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Statut 

Wiejskiego Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalno-
Turystycznego 

„Szansa” w Grzybowie. 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 
Stowarzyszenie nosi nazwę Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne 

"Szansa" 

 

§ 2. 
Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jeżeli wymaga tego realizacja 
celów statutowych może działać również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – 

prowadząc działalność samodzielnie lub w charakterze członka organizacji 
międzynarodowych, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem. 

 

§ 3. 
Siedzibą stowarzyszenia jest wieś Grzybowo w gminie Września. 
 

§ 4. 
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o 
stowarzyszeniach" (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami),ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003roku "O działalności pożytku publicznego i wolontariacie"(Dz.U.Nr 
96,poz.873) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 
 

§ 5. 
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o 
podobnym celu działania. 
 

§ 6. 
Stowarzyszenie używa pieczęci, odznak i znaczków organizacyjnych, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

 

Rozdział II 

Cele i sposoby ich realizacji. 
 

W trosce o równe szanse edukacji oraz ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową 

mieszkańców małych wsi, działalność stowarzyszenia skierowana jest na rzecz mieszkańców 

wsi. 

 

§ 7. 
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Celem stowarzyszenia jest: 

1)wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego,                           
gospodarczego,  kulturalnego, a w szczególności utrwalanie tradycji wsi, 
2) integracja mieszkańców, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu, 
3)  wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku 

lokalnym i euroregionie, 

4)promowanie zdrowego stylu życia. 
 

§ 8. 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1)prowadzenie przedszkola, szkoły społecznej (podstawowej i gimnazjum), świetlic 

środowiskowych, 
2)organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, 
kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa, 

3)szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania 

i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury, ochronę 

przyrody i krajobrazu, 

4)tworzenie i prowadzenie bazy turystycznej, 

5)organizowanie festynów, zlotów rekreacyjno-turystycznych, 

6)szeroko rozumianą promocję zdrowia i zdrowego stylu życia, 
7)wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej, 
8)podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych 

z rozwojem wsi. 

9)  Prowadzenie działalności gospodarczej jako działalności dodatkowej w stosunku do 
działalności pożytku publicznego. 

10) Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach 
określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia 
służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego 
członków. 

 

 

§ 8a. 
1.Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego i dodatkową 
działalność gospodarczą. 

 

2.Działalność nieodpłatna pożytku publicznego: 
 

a) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;  

b) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym; 

c) działalność charytatywna; 
d) podtrzymywanie i upowszechniani tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;  
e) ochrona i promocja zdrowia; 

f) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 
g) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy;  
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h) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
i)  działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;  

j)  działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
k)  działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, 

szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, wypoczynku dzieci i 
młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

l)  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, ekologii i ochrony zwierząt oraz 
ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa , porządku i 
bezpieczeństwa publicznego; 

m)  upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 
także działań wspomagających rozwój demokracji;  

n)  działalność na rzecz integracji europejskiej  

o)  rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,  
p) promocja i organizacja wolontariatu; 

q)  pomoc Polonii i Polakom za granicą; 
r)  promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 
s) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i 

ochrony praw dziecka; 

t)  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 
u) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 

3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32. 

 

 

3.Działalność gospodarcza: 
Przedmiot przeważającej działalności: 

a) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z) 
Pozostała działalność 

b) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
  niesklasyfikowana (PKD 94.99 Z) 

 
c)     Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 

    straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z) 

d) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany  

    (PKD 49.39.Z) 

e) Wychowanie przedszkolne (PKD 85.10.Z) 

f) Szkoły podstawowe (PKD 85.20.Z) 

g)     Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z) 

h)     Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD      

   85.59.B) 

i) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z) 

j) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 
             rekreacyjnych (PKD 85.51.Z) 

 

4. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań 

statutowych stowarzyszenia. 

§ 9. 
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Dla realizacji swych statutowych celów, stowarzyszenie może powoływać inne organizacje 

w granicach dopuszczonych prawem. 

 

§ 10. 
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia 

swych spraw może zatrudniać pracowników. 
 

 

Rozdział III 

Członkowie stowarzyszenia , ich prawa i obowiązki 
 

§ 11. 

1. Członkami  zwyczajnymi stowarzyszenia mogą być: 
a) pełnoletni obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, 
b) cudzoziemcy, nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (jeśli przedstawią rekomendację co najmniej 2 członków stowarzyszenia), 
c) małoletni w wieku od 16 do 18 lat (będą korzystać z czynnego i biernego prawa 

wyborczego, jeśli w składzie Zarządu stowarzyszenia większość stanowić będą osoby 

o pełnej zdolności do czynności prawnych), 
d) małoletni poniżej 16 lat ( za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych ) jednak 

bez możliwości korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz 

stowarzyszenia 

2. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne. 
3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, szczególnie zasłużone w realizacji 
celów statutowych. 

 

§ 12. 
1. Członkostwo nabywa się przez przyjęcie kandydatury w drodze uchwały Zarządu 

stowarzyszenia, zwykłą większością głosów. 
2. Członkowie wspierający składają oświadczenie woli Zarządowi stowarzyszenia, który 

w tej kwestii podejmuje stosowną uchwałę. W takim samym trybie następuje ustanie 

członkostwa. Formę i rodzaj wspierania stowarzyszenia, członkowie wspierający ustalą 

z Zarządem. 
3. Członkowie honorowi mają prawo do udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem 

doradczym oraz uczestnictwa we wszystkich formach działalności stowarzyszenia. 
Do ich obowiązków należy przestrzeganie postanowień statutu. 
 

§ 13. 
1. Członkowie stowarzyszenia zobowiązani są: 
e)swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia 

stowarzyszenia, 

f)dbać o jego dobre imię, 
g)czynnie realizować cele stowarzyszenia, 
h)przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu. 

2. Członkom zwyczajnym przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze, a także prawo do 

składania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania stowarzyszenia. 
 

§ 14. 

Skreślenie z listy członków stowarzyszenia następuje przez: 
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1.Pisemną rezygnację złożoną Zarządowi. 
2.Wykluczenie przez Zarząd: 
a)za  działanie sprzeczne ze statutem, 
b)utratą praw obywatelskich orzeczonych prawomocnym wyrokiem sądu, 
c)śmierć członka. 
 

§ 15. 
Od uchwały Zarządu w sprawie określonej w § 14, pkt. 2 a, b przysługuje  członkowi 
odwołanie do Walnego Zebrania Członków, na co najmniej 21 dni przed terminem 

posiedzenia  tego gremium. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 
 

Rozdział IV 

Władze stowarzyszenia 
 

§ 16. 
Władzami stowarzyszenia są: 
1.Walne Zebranie Członków 

2.Zarząd. 
3.Komisja Rewizyjna. 

Ich kadencja trwa 5 lat. 

 

Jednostką organizacyjną stowarzyszenia jest Sekcja. 

 

§ 17. 
Uchwały wszystkich władz stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w 
obecności 
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia 

statutu nie stanowią inaczej. 
 

§ 18. 

Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 
1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej raz w roku lub na uzasadniony 

pisemny wniosek: 

a)ogółu członków stowarzyszenia, 
b)członków Komisji Rewizyjnej. 
2. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć ( w pierwszym terminie) co najmniej 
połowa członków uprawnionych do glosowania, a w drugim terminie, który może być 

wyznaczony godzinę później, dla skuteczności obrad  - dowolna liczba członków. 
3. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczyć mogą, z głosem doradczym, członkowie 

wspierający, honorowi, a także zaproszeni goście. 
4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 
a)powoływanie i odwoływanie Prezesa stowarzyszenia, członków Zarządu, Komisji 
Rewizyjnej, 

b)uchwalanie programu działania stowarzyszenia, 
c)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
d)udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi, 
e)uchwalanie zmian statutu, 

f) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez stowarzyszenie innych organizacji, 
g)podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania stowarzyszenia, 
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h)rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków stowarzyszenia, 

i)rozpatrywanie skarg członków na działalność Zarządu, 
j) ustalanie wysokości składek członkowskich -1 zł/msc. 
5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów. 
6. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz 

rozwiązanie stowarzyszenia, wymaga większości 3 głosów przy obecności połowy członków 
(w pierwszym terminie) a w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie 
obowiązuje. 
7. Każdemu członkowi przysługuje 1 głos. 
 

§ 19. 
1.Zarząd składa się z 5  członków, w tym Prezesa wybranego przez 

Walne Zebranie Członków. 
2.Oprócz Prezesa, w skład zarządu wchodzą: Wiceprezes, Skarbnik i 2 członków. 
Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu. 
3.Do kompetencji zarządu należy: 
a)przyjmowanie członków stowarzyszenia, 
b)kierowanie bieżącą pracą stowarzyszenia, 
c)zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 
d)podejmowanie wszystkich uchwał nie zastrzeżonych dla innych władz 

stowarzyszenia. 

4.Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej 3 członków 

Zarządu. 
5. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo 
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
 

§ 20. 
1.Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zebranie 

Członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 
2.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
a)kontrola bieżącej działalności stowarzyszenia, 
b)składanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi, 
c)wnioskowanie o zwołanie  Walnego Zebrania Członków. 

3.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani 
pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku 
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej; 

4. Nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z 
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

5 Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów 
lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 

sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni. 
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§ 21. 
1.W przypadku zmniejszenia się składu władz stowarzyszenia wymienionych w § 16, 
pkt. 2 i 3, w czasie trwania kadencji, uzupełnienie następuje w drodze kooptacji. 
2.Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. 
3.W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. 
 

Rozdział V 

Majątek stowarzyszenia 

 

§ 22. 
1.Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, 

zapisów, dochodów z własnej działalności, dotacji funduszy krajowych i zagranicznych, 
ofiarności publicznej. Cały dochód przeznacza się na działalność statutową 

stowarzyszenia, o której mowa w § 7 i 8. 

2.Majątkiem stowarzyszenia zarządza Zarząd. 
3.Do reprezentowania stowarzyszenia upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes 

jednoosobowo. 

4.Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes 

i jeden z członków Zarządu. 
5.Osoby, o których mowa w pkt. 4  mogą podejmować zobowiązania majątkowe w 

imieniu stowarzyszenia wyłącznie do wysokości kwot pozostających aktualnie w dyspozycji 
stowarzyszenia. 

6.Stowarzyszeniu zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem 
organizacji w stosunku do jej 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 
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi", 
 

7.Stowarzyszeniu zabrania się przekazywania ich majątku na rzecz ich 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, 

 

8.Stowarzyszeniu zabrania się wykorzystywania 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 bezpośrednio wynika z celu statutowego, 
 

9.Stowarzyszeniu  zabrania się zakupu 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. 
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Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 
 

§ 23 
 

1.Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków 

lub w innych przypadkach przewidzianych prawem. 

2.Likwidatorami stowarzyszenia są członkowie Zarządu, a majątek zlikwidowanego 

stowarzyszenia przeznacza się na cel, określony w uchwale Walnego Zebrania Członków. 
3.W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy 

ustawy "Prawo o stowarzyszeniach". 

4.Statut obowiązuje z chwilą uzyskania przez stowarzyszenie postanowienia o 

zarejestrowaniu w sądzie i wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego. 
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Rozdziała VII 

Sekcje Stowarzyszenia 

§ 1 

W celu ukierunkowanej na niekomercyjną działalność  Stowarzyszenia, tworzy się Sekcję 
zajmującą się działaniami na rzecz lokalnej społeczności i popularyzowania lokalnej kultury. 

§ 2 

Członkiem Sekcji może być każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia.  

§ 3 

Władzami Sekcji są: 

1. Walne Zebranie Członków Sekcji; 
2. Zarząd Sekcji – liczący 3 osoby. 

§ 4 

Sekcja działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków 
Sekcji, a zatwierdzonego przez Zarząd Stowarzyszenia. 

§ 5 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Sekcji należy:  
1. uchwalanie głównych kierunków działalności Sekcji, 
2. wybór Zarządu Sekcji: przewodniczącego i członków Zarządu 

3. uchwalanie i dokonywanie zmian regulaminu, 

4. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Sekcji. Uchwała taka musi być 
przyjęta większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej 
liczby członków Sekcji. 

2. Walne Zebranie Członków Sekcji zwołuje Zarząd Sekcji. 
3. Walne Zebranie Członków Sekcji ma prawo podejmowania uchwał w pierwszym 

terminie bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby 
osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie - bezwzględną większością 
głosów bez względu na liczbę obecnych. 

§ 6 

1. Zarząd Sekcji składa się z przewodniczącego i 2 członków zarządu. 
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2. Przewodniczący Sekcji i członkowie zarządu wybierani są w głosowaniu jawnym 
bezwzględną większością głosów spośród zgłoszonych kandydatów przez 
uczestników Walnego Zebrania Członków Sekcji. 

3. Do zadań Zarządu Sekcji należy:  
1. prowadzenie działalności zgodnie z założeniami zgłoszonymi przy tworzeniu 

Sekcji, 

2. kierowanie działalnością Sekcji zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania 
Członków Sekcji, postanowień statutu Stowarzyszenia i uchwały władz 
Stowarzyszenia,  

3. prowadzenie ewidencji członków Sekcji. 
4. Uchwały Zarządu Sekcji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy członków, w tym przewodniczącego lub członka zarządu. 

§ 7 

1. Do działalności Sekcji odnoszą się wszystkie przepisy obowiązujące Stowarzyszenie, 
z tym że kontrolę nad działalnością Sekcji sprawuje Zarząd Stowarzyszenia. 

2. Zarząd Sekcji składa coroczne sprawozdania ze swej działalności Zarządowi 
Stowarzyszenia. 

§ 8 

Kadencja Zarządu Sekcji trwa 3 lata. Ustępujący członkowie mogą być wybierani ponownie. 
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji powinno się odbyć nie później niż 1 miesiąc przed 
wyborem nowego Zarządu. 

§ 9 

Przewodniczący Zarządu Sekcji lub członek zarządu reprezentuje Sekcję w stosunku 
do Zarządu Stowarzyszenia, a także na zewnątrz. 

§ 10 

1. Sekcja może być rozwiązana przez Zarząd na skutek:  
1. zaniechania działalności, 
2. działalności niezgodnej z założeniami, 
3. na pisemny wniosek 2/3 członków Sekcji, 
4. zmniejszenie się liczby członków poniżej liczby potrzebnej do założenia     

Sekcji. 
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§ 11 

W przypadku zdekompletowania w czasie kadencji składu władz, uzupełnienie następuje 
spośród członków, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów w ostatnich wyborach. 

 

 

 

 

 

………………………………………………... 

( data i podpis prezesa stowarzyszenia) 
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