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S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A 

”WSPÓLNE WÓJTOWO”  

 

§ 1  

1. Stowarzyszenie działa pod nazwą Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo” w dalszej treści zwane 

"Stowarzyszeniem". 

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zarejestrowanym zrzeszeniem i działa na 

podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. (Dz.U.89.20.104, z późn. 

zm.)  i niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 

3. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Wójtowie przy ul. Kwiatowej 19. 

§ 2 

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i celu 

działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. 

3. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków, może jednak zatrudniać pracowników 

do prowadzenia swych spraw. 

4. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju. 

§ 3 

Stowarzyszenie ma na celu wspomaganie organizacyjno - rzeczowe wszelkich działań zmierzających do rozwoju 

i promocji Wójtowa, w szczególności przez propagowanie  walorów krajobrazowych, turystycznych, 

wypoczynkowych oraz folklorystyczno - kulturowych. 

§ 4 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące środki działania przez : 

1. wspieranie rzeczowe działań zmierzających do upowszechniania wiedzy o Wójtowie, jego rozwoju, wzrostu 

poziomu życia mieszkańców,  

2. organizowanie akcji, imprez, zbiórek o charakterze lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym 

zamierzające do pozyskania środków materialnych przeznaczonych na działalność statutową,  

3. prowadzenie działalności integrującą członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i 

towarzyską,   

4. współpracę z organami administracji państwowej, innymi instytucjami oraz organizacjami społecznymi, 

fundacjami itp. w zakresie swojej działalności, 

5. współpracę w zakresie swoich zadań z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, 

6. prowadzenie działalności mającej na celu budowanie wspólnoty mieszkańców wsi i okolicy,  

7. współpracę z wszelkimi dostępnymi mediami, 

8. działanie mające na celu poprawę i rozwój infrastruktury technicznej na terenie wsi Wójtowo, 

9. współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami i wspieranie ich rozwoju w zakresie w jakim zgodne jest to z celami 

stowarzyszenia,  

10. prowadzenie działań promocyjnych sprzyjających rozwojowi celów statutowych organizacji. 

§ 5 

Stowarzyszenie organizuje okresowe spotkania członków zainteresowanych omówieniem problematyki wiążącej 

się z realizacją zadań statutowych. 

§ 6 

Dla realizacji celów statutowych, Stowarzyszenie może powoływać inne organizacje w granicach prawem 

dopuszczonych. 

§ 7 
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Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1. członków zwyczajnych, 

2. członków wspierających.  

§ 8 

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie, obywatele polscy i cudzoziemcy mający 

stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wspierają cele Stowarzyszenia oraz 

deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w wysiłku zmierzającym do realizacji celów. 

§ 9 

1. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia 

przez przyjęcie kandydatury zwykłą większością głosów w drodze uchwały. 

2. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje odwołanie do 

Walnego Zebrania Stowarzyszenia, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. 

§ 10 

1. Członkowie Stowarzyszenia posiadają: 

a. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia, 

b. prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów 

Stowarzyszenia, 

c. prawo wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów oraz funkcjonowania Stowarzyszenia. 

2. Członkowie Stowarzyszenia są obowiązani: 

a. brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia, 

b. przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia, 

c. postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami i nie naruszać solidarności 

organizacyjnej, 

d. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia, 

e. dbać o dobre imię i wizerunek Stowarzyszenia, 

f. regularnie i bez wezwań opłacać składki. 

§ 11 

1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka zwyczajnego. 

2. Skreślenie z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w następujących 

przypadkach: 

a. rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie, 

b. nieusprawiedliwionego zalegania z opłatami składek za okres przekraczający 2 miesiące i pomimo pisemnego 

upomnienia dalsze ich nieuregulowanie,  

c. śmierć członka. 

3. Wykluczenia członka zwyczajnego Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w  

następujących przypadkach: 

a. prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem, 

b. popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia, 

c. nie usprawiedliwionego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia. 

4. Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje prawo odwołania się 

do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego 

Zgromadzenia Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia jest ostateczna. 

§ 12 

1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi 

Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę. 

2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości. 

3. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenia. 

4. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu Członków 

Stowarzyszenia. 

5. Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego. 

§ 13 
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Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zgromadzenie Członków. 

2. Zarząd. 

3. Komisja Rewizyjna. 

§ 14 

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata. 

§ 15 

1. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym 

bezwzględną większością głosów. 

2. W przypadku ustąpienia, skreślenia, wykluczenia członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, 

skład osobowy tych władz jest uzupełniany przez ten organ spośród członków Stowarzyszenia w drodze 

kooptacji. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekraczać 1/2 liczby członków 

pochodzących z wyboru. 

§ 16 

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej 

liczby członków tych władz, chyba że przepisy Statutu stanowią inaczej. 

§ 17 

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia. 

2. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz w roku lub częściej na pisemny 

uzasadniony wniosek co najmniej 2 członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i 

propozycjach porządku obrad wszystkich członków co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. 

3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w 

pierwszym terminie, a w drugim - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników. Jeżeli 

drugie Zgromadzenie ma się odbyć w tym samym dniu co Zgromadzenie pierwsze, to fakt ten musi być 

umieszczony w piśmie zwołującym pierwsze Zgromadzenie. W innym przypadku drugi termin Walnego 

Zgromadzenia może odbyć się nie wcześniej niż po 14 dniach od terminu pierwszego Zgromadzenia. 

4. W walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem 

doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście. 

§ 18 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

a. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia, 

b. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

c. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, 

d. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

e. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

f. uchwalanie zmian statutu, 

g. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenia innych organizacji, 

h. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 

i. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia, 

j. podejmowanie uchwały o przystąpieniu do organizacji międzynarodowej. 

 

§ 19 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

członków. 

2. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos. 

§ 20 

Odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej wymaga kwalifikowanej większości 50% + 2 głosy 

przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w I terminie i bez względu na liczebność w II terminie. 
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§ 21 

1. Zarząd składa się z 3 do 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na 3-letnią kadencję. 

2. Zarząd składa się z Prezesa, Skarbnika, Sekretarza i Członków Zarządu . 

3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 3-letnią kadencję. 

4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu Stowarzyszenia. 

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością a w wypadku, gdy w głosowaniu nad podjęciem uchwały 

ilość głosów za jak i przeciw jest równa, decydujące znaczenie ma głos Prezesa Zarządu. 

§ 22 

Do kompetencji Zarządu należy: 

a. zwoływanie Walnego Zgromadzenia, 

b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia 

c. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 

d. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

e. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, 

f. uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia, 

g. ustalanie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich, 

h. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 

i. zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami innych organizacji, 

j. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, 

k. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalności. 

§ 23 

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z przewodniczącego, i dwóch członków wybranych przez 

Walne Zgromadzenie. 

2. Do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy: 

a. przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia, 

b. przeprowadzanie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich  

przez członków Stowarzyszenia, 

c. składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia sprawozdań ze swej działalności, 

d. występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków. 

e. składanie wniosków Walnemu Zgromadzeniu Członków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu 

Komisji.  

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu 

Stowarzyszenia. 

§ 24 

Komisja ma prawo, na koszt Stowarzyszenia, zatrudniać specjalistę w celu uzyskania opinii w zakresie 

przedmiotu swojej działalności, po wcześniejszym zatwierdzeniu kosztów przez Prezesa Zarządu 

§ 25 

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą: 

a. ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia, 

b. inne prawa majątkowe, 

c. środki pieniężne. 

2. Majątek, o którym mowa w ust. 1 służy wyłącznie realizacji statutowych celów Stowarzyszenia i powstaje z 

następujących źródeł: 

a. składek członkowskich, 

b. z dotacji, darowizn, spadków, zapisów, 

c. z dochodów z własnej działalności gospodarczej i organizowanych odpłatnie imprez, 

d. z dochodów z majątku Stowarzyszenia, 

e. z ofiarności publicznej. 

§ 26 
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1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym że cały dochód jest przeznaczony na 

realizację celów statutowych Stowarzyszenia. 

2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Zarząd. 

3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes i co 

najmniej jeden członek Zarządu . 

§ 27 

Statut niniejszy może być zmieniony wyłącznie przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na 

podstawie uchwały podjęte zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków. 

§ 28 

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. 

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia jeżeli Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia nie 

wyznaczy innych likwidatorów. 

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz 

przeznaczenia majątku Stowarzyszenia 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia Prawa o 

stowarzyszenia. 

§ 29 

Statut niniejszy został uchwalony na zebraniu założycielskim 14 maja 2007 r. 


