Stowarzyszenie NASZ DOM BIESIEKIERZ
STATUT
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Stowarzyszenie

zwane dalej w treści Statutu Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem

zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania, struktury organizacyjne oraz
uchwala akty wewnętrzne dotyczące swojej działalności.
§ 2.
Stowarzyszenie prowadzi działalność w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o
stowarzyszeniach oraz postanowienia niniejszego Statutu.
§ 3.
1. Terenem działania Stowarzyszenia

jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej

ze szczególnym

uwzględnieniem teren Gminy Biesiekierz.
2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miejscowość PARNÓWKO
§ 4.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym
profilu działania.
§ 5.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swoich
spraw może zatrudniać pracowników.
§ 6.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi
przepisami.
Rozdział II
Cele i sposoby działania.
§ 7.
1. Działalność Stowarzyszenia zmierza do realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego
rozwoju.
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2. Celami działania Stowarzyszenia jest sfera zadań publicznych, uznana za działalność pożytku
publicznego, obejmująca:
I.

Działania na rzecz ekologii, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i zapewnienia
bezpieczeństwa ekologicznego obywateli, w tym m.in.:
1) Wspieranie i koordynowanie inicjatyw obywatelskich zmierzających do realizacji
konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju – ekorozwoju,
2) Poszukiwanie

rozwiązań

systemowych,

technicznych

i

technologicznych

umożliwiających osiągnięcie celu,
3) Propagowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój, na terenie Gminy
Biesiekierz,

technologii

opartych

na

energii

ze

źródeł

odnawialnych,

nie

ingerujących w naturalną równowagę pomiędzy przyrodą, krajobrazem i przede
wszystkim człowiekiem.
4) Promocja inicjatyw związanych z tworzeniem i współpracą z podmiotami
gospodarczymi zajmującymi się działalnością proekologiczną,
5) Podejmowanie działań zmierzających do poprawy stanu prawnego w zakresie
ochrony środowiska, bezpieczeństwa ekologicznego obywateli i realizacji zasady
zrównoważonego rozwoju.
II.

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym m. in.:
1) Edukacja młodzieży i uczniów,
2) Edukacja dorosłych,
3) Wspieranie działalności naukowej w zakresie ochrony środowiska, zapewnienia
bezpieczeństwa ekologicznego obywateli i zrównoważonego rozwoju,

III.

Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój demokracji, w tym m.in.:
1)

Aktywne uczestnictwo we wprowadzaniu wszelkich zmian mających wpływ na

poziom, jakość, bezpieczeństwo zdrowia i życie mieszkańców Gminy Biesiekierz.
IV.

Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) Działalność wydawniczą, szkoleniową i instruktażową.
2) Wygłaszanie prelekcji, organizowanie seminariów i kursów.
3) Inicjowanie i popieranie działań obywatelskich i samorządowych do stosowania nowoczesnych
technik ochrony środowiska i zapewnienia bezpieczeństwa obywateli.
4) Gromadzenie

informacji

z

zakresu

ochrony

środowiska,

zrównoważonego

rozwoju,

bezpieczeństwa ekologicznego obywateli oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego.
5) Udzielanie pomocy prawnej.
6) Współpraca z organizacjami i instytucjami, których programy i działalność są zbieżne z celem
Stowarzyszenia.
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7) Organizowanie szkoleń, konferencji, warsztatów, imprez publicznych, spotkań, wystaw, a także
innych form działalności.
8) Prowadzenie działalności informacyjnej.
9) Nawiązywanie kontaktów i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami i instytucjami w kraju i
zagranicą.
10) Nawiązywanie kontaktów i współpracę z autorytetami życia społecznego, kulturalnego,
politycznego, władzami samorządowymi i państwowymi, przedsiębiorcami i ich organizacjami,
szkołami wyższymi i naukowcami

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.
§ 9.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 10.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających.
§ 11.
1. Członkiem zwyczajnym 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 oraz rekomendacji 5 ( pięciu) członków Stowarzyszenia.
4. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia w terminie 14 dni od doręczenia uchwały.
§ 12.
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:
1) biernego i czynnego prawa wyboru do władz Stowarzyszeni,
2) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
3) korzystania z urządzeń i pomocy Stowarzyszenia,
4) zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków dotyczących jego działalności.
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§ 13.
Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
1) przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) czynnego udziału w realizacji podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań i przedsięwzięć,
3) regularnego płacenia składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

§ 14.
1. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje przez skreślenie lub wykluczenie.
2. Skreślenie z listy członków zwyczajnych dokonuje uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w
następujących przypadkach:
a) rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie,
b) śmierci członka,
c) zaprzestania płacenia składek członkowskich przez okres 1 roku, po uprzednim pisemnym
upomnieniu,
3. Wykluczenie członka zwyczajnego dokonuje uchwałą Zarząd w przypadkach:
a) prowadzenie działalności rażąco sprzecznej z niniejszym Statutem,
b) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje dana osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w
dobre imię Stowarzyszenia.
4. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu i skreśleniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania, w
terminie jednego miesiąca od doręczenia uchwały o wyłączeniu lub skreśleniu.
§ 15.
1. Członek wspierający może uczestniczyć w pracach i imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie, a z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu.
2. Członek wspierający ma obowiązek brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia i
popierania jego zamierzeń.
3. Utrata członkowstwa przez członków wspierających następuje na takich samych zasadach jak w
przypadku utraty członkowstwa zwykłego określonych w § 15 niniejszego Statutu.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia.
§ 16.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
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2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
3. Uzupełnienie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej może nastąpić poprzez dokooptowanie w
trakcie trwania kadencji nie więcej niż 1/3 składu pierwotnego.
§ 17.
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę
osób w drugim terminie.
§ 18.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków
może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności minionej kadencji,
b) wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
c) udzielenie, po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu
Zarządowi,
d) uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
e) uchwalenie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f)

wybór Zarządu, w tym Prezesa,

g) wybór Komisji Rewizyjnej,
h) uchwalenie zmian w statucie Stowarzyszenia,
i)

uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,

j)

rozpatrywanie wniosków i odwołań od decyzji Zarządu,

k) ustalenie wysokości składek członkowskich,
l)

podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia majątku.

3. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w trybie zwyczajnym co 4 lata.
4. Wyborów uzupełniających może dokonać każde Walne Zebranie Członków.
5. Walne Zebranie Członków odbywa się co najmniej raz w roku kalendarzowym.
6. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków, z proponowanym porządkiem obrad, Zarząd
doręcza nie później niż na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem.
§ 19.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Zarząd z własnej inicjatywy,
na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/4 członków zwyczajnych.
2. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 20.
Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym.

5

§ 21.
1. Zarząd składa się z dwóch osób, w tym Prezesa i dwóch Wiceprezesów.
2. Prezes kieruje pracami Zarządu.
3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
4. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
a) realizowanie uchwał Walnych Zebrań Członków,
b) przygotowanie wieloletnich programów działania i założeń budżetowych do uchwalenia na
Walnym Zebraniu Członków,
c) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
d) przygotowanie preliminarzy budżetowych i rocznych bilansów Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o przyjęciu nowych członków zwyczajnych i wspierających,
f)

podejmowanie uchwał o skreśleniu lub wykreśleniu członków zwyczajnych i wspierających,

g) kierowanie działalnością gospodarczą Stowarzyszenia oraz wykonywanie praw wspólnika i
akcjonariusza w spółkach z udziałem Stowarzyszenia,
h) uchwalanie programów działania na rok kalendarzowy,
i)

uchwalenie

instrukcji

i

regulaminów

niezbędnych

do

prawidłowej

działalności

Stowarzyszenia,
j)

zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.

5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków Zarządu, w tym Prezesa.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
§ 22.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia wybieranym w liczbie trzech osób.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli finansowej działalności Zarządu co do
zgodności ze Statutem,
b) kontrola gospodarki Stowarzyszenia, opiniowanie preliminarza budżetowego, bilansów
rocznych i sprawozdania finansowego,
c) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebrania Członków,
d) składanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
e) składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
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6. Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne, jeśli zostaną podjęte większością 2/3 głosów wszystkich
członków Komisji.
§ 23.
Do skutecznego składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu
Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie.

Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 24.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) środki finansowe uzyskane z Unii Europejskiej,
c) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiącej własność Stowarzyszenia lub będących w
jego użytkowaniu,
d) dotacje, darowizny, zapisy, spadki i subwencje oraz inne przysporzenia majątkowe
dokonane na rzecz Stowarzyszenia przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
e) odsetki bankowe,
f)

wpłaty z działalności statutowej,

g) dochody z ofiarności publicznej,
h) dochody z działalności gospodarczej,
i)

inne wpływy i dochody.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe.
§ 25.
Zmiana Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia może być dokonane wyłącznie na podstawie uchwały
Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby
osób uprawnionych do głosowania.
§ 26.
W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków:
1) wyznacza likwidatora spośród członków Zarządu,
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2) określi na jakie cele zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia,
3) ustali termin postępowania likwidacyjnego.
§ 27.
Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje z chwilą wykreślenia z rejestru.
§ 28.
W sprawach nieunormowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie Ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach z późniejszymi zmianami.
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