ZAŁĄCZNIK nr 2
do Uchwały nr 2/2011 Walnego Zebrania
z dn. 23.06.2011 r.

STATUT
Stowarzyszenia Przyjaciół Imbramowic
„Dłubnia u źródeł”
z siedzibą Imbramowicach

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Przyjaciół Imbramowic „Dłubnia
u źródeł” (zwane dalej „Stowarzyszeniem”)
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „Dłubnia u źródeł”.

§2
1. Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym
zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
2. Stowarzyszenie działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.
3. Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną.
§3
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Imbramowice.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
3. Stowarzyszenie działa na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem
terenu gmin położonych w zlewni górnego biegu rzeki Dłubni.
§4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym
samym lub podobnym profilu działania.
§5
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
§6
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz logo ustanowionych w zgodzie
z obowiązującymi przepisami
§7
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
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ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby działania
§8
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich i podnoszenia jakości życia mieszkańców wsi, w tym szczególnie:
1. Aktywizacja społeczno-gospodarcza mieszkańców wsi,
2. Ochrona przyrody i krajobrazu wsi,
3. Ochrona dziedzictwa kulturowego wsi,
4. Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia,
5. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku
lokalnym,
6. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
§9
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
1. Organizację i prowadzenie kursów, szkoleń i zajęć edukacyjnych dla dzieci,
młodzieży i dorosłych.
2. Działalność kulturalno-oświatową zmierzającą do zachowania rozwoju lokalnej
tożsamości, tradycji i obyczajów.
3. Stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów
wiejskich.
4. Popularyzacja rolnictwa ekologicznego i programów rolnośrodowiskowych.
5. Kultywowanie tradycji i historii.
6. Zaangażowanie w opiekę nad zabytkami i obszarami chronionymi.
7. Wsparcie wdrażania i realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich – krajowych,
Unii Europejskiej i innych.
8. Współpracę z instytucjami samorządowymi i państwowymi oraz organizacjami
społecznymi i partnerami gospodarczymi w zakresie objętym celami stowarzyszenia
na poziomie krajowym i międzynarodowym.
9. Popularyzację wypoczynku. turystyki, sportu i rekreacji.
10. Zbieranie, dokumentowanie i upowszechnianie wydarzeń i materiałów istotnych dla
rozwoju regionu
11. Działalność promocyjno-informacyjną związana z celami Stowarzyszenia
12. Redagowanie strony internetowej o tematyce objętej działaniami stowarzyszenia.
13. Wspieranie transferu innowacji i nowych technologii.
14. Inne działania sprzyjające realizacji celów stowarzyszenia.
§ 10
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 11
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

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

2.

3.
4.

§ 13
Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która posiada
pełną zdolności do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych (spełnia
warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach).
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna
zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 14
1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na
podstawie deklaracji pisemnej
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na podstawie wniosku
złożonego przez przynajmniej trzech członków zwyczajnych.
§ 15
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych
przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek,
d) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków.
§ 16
1. Członek wspierający nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego.
Poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma ponadto prawo:
a) uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach władz Stowarzyszenia na
zaproszenie władz Stowarzyszenia,
b) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
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§ 17
1. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego,
z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
2. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 18
1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej Zarządowi na
piśmie, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań w stosunku do
Stowarzyszenia,
b) wykluczenia przez Zarząd:
• z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
• z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 12
miesięcy,
• w przypadku członka wspierającego – z powodu nie wywiązywania się
z zadeklarowanego wsparcia dla Stowarzyszenia,
c) pozbawienia praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
2. Osoba wykluczona ma prawo do wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia
Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
§ 19
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”
b) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”
c) Komisja Rewizyjna.
§ 20
1. Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia – Zarządu i Komisji Rewizyjnej - trwa
cztery lata, a ich wyboru dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
2. W przypadku zmniejszenia się składu władz wybieralnych Stowarzyszenie w czasie
trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji
dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. Liczba członów
władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby osób pochodzących
z wyboru.
Walne Zgromadzenie Członków
§ 21
3. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
4. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
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5. Walne Zgromadzenie zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd
Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich
członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
6. Walne Zgromadzenie 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.
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością
głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest
jawne.
8. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
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.
Zarząd
§ 22
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na
zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym prezesa, sekretarza, skarbnika. Prezesa, sekretarza
i skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków.
3. Członkami zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
5. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Przy
równości głosów decyduje głos Prezesa.
§ 23
6. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków
c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działania w jego imieniu
d) sporządzanie planów pracy i budżetu,
e) kierowanie bieżącą praca Stowarzyszenia,
f) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
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g) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia,
h) podejmowanie decyzji dotyczący zatrudniania pracowników,
i) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
j) przyjmowanie i wykluczanie członków.
Komisja Rewizyjna
§ 24
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli
nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i dwóch członków.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a) być równocześnie pracownikami Stowarzyszenia,
b) być równocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,
we wspólny pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej
c) być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślnie
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej wypełniają swoje funkcje nieodpłatnie.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym bezwzględną
większością głosów przy obecności wszystkich członków.
§ 25
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie działalności Zarządu,
2. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
3. Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz
zebrania Zarządu,
4. Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze
§ 26
1. Majątek mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i
niematerialne i prawne,
2. Źródłem majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) darowizny,
c) spadki i zapisy,
d) dotacje i subwencje
e) ofiarność publiczna.
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środki finansowe, wartości

§ 27
1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie
Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
3. Stowarzyszenie nie udziela pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem
organizacji w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz
osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy stowarzyszenia
pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa
i powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa i powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych
dalej „osobami bliskimi”.
4. Stowarzyszenie nie przekazuje majątku 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.
5. Stowarzyszenie nie wykorzystuje 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 ze statutowego celu Stowarzyszenia.
6. Stowarzyszenie nie dokonuje 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.
§ 28
1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków
Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów 2/3
głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo o Stowarzyszeniach.
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