Załącznik
do Uchwały nr 03/WZ/XII/2016
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia "Niezależnych Inicjatorów Wsi Aktywnej - NIWA"
z dnia 29.12.2016 r.
o zmianie Statutu Stowarzyszenia „Niezależnych Inicjatorów Wsi Aktywnej – NIWA”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Ujednolicony tekst
- po zmianach
wprowadzonych Uchwałą nr 03/WZ/XII/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 29.12.2016 r.

Uwaga:
- zmiany wprowadzone w/w Uchwałą wyróżniono kursywą oraz dodatkowo pogrubieniem

STATUT
STOWARZYSZENIA
„Niezależnych Inicjatorów Wsi Aktywnej – NIWA”
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§l
1. Stowarzyszenie „Niezależnych Inicjatorów Wsi Aktywnej – NIWA” zwane dalej również
„Stowarzyszeniem”, działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20, poz. 104, z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
2. Nazwa skrócona Stowarzyszenia brzmi: „Stowarzyszenie NIWA”. Nazwa Stowarzyszenia
jest prawnie zastrzeżona.
3. Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach
niezarobkowych a swoją działalność prowadzi na rzecz ogółu społeczeństwa.
4. Działalność Stowarzyszenia jest działalnością pożytku publicznego, która może być odpłatna lub
nieodpłatna.

§2
1. Stowarzyszenie „Niezależnych Inicjatorów Wsi Aktywnej – NIWA” działa na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z przepisami prawa o Stowarzyszeniach i współdziała
z organizacjami, instytucjami i innymi podmiotami w kraju i zagranicą. Może być także
członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych o podobnym założeniu
programowym.
2. Siedzibą władz Stowarzyszenia znajduje się pod adresem: Stankowice 54; 59-820 Leśna.
3. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Prezes Zarządu.
§3
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia
swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
Rozdział 2
Cele i środki działania
§4
1. Działalność Stowarzyszenia, w trosce o równe szanse rozwoju dla wszystkich oraz ze względu
na trudną sytuację życiową osób ze środowisk defaworyzowanych, skierowana jest na rzecz
polepszenia sytuacji i rozwoju tych osób.

2. Celem działania Stowarzyszenia jest:
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1) działalność edukacyjna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu
studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska,
wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na
wsi oraz zaopatrywania wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy
społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego,
2) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego
i gospodarczego,
3) integracja lokalnych społeczności, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu
społecznemu, w szczególności osób starszych,
4) wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego,
5) wspieranie finansowe innych organizacji, stymulowanie i wspieranie rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspomaganie finansowe, merytoryczne
i organizacyjne działalności innych podmiotów w szczególności poprzez przyjmowanie,
wykorzystywanie i redystrybucję środków pieniężnych i rzeczowych uzyskiwanych
w ramach pomocy dla Polski ze strony Unii Europejskiej i innych instytucji
międzynarodowych, zagranicznych oraz krajowych, rządowych i prywatnych;
6) promocja i ochrona zdrowia,
7) działanie na rzecz osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
8) promocji i organizacji wolontariatu.
§5
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku
publicznego.
2. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego realizowana przez Stowarzyszenie może
obejmować:
1) 85.10.Z - Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego;
2) 85.20.Z - Prowadzenie szkół podstawowych;
3) 85.51.Z - Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych, upowszechnianie sportu
i aktywnego trybu życia, organizacja wypoczynku letniego i zimowego;
4) 85.52.Z – Organizacja rożnych form edukacji artystycznej (kursy i zajęcia nauki
gry na instrumentach, zajęcia z dziedziny sztuki, tańca, fotografii itp.);
5) 85.59.B – Prowadzenie zajęć dodatkowych, pozaszkolnych, kursów, szkoleń
dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych (w tym także bezrobotnych).
Realizacja projektów edukacyjnych i wspierających wyrównywanie
szans;
6) 85.60.Z – Doradztwo edukacyjno-zawodowe, pomoc psychologiczno-pedagogiczna;
7) 88.10.Z – Organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji oraz pomocy
i opieki dla osób starszych, niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem;
8) 88.99.Z - Prowadzenie poradni w zakresie wsparcia rozwoju dzieci, młodzieży
i ich rodzin. Doradztwo związane z planowaniem budżetów domowych;
9) 94.99.Z - Działalność wspierająca inicjatywy mieszkańców w zakresie rozwoju
lokalnego, odnowy miejscowości, kultywowania tradycji i dziedzictwa
narodowego, ochrony środowiska, wspieranie organizacji pozarządowych.
Działalność związana z przyznawaniem dotacji dla organizacji
pozarządowych nie nastawione na zysk oraz szkół, przedszkoli, ośrodków
kultury, bibliotek, grup nieformalnych działających dla dobra lokalnych
społeczności. Promocja i organizacja wolontariatu;
10) 58.11.Z - Wydawanie książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji;
11) 86.21.Z - Praktyka lekarska ogólna,
12) 86.22.Z - Praktyka lekarska specjalistyczna,
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13) -86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna,
14) 86.90.C - Praktyka pielęgniarek i położnych,
15) 86.90.D - Działalność paramedyczna,
16) 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
17) 88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku
i osób niepełnosprawnych,
18) 88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi,
19) 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
20) 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
21) 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
22) 91.03.Z - Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji
turystycznych,
23) 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana.
3. Odpłatna działalność pożytku publicznego realizowana przez Stowarzyszenie może
obejmować:
1) 85.10.Z - Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego;
2) 88.91.Z - Prowadzenie żłobków i pozostałych form opieki dziennej nad dziećmi;
3) 85.31.B - Prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych;
4) 85.32.A - Prowadzenie Technikum dla dorosłych;
5) 85.51.Z - Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych, upowszechnianie sportu
i aktywnego trybu życia, organizacja wypoczynku letniego i zimowego,
zielonych szkół, rajdów, wycieczek itp.;
6) 85.52.Z - Organizacja rożnych form edukacji artystycznej (kursy i zajęcia nauki gry na
instrumentach, zajęcia z dziedziny sztuki, tańca, fotografii itp.);
7) 85.59.A - Organizowanie zajęć nauki języków obcych;
8) 85.59.B - Prowadzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w zakresie kształcenia,
doskonalenia i dokształcania zawodowego oraz innych kursów i szkoleń;
9) 58.11.Z - Wydawanie książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji;
10) 70.22.Z – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania;
11) 78.30.Z – Działalność związana z udostępnianiem pracowników;
12) 78.20.Z – Działalność agencji pracy tymczasowej;
13) 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej.
14) 86.21.Z - Praktyka lekarska ogólna,
15) 86.22.Z - Praktyka lekarska specjalistyczna,
16) 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna,
17) 86.90.C - Praktyka pielęgniarek i położnych,
18) 86.90.D - Działalność paramedyczna,
19) 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
20) 88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku
i osób niepełnosprawnych,
21) 88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi,
22) 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
23) 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
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24) 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
25) 91.03.Z - Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji
turystycznych,
26) 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana.
4. Całą uzyskaną nadwyżkę przychodów nad kosztami (dochód), Stowarzyszenie przeznacza
na działalność pożytku publicznego.
Rozdział 3
Członkowie Stowarzyszenia
§6
l. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która:
- posiada pełnie zdolności do czynności prawnych,
- nie jest pozbawiona praw publicznych,
- złożyła deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, popierania jego celów
i podejmowania działań dla ich realizacji.
4. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która popiera
działalność Stowarzyszenia, uznając jego Statut i udziela Stowarzyszenia pomocy
finansowej.
5. Członkiem honorowym może być każda osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu
celów Stowarzyszenia.
6. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia:
zwyczajnymi, wspierającymi i honorowymi, zgodnie z przepisami obowiązującymi
obywateli polskich.
7. O przyjęciu osoby w poczet Członków zwyczajnych Stowarzyszenia, decyduje Zarząd
Stowarzyszenia w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji przystąpienia
kandydata i uzyskania rekomendacji, co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.
Od odmowy przyjęcia w poczet Członków zwyczajnych Stowarzyszenia przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, którego uchwała w tym
przedmiocie jest ostateczna.
§7
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
l) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z głosem decydującym,
3) korzystać z pierwszeństwa w uczestniczeniu we wszystkich przedsięwzięciach
stowarzyszenia oraz pomocy w samokształceniu,
4) proponować i inicjować nowe treści i formy działalności merytorycznej, organizacyjnej
Stowarzyszenia zgodnie z jego celami i odpowiednio do potrzeb społecznych i własnych
możliwości,
§8
Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
1) aktywnie uczestniczyć w podejmowaniu i realizacji wszystkich form działalności
Stowarzyszenia,
2) dbać o dobre imię i autorytet Stowarzyszenia,
3) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
4) regularnie opłacać składki.
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§9
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek zaistnienia, co najmniej jednej
z n/w okoliczności:
1) pisemnej rezygnacji członka Stowarzyszenia,
2) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia z powodu:
- niepłacenia składek przez okres trzech miesięcy, bez konieczności uprzedniego
upomnienia,
- prowadzenie działalności sprzecznej z niniejszym Statutem,
- popełniania czynu na szkodę Stowarzyszenia lub godzącego w jego dobre imię,
3) śmierci członka Stowarzyszenia,
4) rozwiązania Stowarzyszenia.
2. Od decyzji Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia, podjętej w formie
uchwały, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały o skreśleniu z listy członków
Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie jest ostateczna.
Rozdział 4
Władze i organizacja Stowarzyszenia
§ 10
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
3. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w sposób tajny.
4. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 7 członków. Wybrany przez Walne Zebranie Prezes
zwołuje w trakcie jego trwania pierwsze posiedzenie Zarządu, na którym Zarząd wybiera
ze swego grona Wiceprezesa i ewentualnie Skarbnika lub Sekretarza.
5. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie
kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez dokooptowanie członka
zwyczajnego w następujący sposób:
1) do Zarządu - jednomyślnie decyzją Zarządu,
2) do Komisji Rewizyjnej - jednomyślnie decyzją Komisji,
- ilość osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 ilości osób pochodzących
z wyboru.
6. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych
członków (kworum). W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw”, o wyniku
głosowania decyduje głos Prezesa, a przypadku jego nieobecności – głos Wiceprezesa
Stowarzyszenia.
7. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały
w głosowaniu tajnym.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
§ 11
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które:
1) ustala program działania Stowarzyszenia,
2) wybiera Zarząd i Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia,
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3) udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
4) rozpatruje odwołania członków od uchwał organów Stowarzyszenia ich dotyczących,
5) uchwala statut Stowarzyszenia i jego zmiany oraz regulaminy władz Stowarzyszenia,
6) określa wysokość składki członkowskiej i wpisowe członków Stowarzyszenia,
7) podejmuje uchwały stosownie do wniosków Zarządu i członków Stowarzyszenia,
8) podejmuje uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
9) podejmuje uchwały w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia.
§ 12
l. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd jako sprawozdawcze raz do roku
a jako sprawozdawczo-wyborcze raz na cztery lata.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
- z własnej inicjatywy,
- na wniosek Komisji Rewizyjnej,
- na wniosek 1/3 ogółu członków.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się nie później niż - w ciągu miesiąca
od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało
zwołane.
5. Walne Zebranie (zwyczajne lub nadzwyczajne) jest władne do podejmowania uchwał przy
obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie, a w drugim bez względu
na liczbę obecnych.
§ 13
1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia
członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
2. 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.
Zarząd Stowarzyszenia
§ 14
Do zakresu działania Zarządu należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia i podejmowanie działań w jego imieniu,
2) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
3) ustalanie planu finansowego Stowarzyszenia,
4) zatwierdzanie sprawozdań dotyczących Stowarzyszenia, w tym sprawozdań finansowych,
5) podejmowanie uchwał o podziale wyniku finansowego, tj. o przeznaczeniu dodatniego
wyniku finansowego na cele statutowe Stowarzyszenia,
6) podejmowanie uchwał o pokryciu ujemnego wyniku finansowego z funduszu statutowego,
7) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych, zespołów badawczych i innych
form organizacyjnych przydatnych dla działalności Stowarzyszenia,
8) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
9) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego,
10) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia
do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,
11) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
12) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
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13) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
14) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.
§ 15
1. Liczbę członków Zarządu ustala każdorazowo Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania Członków i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków
Stowarzyszenia.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
4. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest działanie
Prezesa lub dwóch innych osób łącznie, wchodzących w skład Zarządu.
5. Funkcje Kierownika zakładu pracy (Pracodawcy), w rozumieniu prawa pracy, w sprawach
niezastrzeżonych dla Zarządu pełni Prezes Zarządu lub inna osoba wchodząca w skład
Zarządu uprawniona przez Zarząd.
6. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wyłącznie na
podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd, zgodnie z reprezentacją określoną
w §15 pkt 4.
7. Warunkiem pełnienia funkcji w Zarządzie jest złożenie oświadczenia przez każdą osobę
zasiadającą w Zarządzie, że nie była ona skazana prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
§ 16
Posiedzenia Zarządu zwołuje jego Przewodniczący lub upoważniona przez niego osoba
w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na pół roku, a także na wniosek dwóch członków
Zarządu w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.
Komisja Rewizyjna
§ 17
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.
2. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie Członków.
Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są w tajnym głosowaniu.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. 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 nie zwołania 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.
5. Przewodniczący lub Sekretarz Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach
Zarządu z głosem doradczym.
6. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z członkostwem w Zarządzie
Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu a członkowie Komisji
Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej,
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2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, o lub przestępstwo skarbowe,
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów
lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
§ 18
l. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub
odwołany, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem,
bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.
2. Na wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia, Zarząd podejmuje uchwałę
o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu, większością 2/3 głosów,
przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Uchwałę o zawieszeniu
w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej, podejmuje Komisja
Rewizyjna w analogiczny sposób.
3. Odwołany lub zawieszony członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się
do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w terminie 30 dni od podjęcia uchwały
o odwołaniu lub zawieszeniu.
§ 19
W przypadku powstawania wakatu z Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej władzom tym
przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród Stowarzyszenia. Liczba osób
dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.
Rozdział 5
Zasady wyborcze
§ 20
1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
1 z liczby członków, z wyjątkami zastrzeżonymi niniejszym statutem.
2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw”, decyduje głos:
1) Prezesa lub w przypadku jego nieobecności Wiceprezesa – w przypadku Zarządu
Stowarzyszenia,
2) Przewodniczącego – w przypadku Komisji Rewizyjnej.
3. O terminie zebrania władz Stowarzyszenia winni być powiadomieni wszyscy ich
członkowie telefonicznie lub innym przyjętym trybem.
§ 21
Wybory władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym, przy nieograniczonej
liczbie kandydatów. Wybrany jest ten członek, który uzyska największą liczbę głosów za.
Rozdział 6
Majątek Stowarzyszenia
§ 22
Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 23
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) wpływy ze składek członków i wpisowe,
2) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności,
dochody z majątku Stowarzyszenia),
3) dotacje, darowizny, spadki i zapisy przyjęte pod warunkiem, że nie naruszają
niezależności i samorządności Stowarzyszenia.
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2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą jako samoistny podmiot
gospodarczy bądź w formie udziału w innych podmiotach gospodarczych według zasad
określonych w obowiązujących przepisach. Dochód z działalności gospodarczej
Stowarzyszenia służy wyłącznie dla realizacji zadań statutowych i nie może być dzielony
między jego członków.
3. Stowarzyszenie może pozyskiwać środki z funduszy zewnętrznych w tym środki
pomocowe Unii Europejskiej.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
§ 24
Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków
majątkowych Stowarzyszenia, wymagany jest podpis Prezesa Zarządu lub dwóch innych osób
łącznie, wchodzących w skład Zarządu.
§ 25
Stowarzyszenie posiada konto bankowe do prowadzenia jego gospodarki finansowej.
§ 26
Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność nie obejmuje:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
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
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 towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział 7
Podsumowania końcowe
§ 27
l. Uchwałę o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej
połowy uprawnionych członków.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cele, na jaki zostanie
przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
§ 28
W stosunku do pracowników etatowych Stowarzyszenia kierownikiem zakładu pracy
w rozumieniu przepisów prawa pracy jest Prezes Stowarzyszenia.
§ 29
Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia wszyscy jego założyciele stają się członkami
zwyczajnymi Stowarzyszenia.
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