STATUT
STOWARZYSZENIA WARMIŃSKA WIEŚ

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Stowarzyszenie Warmińska Wieś, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym zrzeszeniem
osób fizycznych, zawiązanym na czas nieokreślony.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy prawo o
stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
3. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje prezes jednoosobowo lub dwóch członków zarządu
łącznie.

§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest wieś
Różnowo w gminie Dywity.

§3
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz logo.

§4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie
działania.

Rozdział II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§5
Celem Stowarzyszenia jest :
1)
2)
3)
4)

poprawa warunków życia i wypoczynku na wsi,
działalność kulturalna, edukacyjna i turystyczna,
promowanie młodych talentów,
wspomaganie wychowawczej roli rodziny,

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

profilaktyka uzależnień,
pomoc potrzebującym, przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji społecznej,
wspieranie inicjatyw lokalnych,
budowanie społeczeństwa obywatelskiego,
podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa wiejskiego,
kultywowanie tradycji kulinarnych, rękodzieła,
ochrona przyrody,
pobudzanie świadomości ekologicznej społeczeństwa wiejskiego, zapobieganie degradacji
środowiska,
ochrona zabytków i krajobrazu,
propagowanie zdrowego stylu życia, promocja i ochrona zdrowia,
działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i
dorosłych.

§6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :
1) prowadzenie świetlicy wiejskiej w Różnowie, gm. Dywity,
2) realizowanie placów zabaw dla dzieci, boisk i innych miejsc wypoczynku i rekreacji,
3) organizowanie i prowadzenie zajęć, szkoleń, kursów, spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów,
wyjazdów, obozów letnich i zimowych oraz innych imprez kulturalnych, edukacyjnych,
sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych oraz innych działań podejmowanych w celu
realizacji zadań statutowych,
4) organizowanie pomocy dla osób potrzebujących,
5) prowadzenie działalności wydawniczej,
6) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach
dotyczących celów statutowych,
7) współpracę z innymi osobami i instytucjami o podobnych celach działania,
8) udzielanie informacji o obowiązujących przepisach prawnych i udzielanie porad prawnych,
9) pokonywanie barier niepełnosprawności,
10) organizowanie imprez o charakterze integracyjnym,
11) gromadzenie środków umożliwiających realizację zadań statutowych,
12)
pozyskiwanie do współpracy: lekarzy, rehabilitantów, psychologów, logopedów,
psychoterapeutów, wolontariuszy, pielęgniarek, pracowników socjalnych, prawników oraz innych
osób, których wiedza i umiejętności potrzebne są do realizacji celów statutowych,
13) organizowanie i prowadzenie działań na rzecz ochrony zabytków.
§7
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego, w rozmiarach służących
realizacji jej celów statutowych.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie:
1) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z PKD.
3. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie:
1) pozaszkolne formy edukacji 85.5 PKD,

2) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z PKD,
3) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B PKD,
4) działalność wspomagająca edukację 85.60.Z PKD,
5) pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z PKD.

§8
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej jego członków. Do realizacji zadań
statutowych może zatrudniać pracowników, także spośród członków Stowarzyszenia.

Rozdział III
CZŁONKOWIE : ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§9
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

§ 10
Członkowie Stowarzyszenia są :
1) członkami zwyczajnymi,
2) członkami wspierającymi

§ 11
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia, zdolna do czynności
prawnych, osoba fizyczna. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 rok życia może być członkiem
zwyczajnym Stowarzyszenia pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub
prawnych opiekunów.
2.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna deklarująca pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
3.Członków przyjmuje Zarząd w drodze uchwały, na podstawie złożonej przez kandydata pisemnej
deklaracji.
§12
1. Członek zwyczajny ma prawo :
1)
2)
3)
4)
5)

biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
udziału we wszystkich pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie,
zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
zaskarżania uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków.

2.Członek zwyczajny ma obowiązek :
1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składek.
§ 13
1.Członkowi wspierającemu przysługują prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem biernego i czynnego
prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający ma obowiązek :
1) wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
2) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 14
1.Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek :
1) pisemnej rezygnacji członka,
2) śmierci członka lub utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu oraz
utraty osobowości prawnej przez osobę prawną.
3) wykluczenia z powodu :
a) naruszenia postanowień statutu,
b) nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
c) nie opłacania składek członkowskich lub nie wywiązywanie się z innych zobowiązań
przez okres co najmniej 6 miesięcy.
2.Decyzję w sprawie skreślenia z listy członków podejmuje Zarząd, natomiast w stosunku do członków
pełniących funkcje członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, z przyczyn określonych w ust. 1 lit. c) –
Walne Zebranie Członków, podając podstawy i przyczyny rozstrzygnięcia.
3. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia lub skreślenia członka przysługuje prawo wniesienia
odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od dnia jej doręczenia.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków są ostateczne.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 15
Władzami Stowarzyszenia są :
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 16
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata, a ich wyboru dokonuje Walne Zebranie
Członków w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.

§ 17
W przypadku ustania członkostwa członka władz Stowarzyszenia w okresie kadencji, skład osobowy
organu uzupełniany jest w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, którego
skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie skład organu może być uzupełniony nie więcej niż o połowę.
§ 18
Za pracę wykonywaną w organach Stowarzyszenia nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 19
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, w którym biorą udział :
1) członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym,
2) członkowie wspierający – z głosem doradczym.

§ 20
Walne Zebranie Członków jest zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

§ 21
1. Walne Zebranie Członków jest zwoływane w trybie zwyczajnym przez Zarząd jeden raz w roku.
2. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni
przed terminem zebrania.
3. W przypadku, gdy Zebranie nie jest władne do podejmowania uchwał z powodu braku wymaganej
liczby członków, Zarząd ustala drugi termin, podając go do wiadomości członków Stowarzyszenia z
7 dniowym wyprzedzeniem. W drugim terminie Walne Zebranie Członków odbywa się bez względu
na ilość obecnych członków.
§ 22
1. Walne Zebranie Członków jest zwoływane w trybie nadzwyczajnym w każdym czasie przez Zarząd,
z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej

liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Termin i miejsce obrad nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd podaje do wiadomości
członków na co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
3. W przypadku, gdy Zebranie nie jest władne do podejmowania uchwał z powodu braku wymaganej
liczby członków, Zarząd ustala drugi termin, podając go do wiadomości członków Stowarzyszenia z
4 dniowym wyprzedzeniem. W drugim terminie nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa
się bez względu na ilość obecnych członków.

§ 23
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest jawne.
2. W drugim terminie uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów bez
względu na ilość obecnych członków. Uchwały w sprawie wyboru władz Stowarzyszenia oraz
uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia wymagają jednak obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 24
Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący, wybierany zwykłą większością
głosów.

§ 25
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
uchwalanie statutu i jego zmian,
wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
ustalanie wysokości składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków na władze Stowarzyszenia,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
podejmowanie uchwał w sprawach :
a) zatwierdzenia budżetu,
b) nabycia lub zbycia nieruchomości,
c) wysokości kwoty, do jakiej Zarząd samodzielnie może zaciągnąć zobowiązania,
d) rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
e) wszystkich innych wnoszonych pod obrady Zebrania.

§ 26

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z
uchwałami Walnego Zebrania Członków, przed którym ponosi odpowiedzialność.

§ 27
1. Zarząd składa się z prezesa, dwóch zastępców prezesa, skarbnika, sekretarza i jednego członka.
2. W skład Zarządu mogą wchodzić jedynie członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
3. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.

§ 28
1.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
2.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu.
§ 29
Do kompetencji Zarządu należy :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
sporządzanie projektu budżetu,
sporządzanie planów pracy i realizacja celów Stowarzyszenia,
sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Stowarzyszenia,
zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
przyjmowanie i skreślanie członków,
organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
podejmowanie uchwał w sprawach zaciągania zobowiązań w granicach określonych przez
Walne Zebranie Członków,
10) uchwalanie regulaminów.

§ 30
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. W jej skład wchodzą :
1) przewodniczący,
2) zastępca przewodniczącego,
3) sekretarz.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub
ustnych wyjaśnień dotyczących prowadzonych kontroli.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy składu.

§ 31
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi,
wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania Członków w trybie nadzwyczajnym,
prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
wnioskowanie o udzielenie Zarządowi absolutorium,
składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 32

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są :
1) składki członkowskie,
2) darowizny, spadki, zapisy,
3) dotacje i datki z ofiarności publicznej, akcji charytatywnych,
4) dochody z własnej działalności statutowej,
5) dochody z własnego majątku Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie może po uzyskaniu zezwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
prowadzić publiczne zbiórki pieniędzy z przeznaczeniem ich na cele statutowe.

§ 33
1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym
Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

§ 34
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach majątkowych upoważniony jest
Prezes Stowarzyszenia – jednoosobowo lub dwóch wiceprezesów – łącznie.

§ 35
W Stowarzyszeniu zabronione jest:
1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku
do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego 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,
3) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
wynika bezpośrednio z celu statutowego,
4) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 36
Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego odpłatną i nieodpłatną, w
rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych. Dochód z działalności pożytku
publicznego Stowarzyszenia w całości służy do realizacji celów statutowych i nie może być
przeznaczony do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIAZANIE STOWARZYSZENIA

§ 37
Uchwały w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w
obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do glosowania.
§ 38
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków, gdy głosowanie przeprowadzane jest w
drugim terminie – zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
2. Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji Stowarzyszenia oraz
przeznaczenia pozostałego majątku Stowarzyszenia.

