜnionych przez Zarząd jego
Członków.
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Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 32
Zmiany zapisów statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
§ 33
Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia
Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
§ 34
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy
ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
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