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STATUT STOWARZYSZENIA
MIESZKANCÓW MAŁOCHWIEJA MAŁEGO

„Rodzinne Gniazdo”

MAŁOCHWIEJ MAŁY 2014 R.
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ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne
Gniazdo” i dotyczy wsi Małochwiej Mały w gminie Krasnystaw w dalszych postanowieniach
statutu zwane Stowarzyszeniem.
§2

1.Siedzibą Stowarzyszenia jest Wiejski Dom Kultury w Małochwieju Małym. Terenem działań
jest Rzeczpospolita Polska. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może
prowadzić działalność poza granicami kraju, pod warunkiem, że prawo danego państwa
dopuszcza taką działalność.
2.Stowarzyszenie jest powołane w szczególności dla organizacyjnego i merytorycznego
wspierania działalności i rozwoju wsi Małochwiej Mały.
§3

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.
Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 r.
Nr79,poz.855) oraz niniejszego statutu.
§4

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd
Stowarzyszenia.
§5

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.
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§6

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

§7

1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest głównie o pracę społeczną członków.
2. Do prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników,
specjalistów w swoich dziedzinach.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§8

1.Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia
społeczności wsi Małochwiej Mały oraz jej rozwoju, w szczególności poprzez wykonywanie
zadań w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans osób i rodzin;
2) działalności charytatywnej i organizacji wolontariatu;
3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) ochrony i promocji zdrowia;
5)działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
6)promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
7)działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
8) wszechstronnej działalności w zakresie nauki, edukacji i wychowania;
9)kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
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10)ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
11)porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
12)upowszechniania i ochrony wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
13) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
14)upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej;
15) organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi;
16) inicjowania działań na rzecz rozwoju wsi Małochwiej Mały i lepszego zaspokajania
potrzeb jej mieszkańców;
17) promowania wsi Małochwiej Mały i Gminy Krasnystaw oraz aktywizowanie wszystkich
środowisk społeczno – zawodowych.
§9

1.Stowarzyszenie swe cele realizuje przez:
1) zbieranie opinii o potrzebach mieszkańców oraz pomoc osobom starszym w prowadzeniu
gospodarstwa domowego;
2) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;
3) organizowanie i promowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych;
4)inspirowanie i organizowanie zawodów, spotkań, prelekcji, pokazów, paneli dyskusyjnych,
konkursów, przeglądów, festynów, loterii oraz innych imprez kulturalnych, rekreacyjnych,
sportowych i turystycznych;
5) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie
do nich postulatów;
6) udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom fizycznym i instytucjom;
7)promowanie walorów turystycznych gminy i wsi;
8) opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych;
9) współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami,
z którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia;
10) organizowanie prac społecznych przez członków Stowarzyszenia oraz sympatyków;
11) pozyskiwanie środków finansowych z instytucji rządowych i pozarządowych ;
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12) prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2.Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
§12

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
1) jest obywatelem polskim,
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
3) nie jest pozbawiona praw publicznych,
4) złoży deklarację członkowską i akceptuje cele Stowarzyszenia.
5) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
2.Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna,
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie
pisemnej deklaracji .
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4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
5. Nadawanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie na
wniosek Zarządu.
§13

1. Członkowie zwyczajni mają prawo;
1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
3) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia .
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składek.
§14

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.
3.Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§15

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
1) pisemnej dobrowolnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, po uprzednim opłaceniu
składek członkowskich i innych zobowiązań,
2) wykluczenia przez Zarząd:
a) z powodu łamania statutu, nieprzestrzegania postanowień i uchwał
Stowarzyszenia,

władz

b) z powodu niepłacenia składek członkowskich lub innych zobowiązań, za okres pół roku,
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c) za brak przejawów aktywności na rzecz Stowarzyszenia.
3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
4) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby
5) pozbawienie członkostwa honorowego uchwałą Walnego Zgromadzenia.

prawne,

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje
odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty dostarczenia
stosownej uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§16

1 . Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§17

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż
przez dwie kolejne kadencje.
3.Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze
postanowienia statutu stanowią inaczej. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne
§18

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym
Zgromadzeniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym –członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajne jest zwoływane raz w roku
przez Zarząd Stowarzyszenia
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4.Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd
Stowarzyszenia
5. Walne Zgromadzenie Członków Nadzwyczajne może obradować wyłącznie nad sprawami,
dla których zostało zwołane i może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd
z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej jednej
trzeciej ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają bezwzględną większością głosów
obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

w

7. W drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego
terminu uchwały zapadają bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
8. O terminie , miejscu i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej 7 dni
przed terminem Walnego Zebrania Członków.

§19

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia,
2)uchwalanie statutu i jego zmian,
3)wybór i odwoływanie Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
4)udzielanie zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6)uchwalanie budżetu,
7)uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia,
8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
9)rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia i jego
władze,
10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
11) nadawanie i pozbawianie członka honorowego,
12)podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
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13)rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
14)podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
§20

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia
i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza i członka.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
W posiedzeniach tych mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej lub zaproszeni goście
z głosem doradczym.
§21

1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) uchwalanie regulaminu działania Zarządu Stowarzyszenia,
2)realizacja celów Stowarzyszenia,
3)wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
4)sporządzanie planów pracy,
5)sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
6) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
7)reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz,
8)zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
9)organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
10)przyjmowanie i skreślanie członków,
11) sprawozdanie ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
§22

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.
2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i członka.
§23

1 .Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działalności Stowarzyszenia,
2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
3)prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zwołania Zarządu,
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4) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
5)składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.
6) prowadzenie działalności zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Walne
Zgromadzenie.
2.Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w
posiedzeniach Zarządu,
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia
§24

41. 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 tym trybie można powołać nie więcej niż
jedną trzecią składu organu władzy.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§25

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1) ze składek członkowskich,
2)z darowizn, spadków, zapisów,
3)dochodów z własnej działalności statutowej,
4)dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem
Stowarzyszenia,
5)dotacji i ofiarności publicznej,
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
§26

W sprawach majątkowych, do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania
innych oświadczeń woli wymagane są podpisy prezesa albo wiceprezesa i drugiego członka
Zarządu lub członka Stowarzyszenia upoważnionego przez Zarząd.
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ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§27

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje
Walne Zgromadzenie Członków ilością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia ,Walne Zgromadzenie określa sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy prawa
o Stowarzyszeniach.

