STATUT STOWARZYSZENIA „NASZE GADY”

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie „Nasze Gady” zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym zrzeszeniem
mieszkańców.
§2
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Z
1989 r. nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu i posiada
osobowość prawną.
§3
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą miejscowość Gady
w gminie Dywity w woj. warmińsko – mazurskim.
§4
Stowarzyszenie może do prowadzenia swoich spraw zatrudniać pracowników oraz
powoływać biura.
§5
Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci.
§6
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania
§7
Celami Stowarzyszenia są :
a) integracja mieszkańców wsi,
b) pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego,
c) dbałość o estetykę i czystość wsi,
d) ochrona środowiska wsi i okolic,
e) dbałość o stan zabytków na terenie wsi,
f) stworzenie warunków do wypoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu dzieci,
młodzieży i dorosłych,
g) wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych,
h) wspieranie rozwoju turystyki,
i) wspieranie rozwoju rynku produktów lokalnych
j) pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej.
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§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :
a) organizowanie imprez integracyjnych,
b) organizowanie wystaw i konkursów,
c) organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów dla dzieci i dorosłych,
d) działalność edukacyjną w zakresie realizacji celów statutowych,
e) pozyskiwanie funduszy,
f) działalność wydawniczą i popularyzatorską,
g) produkcję i sprzedaż środków służących realizacji celów Stowarzyszenia,
h) propagowanie rolnictwa ekologicznego,
i) współpracę z Radami Sołeckimi i innymi organizacjami.
§8a
Dla właściwego realizowania celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej z uwzględnieniem prawa miejscowego.

ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§9
Członkiem Stowarzyszenia może być każdy, kto ukończył 16 lat.
§10
Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie
decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
§11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.
§12
1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i nie jest
pozbawiona praw publicznych.
2. Członek zwyczajny ma prawo :
a) uczestniczyć w zebraniach z głosem decydującym,
b) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
c) zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz,
d) korzystać z pomocy prawnej i socjalno – bytowej Stowarzyszenia,
e) uczestniczyć w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji
celów Stowarzyszenia,
f) reprezentować Stowarzyszenie z upoważnienia Zarządu na imprezach organizowanych
przez organizacje społeczne.
3. Członek zwyczajny ma obowiązek :
a) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
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b) przestrzegać postanowień Statutu oraz stosować się do uchwał i zarządzeń władz
Stowarzyszenia,
c) regularnie opłacać składki członkowskie.
§13
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, która deklaruje na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Członek wspierający ma prawo :
a) członka zwyczajnego oprócz prawa wyborczego,
b) brać udział z głosem doradczym w spotkaniach statutowych władz Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający ma obowiązek ;
a) przestrzegania Statutu i uchwał Stowarzyszenia,
b) regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń.
§14
1. Członkiem honorowym może być :
a) osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia,
b) osoba fizyczna, która w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
2. Decyzję o nadaniu lub odebraniu godności członka honorowego podejmuje Zarząd.
3. Członek honorowy ma prawo :
a) członka zwyczajnego oprócz prawa wyborczego,
b) brać udział z głosem doradczym w spotkaniach statutowych władz Stowarzyszenia.
§15
1. Członkostwo wygasa na skutek :
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie do Zarządu Stowarzyszenia,
b) wykluczenia przez Zarząd z powodu naruszenia zasad statutowych lub nieprzestrzegania
uchwał władz Stowarzyszenia w tym niepłacenia składek,
c) utratę praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu
d) jeżeli w ciągu dwóch kolejnych lat osoba należąca do Stowarzyszenia nie uczestniczy
aktywnie w jego życiu, jej członkostwo wygasa automatycznie.
§16
Od uchwały o wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania w ciągu 14 dni
do Walnego Zgromadzenia Członków.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
§17
Władzami Stowarzyszenia są :
Walne Zebranie Członków
Zarząd
Komisja Rewizyjna
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§18
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
§19
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów
w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,
jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równej ilości głosów
przeważa głos Przewodniczącego.
§20
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Walne zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia przynajmniej raz do roku
w terminie do 30 grudnia.
4. Termin i miejsce obrad Walnego Zebrania zwyczajnego ustala Zarząd i podaje do
wiadomości Członkom na co najmniej 7 dni przed zebraniem.
5. Walne Zebranie nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie. Zwoływane jest przez co
najmniej połowę ogólnej liczby członków.
6. Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie
3 tygodni od daty złożenia wniosku.
7. Walne Zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności przynajmniej
połowy liczby członków.
8. Walne Zebranie w drugim terminie może być zwołane nie wcześniej niż po upływie pół
godziny od terminu pierwszego. W drugim terminie Walne Zebranie jest prawomocne bez
względu na liczbę obecnych członków.
9. W przerwach pomiędzy Walnymi Zebraniami pracami Stowarzyszenia kieruje Zarząd.
§21
Do kompetencji Walnego Zebrania należy :
1. uchwalanie programu działania i budżetu Stowarzyszenia,
2. wybór i odwołanie Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej,
4. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. uchwalanie zmian Statutu,
6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
7. ustalanie wysokości i terminu płatności składek członkowskich,
8. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.

1.
2.
3.
4.
5.

§22
Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz poprzez
wyłonienie ze swego grona dwóch osób.
Zarząd składa się z pięciu osób wybieranych przez Walne Zebranie.
Pracą Zarządu kieruje Prezes Stowarzyszenia.
Zarząd wybiera spośród siebie członków Zarządu i Skarbnika na pierwszym zebraniu.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
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§23
Do kompetencji Zarządu należy :
1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia w oparciu o Statut i uchwały Walnego
Zebrania Członków,
2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
3. sporządzanie rocznych planów pracy i budżetu,
4. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia.
§24
Komisja Rewizyjna.
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę.
3. Do Komisji Rewizyjnej należy :
a) kontrola pracy Stowarzyszenia, a w szczególności Zarządu,
b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu,
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu Stowarzyszenia.
§25
W razie ustąpienia członka władz w czasie trwania kadencji Zarządowi oraz Komisji
Rewizyjnej przysługuje prawo kooptacji nowych członków.

ROZDZIAŁ V
Majątek i gospodarka finansowa
§26
Majątek Stowarzyszenia może pochodzić ze :
a) składek członkowskich,
b) darowizn, spadków i zapisów na rzecz Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej i dotacji,
c) dochodów z własnej działalności statutowej.
d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych oraz aukcji organizowanych przez
Stowarzyszenie lub na jego rzecz.
e) działalności gospodarczej
§27
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
w sprawach majątkowych wymagane są podpisy Prezesa Stowarzyszenia i dowolnego
członka Zarządu.

ROZDZIAŁ VI
Działalność gospodarcza
§28
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód może być
przeznaczony wyłącznie na realizację jego celów statutowych.
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Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmie Zarząd na mocy uchwały.
Prowadzenie działalności gospodarczej wymagającej koncesji, zezwolenia lub wpisu do
odpowiedniego rejestru zgodnie z przepisami szczególnymi, może być rozpoczęte po
uzyskaniu przez Stowarzyszenie odpowiednich koncesji, pozwoleń i wpisów.
W wypadku podjęcia działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie będzie ona prowadzona
na następujących zasadach:
1. Stowarzyszenie będzie prowadziło działalność gospodarczą bezpośrednio lub za
pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.
2. Zakłady zostaną wyodrębnione na zasadach samofinansowania, wedle posiadanych przez
nie środków własnych.
3. Zakłady będą jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia

i będą podlegały jego

Zarządowi.
4. Decyzje o ustanowieniu zakładu, uchwalenie regulaminu organizacyjnego zakładu oraz
decyzje o powołaniu i odwołaniu kierownika zakładu będzie podejmował Zarząd.
5. Decyzje o likwidacji zakładu będzie podejmował Zarząd, który powoła likwidatorów
i będzie sprawował nadzór nad ich działalnością.
6. Majątek pozostały po likwidacji zakładu będzie przeznaczony się na realizację celów
statutowych.
7. Kierownik zakładu będzie pełnomocnikiem Zarządu upoważnionym do wszelkich
czynności związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub do jego
obciążenia, zwłaszcza zaś do zbycia lub obciążenia nieruchomości będzie potrzebne
odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu
8. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika
zakładu określi regulamin organizacyjny zakładu uchwalony przez Zarząd
9. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom
z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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 zwanej dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
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oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż do osób trzecich.
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich
osób bliskich

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe
§29
Zmiana Statutu Stowarzyszenia może być dokonana na podstawie uchwały Walnego Zebrania
Członków większością dwóch trzecich głosów obecnych na posiedzeniu
§30
Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być podjęta większością dwóch trzecich
głosów na Walnym Zebraniu Członków obecnych na posiedzeniu.
§31
W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie powołuje Komisję
Likwidacyjną lub likwidatora do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego
Stowarzyszenia. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia zgodnie z prawomocną uchwałą
Walnego Zgromadzenia członków należy przeznaczyć na cel określony w statucie.
W przypadku braku uchwały o majątku Stowarzyszenia może zadecydować Sąd właściwy dla
siedziby Stowarzyszenia. Koszty związane z likwidacją Stowarzyszenia są pokrywane z jego
majątku.
Gady, 29.12.2010 r.

