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Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór 

Dokument przyjęty przez Walne Zgromadzenie Członków dnia 15 czerwca 
2018 roku  

Uchwała 5/06/2018 

 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na 
podstawie Ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu. 

 

§ 2 

1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach 
niezarobkowych. 

2. Stowarzyszenie ma prawo wypowiadania się w sprawach publicznych. 

 

§ 3 

1. Stowarzyszenie obejmuje swą działalnością obszar Rzeczpospolitej Polskiej.  

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami 
kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

3.           Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Suchy Bór. 

§ 4 

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.  

2. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.  

§ 5 

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami 
pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach 
pełnej autonomii. 

§ 6 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia 
swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. 

§ 7 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z tej działalności służy realizacji 
celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 

§ 8 

1. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku (godła) oraz ma prawo używania pieczęci 
okrągłej z tym godłem i napisem: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór. 

2. Stowarzyszenie może posiadać sztandar.  

3. Nazwa  Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.  
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Cele i sposoby ich realizacji 

§ 9 

1. Stowarzyszenie jest organizacją samorządną powołaną do: 

a. wspierania wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego 
wsi Suchy Bór w gminie Chrząstowice,  

b. wspierania demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności, 

c. ochrony interesów społeczności lokalnej oraz swoich członków w ramach obowiązującego porządku 
prawnego,  

d. wpierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

§ 10 

1.  Do zadań Stowarzyszenia należy w szczególności:  

a. szerzenie oświaty, organizacja kursów, szkoleń, aktywizacja ludności wiejskiej,  wspieranie działań 
społeczno - zawodowych kobiet, propagowanie wiedzy dotyczącej wszystkich istotnych aspektów 
życia społecznego i gospodarczego,  

c. organizacja zespołów porad z zakresu prawa, ekonomii, finansów, ochrony zdrowia, walki z 
patologiami społecznymi i bezrobociem,  

d. inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej, organizacja imprez dla i z udziałem członków 
lokalnej społeczności,  

e. działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku 
mieszkańców,  

f. promocja zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć,  

g. propagowanie, rozwijanie oraz wprowadzanie w życie zasad i metod rozwoju zrównoważonego,  

h. współpraca i współdziałanie z władzami samorządowymi województwa, powiatu i gminy i wsi w 
zakresie przygotowania i realizacji planów rozwoju infrastruktury i gospodarki wsi Suchy Bór,  

i. inicjowanie, opracowywanie i promocja własnych projektów rozwoju wsi Suchy Bór 

j. działalność na rzecz ochrony środowiska, propagowanie akcji, inicjatyw technologii i rozwiązań 
ekologicznych,  

k. promocja obszaru i instytucji oraz przedsiębiorstw działających lokalnie, 

l. podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych przedsięwzięć związanych z realizacją 
celów Stowarzyszenia.  

m. wpieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób 
niepełnosprawnych, dzieci, osób starszych, samotnych.  

2. Dla jak najlepszej realizacji celów Stowarzyszenie uczestniczyć będzie w programach pomocowych  
Unii Europejskiej oraz programów krajowych finansowych ze środków publicznych i prywatnych.   

Członkowie Stowarzyszenia 

§ 11 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a.  zwyczajnych,  

b.  wspierających, 

c.  honorowych. 
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§ 12 

1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, która złoży pisemną deklarację 
przystąpienia do Stowarzyszenia i rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia. 

2.Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu 30 dni od daty 
złożenia deklaracji.  

3.Od negatywnej decyzji w przedmiocie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje 
zainteresowanemu prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Członków. Uchwała 
Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.  

§ 13 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca 
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji przystąpienia, na podstawie 
uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji. 

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna mająca 
odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

§ 14 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, niezależnie od narodowości, 
która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 

2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu 
albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia. 

§ 15 

Członkowie zwyczajni mają prawo do: 

a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 

b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 

c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, 

d. zgłaszania wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia. 

§ 16 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:  

a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów, 

b. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków, 

c. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz obowiązujących regulaminów, 

d. uiszczania regularnie składek członkowskich do końca bieżącego roku kalendarzowego. 

§ 17 

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, 
mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym 
posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.  

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia oraz obowiązujących regulaminów. 

3. Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni z uiszczania składek członkowskich. 
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§ 18 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej pisemnie Zarządowi, 

b. wykluczenia przez Zarząd:  

- z powodu braku uiszczenia opłaty członkowskiej do końca bieżącego roku kalendarzowego, 

- z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień  

i uchwał władz Stowarzyszenia, 

- ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia, 

- działania na niekorzyść Stowarzyszenia, 

c) utraty zdolności do czynności prawnych,  

d) pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, 

e) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne. 

2.   Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje 
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. 
Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania 
jest ostateczna. 

Władze Stowarzyszenia 

§ 19 

Władzami Stowarzyszenia są:  

a) Walne Zebranie Członków,  

b) Zarząd,  

c) Komisja Rewizyjna.  

§ 20 

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków.  

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, 
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie 
organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu. 

§ 21 

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością 
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym 
terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze 
postanowienia statutu stanowią inaczej. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu 
głosowania tajnego. W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu jawnym rozstrzyga głos 
przewodniczącego zebrania. 

2. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności 
co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu jawnym 
rozstrzyga głos prezesa, a w razie jego nieobecności wiceprezesa. 

§ 22 

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. 
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Walne Zebranie Członków 

§ 23 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.  

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

3. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co cztery 
lata, jako sprawozdawczo - wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i 
proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na 
zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu 
miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków. 

4. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 

a. z własnej inicjatywy, 

b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej, 

c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia 
wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

7. Zawiadomienia członków o Walnym Zebraniu następuje  poprzez publikację ogłoszenia na stronie 
internetowej Stowarzyszenia, w mediach społecznościowych oraz poprzez wysyłkę informacji na 
adresy poczty elektroniczne członków Stowarzyszenia.  

§ 24 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:  

a. uchwalanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,  

b. uchwalanie statutu i jego zmian, 

c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, 

d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,  

e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,  

f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,  

g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,  

h. podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego, 

a. ustalanie wysokości składek członkowskich, 

b. ocena działań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

a. rozpatrywanie wniosków lub postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia, 

a. podejmowanie uchwał w innych sprawach nieprzypisanych pozostałym władzom 
Stowarzyszenia. 

 

Zarząd 

§ 25 

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami 
Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.  
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2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym prezesa, wiceprezesa wybieranych na pierwszym 
posiedzeniu zarządu. 

3. Członkami zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

4. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje. Członkowie zarządu 
mogą otrzymać zwrot  udokumentowanych kosztów poniesionych w związku z  działalnością 
statutową, jeżeli pozwala na to stan posiadanych funduszy stowarzyszenia. Łączna suma kosztów 
działalności zarządu nie może wynosić więcej niż 100% ogólnych funduszy stowarzyszenia w danym 
roku kalendarzowym. 

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

6. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes.  

7. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym: 

a. członkowie komisji Rewizyjnej, 

b. zaproszeni eksperci, 

c. inne zaproszone osoby. 

§ 26 

Do kompetencji Zarządu należy: 

a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 

b. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

c. współpraca z organizacjami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi w realizacji zadań 
statutowych, 

d. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

e. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 

f. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, 

g. zatwierdzanie sprawozdań rocznych, 

h. składanie sprawozdań z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu Członków, 

i. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia, 

j. wykluczanie członków Stowarzyszenia, 

k. zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

l. podejmowanie uchwał. 

 

Komisja Rewizyjna 

§ 27 

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego   i wiceprzewodniczącego 
wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami zarządu. 

4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
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5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 
Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący. 

6. Komisja Rewizyjna ma prawo do pełnej kontroli dokumentów i działalności stowarzyszenia. 

§ 28 

1. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy: 

a. kontrolowanie działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia oraz przedstawienie 
Zarządowi wniosków i uwag z każdej kontroli, 

b. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych, 

c. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,  

d. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego 
członka Zarządu, 

e. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków bądź posiedzenia 
Zarządu w przypadku, gdy Zarząd z tych obowiązków się nie wywiązuje, 

f. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd                        
w terminie oznaczonym w statucie, 

g. składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków. 

 

Majątek i gospodarka finansowa 

§ 29 

1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:  

a. składki członkowskie, 

b. darowizny, spadki i zapisy,  

c. środki pochodzące z ofiarności publicznej,  

d. dotacje,  

e. dochody z majątku stowarzyszenia,  

f. dochody z własnej działalności Stowarzyszenia. 

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. 

 

Sposób reprezentacji 

§ 30 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, 
uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.  

 

Postanowienia końcowe 

§ 31 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków  na 
zasadach określonych w § 21 ust. 1 niniejszego statutu. 

§ 32 
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1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków na zasadach 
określonych w § 21 ust. 1 niniejszego statutu. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego 
likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

§ 33 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy - Prawo o 
stowarzyszeniach oraz inne przepisy prawa krajowego dotyczące działalności Stowarzyszeń. 

 


