STATUT
STOWARZYSZENIA KULTURY WIEJSKIEJ
W MOTWICY
NAZWA, SIEDZIBA, POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kultury Wiejskiej, zwane w dalszej części
statutu Stowarzyszeniem, może używać nazwy skróconej „SKW”, ma prawo używania
pieczęci oraz może posiadać godło ustanowione w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest Motwica, 21-518 Sosnówka, terenem jego działalności
Rzeczpospolita Polska. Dla właściwej realizacji swoich celów stowarzyszenie może
prowadzić działalność na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§3
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
§4
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo
o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego
statutu.
§5
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§6
Głównym celem Stowarzyszenia jest szerzenie kultury wiejskiej i troska o równe szanse
edukacji mieszkańców wsi.
§7
Celem Stowarzyszenia jest również :
1) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i
gospodarczego,
2) integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałania bezradności i wykluczeniu społecznemu,
3) wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku
lokalnym,
4) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób,
5) działalność charytatywna i dobroczynność,
6) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
7) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,,
8) ochrona i promocja zdrowia,
9) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
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10) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy,
11) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
12) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
13) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
14) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
15) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
16) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wypoczynk dzieci i młodzieży,
17) kultura, sztuka i ochrona dóbr,
18) kultura i dziedzictwo narodowe,
19) wspieranie i upowszechnianie: kultury fizycznej, ekologii i ochrony zwierząt oraz
ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa, porządku i bezpieczeństwa
publicznego,
20) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
21) ratownictwo i ochrona ludności,
22) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,
23) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,
24) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,
25) promocja i organizacja wolontariatu,
26) pomoc Polonii i Polakom za granicą,
27) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
28) promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą,
29) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw człowieka,
30) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
31) działalność na rzecz organizacji pozarządowych.
§8
Stowarzyszenie realizuje cele statutowe w ramach działalności nieodpłatnej i działalności
odpłatnej poprzez:
1) podejmowanie i popieranie działań związanych z krzewieniem kultury
materialnej między innymi: ( wytwory człowieka, technikę, umiejętności praktyczne)
i duchowej (wiedza, literatura, sztuka) na wsi;
2) prowadzenie centrum kulturalnego, które będzie wiodące w realizowaniu
i archiwizowaniu działań kulturalnych, o których jest mowa w paragrafie 8 pkt1);
3) prowadzenie własnych kampanii, projektów, wydawnictw, wydawanie gazetki lokalnej;
4) opiekę nad nauczaniem zawodowym we wszelkiego typu instytucjach dydaktycznych
i wychowawczych;
5) pomoc młodym osobom w rozwijaniu talentu oraz w zdobywaniu zawodów szczególnie
potrzebnych w miejscach zamieszkania i zawodów ginących;
6) prowadzenie różnorodnych form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów,
szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa w tym doradztwa rolniczego;
7) przeprowadzanie niezależnych opracowań, studiów, analiz, ekspertyz, ocen, raportów
i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach zakresu działalności
statutowej;
8) rozwijanie świadomości i tożsamości narodowej i lokalnej;
9) rozwijanie społeczeństwa informacyjnego na wsi;
10) zgłaszanie inicjatyw samorządowych po rozpoznaniu i analizie potrzeb oraz oczekiwań
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społeczności lokalnych;
organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi;
współpracę z urzędami wiejskimi i miejskimi;
współpracę z towarzystwami krajowymi i zagranicznymi o zbliżonych celach;
prowadzenie szkoły/szkół (na szczeblu podstawowym, gimnazjalnym, zawodowym,
średnim) na zasadach prawem przewidzianych oraz wspieranie innych szkół;
15) prowadzenie przedszkola, oddziału przedszkolnego, grupy lub punktu przedszkolnego;
16) prowadzenie świetlicy środowiskowej, domu ludowego, klubu dla młodzieży i dla
dorosłych mieszkańców wsi;
17) prowadzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego lub Uniwersytetu Ludowego;
18) udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych;
19) tworzenie lokalnych systemów stypendialnych;
20) wspieranie podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli;
21) szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju
lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury;
22) organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji oraz pomocy i opieki dla osób
starszych i niepełnosprawnych, w tym prowadzenie domów opieki, domów dziennego
pobytu i warsztaty terapii zajęciowej;
23) organizowanie akcji charytatywnych, festynów, aukcji, koncertów i wystaw;
24) promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć;
25) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
26) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
27) wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich;
28) popieranie i rozwijanie inicjatyw społecznych mieszkańców wsi;
29) ochrona przyrody i krajobrazu, wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki;
30) upowszechnianie sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, prowadzenie klubów
sportowych i organizowanie obozów wypoczynkowych i sportowych;
31) prowadzenie schronisk turystycznych i campingów;
32) wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego wsi, tworzenie nowych miejsc
pracy;
33) organizowanie i prowadzenie wiejskiej kasy zapomogowo-pożyczkowej;
34) wprowadzanie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego i działań na
rzecz ekologii;
35) popularyzację rolnictwa ekologicznego;
36) organizowanie przetwórstwa rolno-spożywczego i produkcji zdrowej żywności;
37) promowanie produktów lokalnych;
38) organizowanie Partnerstw lokalnych i regionalnych dla realizacji projektów
finansowanych z Unii Europejskiej i pozyskiwanie środków finansowych
na realizację celów tych Partnerstw;
39) podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć
związanych z rozwojem wsi.
§9
Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich uwzględnia ochronę oraz
promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój
turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.
11)
12)
13)
14)

§ 10
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia
swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
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CZŁONKOWIE
§ 11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych;
b) honorowych;
c) wspierających
§ 12
Członkiem zwyczajnym może zostać pełnoletni obywatel RP oraz innego państwa, który:
a) akceptuje cele statutowe Stowarzyszenia;
b) deklaruje czynne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia.
§ 13
Nabycie praw członka zwyczajnego następuje przez uchwałę Zarządu Stowarzyszenia
poprzedzoną złożeniem pisemnej deklaracji członkowskiej.
§ 14
Członek zwyczajny ma prawo:
a) otrzymywania wydawnictw Stowarzyszenia bezpłatnie lub ulgowo w granicach uprawnień
Zarządu;
b) uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach i innych imprezach
organizowanych przez Stowarzyszenie;
c) czynnego uczestnictwa w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia, przy czym członkowie
krajowi mają czynne i bierne prawo wyborcze do Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
d) zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia;
e) korzystania z pomocy Stowarzyszenia.
§ 15
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
a) przestrzeganie postanowień statutu, wewnętrznych regulaminów oraz uchwał władz
Stowarzyszenia;
b) czynne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia;
c) regularne płacenie składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu;
d) dbanie o dobre imię Stowarzyszenia, przyczynianie się do wzrostu jego znaczenia.
§ 16
Członkiem honorowym może zostać osoba wybitnie zasłużona dla rozwoju kultury wiejskiej
albo też dla Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek
Zarządu Głównego.
§ 16a
Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zostaje
zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.
§ 16b
Do obowiązków członka honorowego należy:
1) przestrzeganie postanowień statutu,
2) dbanie o dobre imię Stowarzyszenia, przyczynianie się do wzrostu jego znaczenia.
§ 17
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, instytucja zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową
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lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne
prawa członka zwyczajnego.
§ 17a
Do obowiązków członka wspierającego należy:
1) przestrzeganie postanowień statutu, wewnętrznych regulaminów oraz uchwał władz
Stowarzyszenia;
2) czynne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia;
3) dbanie o dobre imię Stowarzyszenia, przyczynianie się do wzrostu jego znaczenia.
§ 18
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka;
b) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu;
c) wykreślenia przez Zarząd, jeżeli wykonywanie obowiązków statutowych nie jest możliwe
z przyczyn niezależnych;
d) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu,
regulaminów i uchwał władz lub działania na szkodę Stowarzyszenia;
e) wykreślenia przez Zarząd, gdy członek nie ureguluje składki do końca roku
kalendarzowego, którego składka dotyczy.
§ 19
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie,
w terminie 30 dni do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.
WŁADZE STOWARZYSZENIA
Władzami Stowarzyszenia i jego organami głównymi są:
A. Walne Zebranie,
B. Zarząd Stowarzyszenia,
C. Komisja Rewizyjna.
A. WALNE ZEBRANIE
§ 20
Najwyższą władzą i organem głównym Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia.
§ 21
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający i członkowie honorowi.
§ 22
Walne Zebranie zwyczajne zwołuje raz w roku Zarząd Główny, który zawiadamia o tym
pisemnie lub telefonicznie członków Stowarzyszenia, co najmniej dwa tygodnie przed jego
terminem.
§ 23
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) omawianie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego;
b) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu za działalność w ciągu
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kadencji na wniosek Komisji Rewizyjnej;
c) ustalanie i wytyczanie planu pracy na następną kadencję;
d) wybieranie członków Zarządu Głównego;
e) wybieranie członków Komisji Rewizyjnej;
f) nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu;
g) podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu Stowarzyszenia;
h) rozpatrywanie odwołań od wszystkich uchwał Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;
i) rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia;
j) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia.
§ 24
Walne Zebranie uchwala ważnie w obecności przynajmniej 3/10 wszystkich członków.
W przypadku braku kwalifikowanej liczby obecnych członków Walne Zebranie odbywa się
w drugim terminie (o godzinę później) bez względu na liczbę obecnych członków.
§ 25
Uchwały dotyczące zmian statutu zapadają większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej
połowy członków na Walnym Zebraniu.
§ 26
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje w razie potrzeby Zarząd:
1/ z własnej inicjatywy;
2/ na żądanie pisemne Komisji Rewizyjnej;
3/ na pisemny wniosek co najmniej 15 członków zwyczajnych.
§ 27
Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie do 2 miesięcy od daty
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 28
O terminie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd Główny zawiadamia członków
pisemnie przynajmniej 1 miesiąc przed zebraniem.
B. ZARZĄD GŁÓWNY
§ 29
Zarząd Główny składa się z 3 - 5 członków, wybieranych co trzy lata na Walnym Zebraniu
zwyczajną większością głosów obecnych członków. Zarząd Główny konstytuuje się
wybierając ze swego grona prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza.
§ 30
Zarząd Główny jest najwyższą władzą i organem głównym Stowarzyszenia w okresie
pomiędzy Walnymi Zebraniami. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę
potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku kalendarzowym.
§ 31
Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
b) realizowanie i nadawanie kierunku ogólnej działalności Stowarzyszenia, określonej
w § 3, 4;
c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia:
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- rozporządzanie jego mieniem,
- przyjmowanie darowizn, subwencji i zapisów na rzecz Stowarzyszenia,
- ustalanie wysokości rocznej składki członkowskiej,
- przyznawanie ulg w wysokości składek członkowskich w wypadkach zasługujących na
uwzględnienie;
d) pisanie drukiem sprawozdań z trzyletniej działalności całego Stowarzyszenia;
e) zwoływanie Walnych Zebrań zwyczajnych i nadzwyczajnych;
f) powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów SKW, w przypadku podejmowania przez
Oddział działalności niezgodnej ze Statutem SKW;
g) przyjmowanie sprawozdań z działalności Oddziałów;
h) rozstrzyganie sporów wynikłych w łonie Stowarzyszenia na tle jego działalności;.
i) zatrudnianie pracowników;
j) przyjmowanie, wykreślanie i wykluczanie członków;
k) przygotowywanie sprawozdań finansowych, bilansu oraz rachunku zysków i strat
Stowarzyszenia;
l) ustalanie wysokości składek członkowskich;
ł) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych dla innych
władz Stowarzyszenia.
§ 32
Decyzje Zarządu podejmowane są w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej 2/3 składu Zarządu. Przy równej liczbie głosów decyduje głos prezesa.
§ 33
W razie zmniejszenia się składu Zarządu w trakcie kadencji, uzupełnienie składu może
nastąpić w drodze kooptacji, jednak nie więcej niż 1/3 składu Zarządu.
§ 34
Zarząd może wykonywać swoje zadania i kompetencje przy pomocy zaangażowanych
wyspecjalizowanych osób fizycznych i prawnych.
§ 35
Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Stowarzyszenia,
zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest
dwóch członków Zarządu działających łącznie.
C. KOMISJA REWIZYJNA
§ 36
Komisja Rewizyjna – władza i główny organ Stowarzyszenia- składa się z trzech członków,
w tym Przewodniczącego i dwóch członków, wybieranych co trzy lata przez Walne Zebranie
zwykłą większością głosów.
§ 36a
Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo z winy umyślnej.
§ 37
Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący. Komisja zbiera się raz na trzy lata
na wniosek Przewodniczącego lub dwóch członków.
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§ 38
W razie zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, uzupełnienie składu
może nastąpić w drodze kooptacji, jednak nie więcej niż 1/3 składu Komisji Rewizyjnej
§ 39
Komisja Rewizyjna sprawdza przed każdym Walnym Zebraniem dokumentację i stan
majątkowy Stowarzyszenia oraz ocenia jego działalność merytoryczną. Z czynności swych
składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu, stawiając wniosek w sprawie udzielenia
absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
§ 40
Komisja Rewizyjna zatwierdza sprawozdania finansowe, bilans oraz rachunek zysków i strat
Stowarzyszenia.
§ 41
Decyzje Komisji Rewizyjnej podejmowane są w formie uchwał zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej 2/3 jej składu. Przy równej liczbie głosów decyduje głos
Przewodniczącego.
ODDZIAŁY
§ 42
a) Oddział SKW jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Główny na wniosek co
najmniej 15 członków;
b) Oddział SKW może powstać w rejonie, w którym zamieszkuje lub pracuje co najmniej
15 członków SKW. Oddział SKW może posiadać osobowość prawną;
c) Teren działalności Oddziału i miejsce siedziby jego władz ustala Zarząd Główny;
d) Zarząd Oddziału ma prawo używać pieczęci podłużnej z napisem: Stowarzyszenie Kultury
Wiejskiej oraz z nazwą Oddziału i adresem.
§ 43
Najwyższą władzą i organem głównym Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zebranie
Członków Oddziału.
§ 44
Walne Zebranie Członków Oddziału Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 45
Walne Zebranie zwyczajne zwołuje raz na trzy lata Zarząd Oddziału, który zawiadamia o tym
pisemnie lub telefonicznie, członków co najmniej dwa tygodnie przed jego terminem.
§ 46
Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy:
a) omawianie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału;
b) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału za działalność w ciągu
kadencji na wniosek Komisji Rewizyjnej;
c) ustalanie i wytyczanie planu pracy na następną kadencję;
d) wybieranie członków Zarządu Oddziału;
e) wybieranie członków Komisji Rewizyjnej;
f) nadawanie godności członka honorowego Oddziału na wniosek Zarządu Oddziału;
g)
rozpatrywanie odwołań od wszystkich uchwał Zarządu Oddziału oraz Komisji
Rewizyjnej;
h) rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Oddziału
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Stowarzyszenia.
§ 47
Walne Zebranie uchwala ważnie w obecności przynajmniej 3/10 wszystkich członków.
W przypadku braku kwalifikowanej liczby obecnych członków Walne Zebranie odbywa się
w drugim terminie (o godzinę później) bez względu na liczbę obecnych członków.
§ 48
Uchwały dotyczące zmian statutu zapadają większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej
najmniej połowy członków na Walnym Zebraniu.
§ 49
Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje w razie potrzeby Zarząd Oddziału :
a) z własnej inicjatywy;
b) na żądanie pisemne Komisji Rewizyjnej;
c) na pisemny wniosek co najmniej 15 członków zwyczajnych Oddziału.
§ 50
Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału powinno być zwołane w terminie do 2 miesięcy od
daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 51
O terminie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd Oddziału zawiadamia pisemnie
członków Oddziału przynajmniej na 1 miesiąc przed zebraniem.
ZARZĄD ODDZIAŁU
§ 52
Zarząd Oddziału składa się z członków wybieranych co trzy lata na Walnym Zebraniu
zwyczajną większością głosów obecnych członków
§ 53
Zarząd Oddziału liczy trzy osoby. Zarząd Oddziału konstytuuje się wybierając ze swego
grona przewodniczącego, sekretarza, skarbnika.
§ 54
Zarząd Oddziału jest najwyższą władzą i organem głównym Oddziału Stowarzyszenia
w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Oddziału. Posiedzenia Zarządu Oddziału
zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku
kalendarzowym.
§ 55
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
a) realizowanie i nadawanie kierunku ogólnej działalności Oddziału Stowarzyszenia,
w § 3 i 4 statutu;
b) zarządzanie majątkiem Oddziału Stowarzyszenia
c) ustalanie wysokości rocznej składki członkowskiej w Oddziale;
d) ogłaszanie drukiem sprawozdań z trzyletniej działalności Oddziału Stowarzyszenia;
e) zwoływanie Walnych Zebrań Oddziału zwyczajnych i nadzwyczajnych;
f) przygotowanie sprawozdań z działalności Oddziałów;
g) rozstrzyganie sporów wynikłych w łonie Oddziału Stowarzyszenia na tle jego działalności;.
h) zatrudnianie pracowników w Oddziale;
i) przyjmowanie, wykreślanie i wykluczanie członków Oddziału Stowarzyszenia;
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j) przesyłanie sprawozdań ze swojej działalności Zarządowi Głównemu raz na trzy lata
w terminie określonym przez ZG SKW;
k) reprezentowanie Oddziału wobec ZG SKW oraz innych instytucji i osób;
l) przyjmowanie sprawozdań finansowych, zatwierdzanie bilansu i rachunku wyników
zysków i strat Oddziału;
ł) przygotowanie sprawozdań finansowych, bilansu zysków i strat Oddziału.
§ 56
Decyzje Zarządu Oddziału podejmowane są w formie uchwał zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej 1/3 składu Zarządu. Przy równej liczbie głosów decyduje głos
Przewodniczącego.
§ 57
W razie zmniejszenia się składu Zarządu Oddziału w trakcie kadencji, uzupełnienie składu
może nastąpić w drodze kooptacji, jednak nie więcej niż 1/3 składu Zarządu Oddziału.
§ 58
Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Oddziału
Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Oddziału
Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU
§ 59
Komisja Rewizyjna Oddziału, władza i organ główny Oddziału Stowarzyszenia, składa się
z trzech członków, w tym Przewodniczącego i dwóch członków wybieranych co trzy lata
przez Walne Zebranie Oddziału zwykłą większością głosów.
§ 59a
Członkami Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą być osoby skazane prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne.
§ 60
Pracami Komisji Rewizyjnej Oddziału kieruje jej Przewodniczący. Komisja zbiera się co
najmniej raz w roku kalendarzowym na wniosek Przewodniczącego lub dwóch członków.
§ 61
W razie zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej Oddziału w trakcie kadencji,
uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, jednak nie więcej niż 1/3 składu
Komisji Rewizyjnej Oddziału.
§ 62
Komisja Rewizyjna Oddziału sprawdza przed każdym Walnym Zebraniem Oddziału
dokumentację i stan majątkowy Oddziału Stowarzyszenia oraz ocenia jego działalność
merytoryczną. Z czynności swych składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu Oddziału,
stawiając wniosek w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
§ 63
Komisja Rewizyjna Oddziału zatwierdza sprawozdania finansowe, bilans oraz rachunek
zysków i strat Oddziału Stowarzyszenia.

10

§ 64
Decyzje Komisji Rewizyjnej Oddziału podejmowane są w formie uchwał zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej 2/3 jej składu. Przy równej liczbie głosów decyduje głos
Przewodniczącego.
§ 65
Rozwiązanie Oddziału może nastąpić na nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Oddziału przy
obecności 2/3 ogółu członków Oddziału, większością 3 głosów obecnych członków lub na
wniosek Zarządu Głównego, który podejmie taką decyzję, jeśli działalność Oddziału nie jest
zgodna ze Statutem.
§ 66
W razie rozwiązania Oddziału jego majątek przechodzi na własność Zarządu Głównego.
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA
§ 67
Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Na fundusze składają się:
1. Wpływy ze składek członkowskich.
2. Subwencje udzielane przez instytucje państwowe i społeczne.
3. Zapisy i darowizny, spadki, odsetki, dochody z kapitału.
4. Dochody z majątku Stowarzyszenia, udziały, lokaty.
5. Dochody z działalności Stowarzyszenia (odpłatnej i nieodpłatnej).
6. Dotacje.
7. Środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu.
8. Wpływy z działalności statutowej i gospodarczej.
9. Wpływy ze zbiórek publicznych i różnego rodzaju imprez.
10. Wpływy z loterii i aukcji.
11. Inne wpływy.
§ 68
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.
Wszelkie dochody Stowarzyszenia mogą być użyte wyłącznie na cele statutowe określone
w §§ 6-9 statutu.
§ 68a
Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność bezwzględnie nie obejmuje:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia 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 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.
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4) Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia członkowie jego organów lub pracownicy
oraz ich osób bliskich.
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 69
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na
liczbę obecnych.
§ 70
Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia, podjęta przez ostatnie Walne Zebranie, określa
sposób jego likwidacji.
§ 71
Likwidację Stowarzyszenia przeprowadza Zarząd Główny Stowarzyszenia, chyba że Walne
Zebranie wyznaczy inny organ do przeprowadzenia likwidacji.
§ 72
Zarząd Główny Stowarzyszenia lub inny organ wyznaczony przez Walne Zebranie do
przeprowadzenia likwidacji Stowarzyszenia decyduje o przeznaczeniu majątku
Stowarzyszenia.
§ 73
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych
w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).
Statut został uchwalony przez Zebranie Założycielskie w dniu 10 listopada 2007 roku.
Aktualizowany 26 maja 2011r. przez Walne Zebranie członków oraz 10.11.2011r.
przez nadzwyczajne Walne Zebranie członków SKW.
Ostatnia aktualizacja 29 lipca 2013 r. przez nadzwyczajne Walne Zebranie członków.
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