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Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Stowarzyszenie „Odnowa Wsi Wawrzeńczyce”, w dalszych postanowieniach statutu zwane
Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr. 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego
statutu.
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Wawrzeńczyce położona w gminie IgołomiaWawrzeńczyce, województwo małopolskie.
§3
1) Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym
uwzględnieniem Wawrzeńczyc oraz gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
2) Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej na terenie innych państw, z poszanowaniem
tamtejszego prawa.

§4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§5
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym profilu działania i innymi
instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.
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§7
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz może posiadać logo ustanowione zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§8
Celem Stowarzyszenia jest proponowanie, wspieranie i realizowanie różnego rodzaju
inicjatyw społecznych, edukacyjnych i kulturalnych służących integralnemu rozwojowi wsi
Wawrzeńczyce przy jednoczesnym poszanowaniu jej tradycji.
§9
Cele szczegółowe obejmują:
a) poprawę jakości życia mieszkańców wsi Wawrzeńczyce oraz gminy IgołomiaWawrzeńczyce,
b) pobudzanie społecznej aktywności obywateli, w tym między innymi takich grup
społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci i
młodzież, kobiety oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia,
c) wzrost lokalnej tożsamości i więzi,
d) rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
e) rozwój społeczeństwa informacyjnego,
f) wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi Wawrzeńczyce w pogłębianiu
procesów integracyjnych w Unii Europejskiej,
g) ochrona materialnego i niematerialnego dziedzictwa kultury,
h) rozwój turystyki na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce ze szczególnym
uwzględnieniem wsi Wawrzeńczyce i okolic,
i) wspieranie zrównoważonego rozwoju wsi Wawrzeńczyce i obszarów peryferyjnych,
j) promowanie innowacyjności w oświacie szkolnej i pozaszkolnej,
k) upowszechnienie dostępu do wiedzy i oferty edukacyjnej,
l) pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

§ 10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) skupianie wokół celów Stowarzyszenia wszystkich zainteresowanych osób, instytucji i
organizacji,
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b) kreowanie atrakcyjnej i zróżnicowanej oferty zagospodarowania wolnego czasu i
rozwoju osobowego, w tym upowszechnianie sportu, rekreacji oraz aktywnego
wypoczynku,
c) współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi, w
tym z Kościołem Katolickim,
d) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym oraz
środkami masowego przekazu,
e) propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez
organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji,
f) wprowadzanie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego i działań na
rzecz ochrony środowiska w szczególności poprzez propagowanie proekologicznych
postaw, zachowań, rozwiązań i technologii,
g) wspieranie kształcenia ustawicznego, doskonalenia zawodowego, doradztwa,
zwłaszcza doradztwa rolniczego i oświaty dla dorosłych, młodzieży i dzieci,
h) pozyskiwanie funduszy służących realizacji celów Stowarzyszenia,
i) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjno-promocyjnej poprzez
wydawanie książek, czasopism i broszur oraz materiałów na nośnikach
elektronicznych, a także prowadzenie strony internetowej, związanych z celami
Stowarzyszenia,
j) organizowanie akcji charytatywnych, festynów, aukcji, koncertów i wystaw,
k) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
l) organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży,
m) promowanie lokalnych produktów.
§11
Cały uzyskany dochód Stowarzyszenia przeznaczany jest na działalność, o której mowa w §810 niniejszego statutu.

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§12
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
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§13
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§14
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, mieszkająca lub zatrudniona we wsi
Wawrzeńczyce , która ukończyła 16 lat. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają
ograniczoną zdolność do czynności prawnych, korzystają z czynnego i biernego prawa
wyborczego, z tym że w składzie zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić
osoby pełnoletnie. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą obojga rodziców lub
prawnych opiekunów, należeć do Stowarzyszenia według zasad określonych w statucie,
bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z
czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
2. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej
deklaracji kandydata.
3. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego, jeśli ukończył 16 lat,
b) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
c) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
d) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
e) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o
skreśleniu z listy członków.
4. Członek zwyczajny ma obowiązek:
a) aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia,
b) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
c) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
d) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§15
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością
Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub
intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej
deklaracji.
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3. Członkowie wspierający 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.
4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych form pomocy i
świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§16
1. Za zasługi dla Stowarzyszenia Walne Zebranie, na wniosek Zarządu lub co najmniej 10
członków zwyczajnych Stowarzyszenia, może przyznać honorowe członkostwo w
Stowarzyszeniu.
2. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak
brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym
posiada takie prawa jak członkowie zwyczajni.
3. Członek honorowy jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.

§17
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi;
b) śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka
wspierającego;
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
d) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek
członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok;
e) wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz
Stowarzyszenia lub notorycznego uchylania się od prac Stowarzyszenia.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt d) i e), orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia
lub wykluczenia.
3. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania
Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady
określone w ust. 3.
Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 18
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
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2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 19
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.
2. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym,
bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego
Zebrania Członków.
3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych
członków.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych
członków. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Komisja Rewizyjna
może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 20
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie
kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na
nieobsadzone stanowisko.

Walne Zebranie Członków
§ 21
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym - członkowie wspierający i członkowie honorowi oraz zaproszeni
goście.

§ 22
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i
co trzy lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie,
miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego
Zebrania Członków. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganej liczby członków uprawnionych
do głosowania, zwołuje się je powtórnie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia
zwołania Walnego Zebrania Członków.
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3. Walne Zebranie Członków obraduje zgodnie z uchwalonym przez siebie porządkiem
obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i
protokolant.
5. Wybór Prezydium odbywa się na początku Walnego Zebrania Członków w głosowaniu
jawnym, zwykłą większością głosów członków Walnego Zebrania Członków.
6. Obrady Walnego Zgromadzenia Członków są protokołowane. Protokół oraz uchwały
Walnego Zgromadzenia Członków są podpisywane przez wszystkich członków
Prezydium.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
8. O miejscu, terminie i porządku obrad nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których
zostało zwołane, chyba że samo postanowi inaczej.
10. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w
pierwszym terminie, i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie
wyznaczanym w tym samym dniu 30 minut później, niż pierwszy termin.

§23
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
1) uchwalenie statutu i jego zmian
2) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
3) wybór i odwołanie prezesa Zarządu i członków władz Stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
6) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
7) ustalanie wysokości składek członkowskich,
8) uchwalanie budżetu,
9) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,
10) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu
Stowarzyszenia przez Zarząd,
11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
12) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach
nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
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Zarząd

§ 24
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed
Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia i Komisją Rewizyjną.
2. Zarząd składa się z 3-5 członków. Prezes zwołuje w trakcie Walnego Zebrania Członków
pierwsze posiedzenie Zarządu, na którym Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa,
Skarbnika lub Sekretarza.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

§ 25
1. Do zakresu działania Zarządu należy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

realizacja celów Stowarzyszenia,
wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
przyjmowanie i skreślanie członków,
zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
sporządzanie planów pracy i budżetu Stowarzyszenia,
sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego,
podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia
do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,
podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
podejmowanie decyzji o zatrudnieniu osób w celu zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania Stowarzyszenia,
uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

Komisja Rewizyjna

§ 26
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli
nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, spośród których wybierany jest zwykłą
większością głosów Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
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3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz na pół roku. Posiedzenia
Komisji zwołuje Przewodniczący.

§ 27
1. Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej nie podlega
Zarządowi.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia
pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.
4. Na członku Komisji Rewizyjnej nie może ciążyć prawomocny wyrok za przestępstwo
z winy umyślnej.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim
organie zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8
pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi
podmiotami prawnymi.

§ 28
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie
stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a
także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku niezwołania go przez Zarząd w
terminie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę
udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
Stowarzyszenia.
Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 29
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
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b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej i ze
sponsoringu,
c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
d) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 30
Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność bezwzględnie nie obejmuje:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku
do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy
pozostają w związku małżeńskim 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”;
2) przekazywania 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) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz
osoby im bliskie.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31
Do składania oświadczeń woli oraz zobowiązań w imieniu stowarzyszenia, w tym w
sprawach majątkowych, uprawnieni są prezes i skarbnik działający łącznie, względnie osoby
przez nie upoważnione w granicach pełnomocnictwa udzielonego im przez zarząd.

§ 32

str. 11

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.

§ 33
Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.

§ 34
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Statut przyjęto uchwałą w dniu 3 maja 2011 r.

Podpisano:
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