
 

STATUT 

STOWARZYSZENIA na rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy – Sośnica 

 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Dyrdy – Sośnica 

w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które spełniają warunki 

określone w niniejszym statucie. 

Siedzibą stowarzyszenia jest sołectwo Dyrdy w gminie Woźniki. 

Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. 

3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z 

poszanowaniem tamtejszego prawa. 

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. 

Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 

Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. 

5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o 

podobnych celach. 

6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.  

7. Stowarzyszenie ma prawo używania własnych pieczęci, oznak i znaków organizacyjnych 

z zachowanie obowiązujących przepisów. 

8. Stowarzyszenie  nie prowadzi działalności gospodarczej.  

 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 
 

9. Celem Stowarzyszenia jest: 

a) ochrona środowiska 

b) propagowanie i wspieranie działań ekologicznych  

c) działalność kulturalna 

d) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

e) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji religijnej i narodowej 

f) poprawa walorów estetycznych i krajobrazowych regionu oraz jego promocja  

g) wspieranie rozwoju ekonomicznego regionu  

h) działalność wspomagająca wychowanie i rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży 

i) działalność na rzecz ochrony zdrowia i życia  mieszkańców 

j) działalność na rzecz poprawy standardu i bezpieczeństwa życia mieszkańców 

k) działania na rzecz dostępu do Internetu i wykorzystywania nowoczesnych usług 

dostępnych w Internecie  

l) wzbogacanie zasobów sieci Internet 

m) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej  lub 

poszkodowanym  

n) działalność charytatywna  

o) działanie na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego 

p) pobudzanie aktywności społecznej 



q) organizacja zawodów i imprez sportowych 

r) organizacja imprez kulturalnych 

s) przygotowanie i udział w wyborach do organów przedstawicielskich 

10. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez: 

a) pozyskiwanie funduszy unijnych, pisząc wnioski i projekty do różnych instytucji i 

fundacji, 

b) uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez instytucje zajmujące się obsługą 

funduszy unijnych na rzecz rozwoju wsi, ekologii i ochrony środowiska, 

c) współpraca z władzami przy tworzeniu planu zagospodarowania sołectwa, 

d) kontakty z innymi Stowarzyszeniami działającymi na rzecz rozwoju obszarów 

wiejskich, 

e) popieranie i wspieranie dobrych inicjatyw zarówno władz gminnych, jak i organizacji 

pozarządowych, jeśli będą służyć pożytkowi publicznemu, 

f) kształtowanie właściwego stosunku do środowiska, szerzenie zrozumienia celów 

ochrony środowiska  oraz propagowanie spraw ochrony środowiska i poczynań 

zmierzających do zapewnienia tej ochrony 

g) inicjowanie i podejmowanie działań dotyczących ochrony środowiska 

h) zgłaszanie wniosków mających na celu ochronę środowiska w działalności 

inwestycyjnej i eksploatacyjnej oraz zmierzających do poprawy jego stanu 

i) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w opracowaniu i realizacji programów 

i planów działania zmierzających do poprawy stanu środowiska 

j) zwiększenie społecznego wpływu na działalność jednostek organizacyjnych w celu 

zapewnienia optymalnej efektywności poczynań na rzecz ochrony środowiska  

k) kształtowanie właściwego stosunku do ekologii, szerzenie zrozumienia celów działań 

ekologicznych oraz propagowanie spraw ekologii i poczynań zmierzających do 

poprawy jej stanu  

l) finansowe wspieranie osób prawnych i fizycznych 

m)  inicjowanie projektów wynikających z zadań Stowarzyszenia i organizowanie 

publicznych zebrań i dyskusji nad nimi 

n) przekazywanie projektów odpowiednim władzom, instytucjom, organizacjom 

społecznym i organom administracji (władze samorządowe) 

o) współpraca i wymiana doświadczeń z instytucjami i Stowarzyszeniami regionu 

p) wspieranie lub popieranie kandydatów do organów przedstawicielskich. 

q) informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach i ich wynikach za 

pośrednictwem środków masowego przekazu, Internetu oraz własnych wydawnictw 

r) wspieranie lokalnych  inicjatyw społecznych 

s) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb mieszkańców do organów 

samorządowych jak i administracji rządowej oraz innych organizacji i instytucji 

t) wspieranie i współdziałanie z organizacjami charytatywnymi 

u) organizowanie pomocy osobom chorym i poszkodowanym 

v) promowanie środowiska naturalnego 

w) organizowanie zawodów sportowych oraz turystyczno-rekreacyjnych i kulturalnych 

x) prowadzenie działalności charytatywnej 

y) inne działania realizujące cele statutowe. 

z) współpraca z lokalnymi władzami kościelnymi w zakresie utrzymania obiektów 

sakralnych  

 

Dochód z działalności Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie 

może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków. 

 



ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI 
 

11. Członkami Stowarzyszenia mogą zostać pełnoletnie osoby fizyczne o pełnej zdolności do 

czynności prawnych niepozbawione praw publicznych. 

12. Członkami Stowarzyszenia mogą zostać osoby prawne. Osoba prawna może być jedynie 

członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

13. Stowarzyszenie posiada członków: 

a) zwyczajnych, 

b) wspierających, 

c) honorowych. 

14. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która: 

a) złoży deklarację członkowską na piśmie, 

b) zostanie przyjęta na członka uchwałą Zarządu Stowarzyszenia większością 2/3 głosów 

w obecności przynajmniej połowy członków Zarządu. 

15. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna 

deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów 

Stowarzyszenia. 

16. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały 

Zarządu zwykłą większością głosów. 

17. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny 

wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 

18. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek 10 członków 

Stowarzyszenia. 

19. Członkowie zwyczajni mają prawo: 

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

b) podejmowania inicjatyw, zgłaszanie wniosków i glosowania na zebraniach, 

c) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 

d) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez 

Stowarzyszenie, 

e) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. 

f) Legitymowania się do przynależności do Stowarzyszenia 

20. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

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

b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

c) regularnego opłacania składek członkowskich oraz informowania Zarządu o każdej 

zmianie adresu korespondencyjnego. 

21. Członkowie, założyciele Stowarzyszenia z chwilą rejestracji Stowarzyszenia stają się 

członkami zwyczajnymi. 

22. 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. 

23. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 

przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

24. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

25. Utrata członkostwa następuje na skutek: 

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, uchwałą Zarządu 

b) wykluczenia przez Zarząd: 

 z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, 

 z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, 



 z powodu nie płacenia składek za okres pół roku po uprzednim upomnieniu 

c) na pisemny wniosek 5 członków Stowarzyszenia z ww. powodów, przy pozytywnej 

Uchwale Zarządu  

d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 

e) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne 

f) rozwiązania się Stowarzyszenia. 

26. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub 

pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego 
Zebrania Członków. Uchwała walnego Zebrania członków jest ostateczna.   

 

 

ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 

27. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna. 

28. Kadencja władz. 

a) kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór 

odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego 

Zebrania Członków zwykłą większością głosów 

b) członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić więcej niż 

przez jedną kadencję. 

29. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim 

terminie zwykłą większością głosów niezależnie od liczby uprawnionych do głosowania. 

W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. 

30. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu 

Członków biorą udział: 

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście. 

31. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

32. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd 

Stowarzyszenia. Pierwszy termin, drugi termin i miejsce obrad Zarząd podaje do 

wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. 

Pomiędzy pierwszym a drugim terminem zwołania Walnego Zebrania, musi upłynąć co 

najmniej 7 dni. 

33. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest 

zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny 

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

34. Wniosek Komisji Rewizyjnej lub członków Stowarzyszenia winien określić sprawy, które 

ma rozpatrywać Walne Zebranie Członków.  

35. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd  w terminie nie 

dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania wniosku. 

36. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. 

Głosowanie jest jawne. Wniosek o utajnienie głosowania uchwał musi być przegłosowany 

zwykłą większością głosów przez Walne Zebranie Członków 

37. Do kompetencji Walnego Zebrania należą: 

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,  



b) uchwalanie zmian statutu, 

c) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

f) uchwalanie budżetu, 

g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na 

rzecz Stowarzyszenia, 

h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego, 

i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 

j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia 

lub jego władze, 

k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 

m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich 

sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia. 

n) Podejmowanie uchwał o przystępowaniu do związku Stowarzyszeń 

38. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z 

uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 

39. Zarząd składa się z 5 osób w tym z Prezesa oraz wiceprezesa i skarbnika. Prezesa i 

wiceprezesa oraz skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków. 

40. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa 

miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes. 

41. Do kompetencji Zarządu należą: 

a) realizacja celów Stowarzyszenia, 

b) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu oraz 

uchwałami Walnego Zebrania Członków 

c) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

d) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Zarządu 

e) składanie innych sprawozdań wynikających z aktualnego stanu prawnego  

f) sporządzanie planów pracy i budżetu, 

g) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 

h) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku 

Stowarzyszenia, w tym przyjmowanie zapisów i darowizn 

i) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

j) zawieranie umów lub upoważnienie do ich zawierania, 

k) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

l) przyjmowanie i skreślanie członków. 

42. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 

Stowarzyszenia. 

43. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz 

sekretarza. Komisja konstytuuje się , wybierając spośród siebie przewodniczącego oraz 

zastępcę. 

44. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiedzialny jest za prawidłowe zorganizowanie 

jej pracy oraz prawidłowe sporządzanie protokołów z kontroli i za ich archiwizację. 

45. Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych innych funkcji we władzach 

Stowarzyszenia. 

46. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrolowanie działalności Zarządu, 

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków, 



c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz 

zebrania Zarządu, 

d) składanie wniosków  o absolutorium dla władz Stowarzyszenia, 

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków 

f) rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem statutu przez członków 

Stowarzyszenia 

g) rozstrzyganie sporów między członkami a władzami Stowarzyszenia. 

47. 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 

połowę składu organu. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK I FUNDUSZE 
 

48. Majątek Stowarzyszenia powstaje: 

a) ze składek członkowskich i opłat wpisowych, 

b) darowizn, spadków, zapisów, subwencji i innego rodzaju przysporzenia majątkowego 

poczynionego na  rzecz Stowarzyszenia, 

c) dotacji i ofiarności publicznej, 

d) dochodów z własnej działalności statutowej, 

e) z odsetek bankowych i innych przychodów z kapitału 

f) inne wpływy. 

49. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz na 

pokrycie niezbędnych kosztów jego działalności, 

50. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie 

Stowarzyszenia. 

51. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

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

Zarząd. 

53. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w 

szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu 

działających łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. 

54. Zarząd może ustanawiać pełnomocników i ustalać zakres ich obowiązków. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

55. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia 

podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy 

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub 

zwykłą większością głosów przy obecności nie mniej niż ¼ liczba członków. 

Pomiędzy pierwszym a drugim terminem zwołania Walnego Zebrania, musi upłynąć co 

najmniej 7 dni. 

56. Likwidację Stowarzyszenia przeprowadzi komisja likwidacyjna powołana przez Walne 

Zebranie Członków 

57. Majątek pozostały po Stowarzyszeniu przeznacza się na cel społeczny określony podczas 

Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 



58. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy 

Prawo o Stowarzyszeniach. 


