STATUT STOWARZYSZENIA
„Towarzystwo Przyjaciół Paniówek”
z dnia 30 maja 2017 r.
ROZDZIAŁ I
NAZWA, OBSZAR DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Towarzystwo Przyjaciół Paniówek”.
1.
2.

§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest cały kraj.
Siedzibą Stowarzyszenia jest sołectwo Paniówki.

§3
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy prawo o stowarzyszeniach i ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz statutu.
§4
Stowarzyszenie może być członkiem związków stowarzyszeń mających podobne cele.
§5
Stowarzyszenie używa herbu sołectwa Paniówki.
Stowarzyszenie może także ustanowić własne wzory loga, godła, pieczęci, odznak,
znaczków organizacyjnych i innych znaków graficznych zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
ROZDZIAŁ II
CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA
1.
2.

§7
Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem osób, które pragną działać na
rzecz społeczności Paniówek.
Celem Stowarzyszenia jest:
a)
aktywne działanie na rzecz rozwoju lokalnej społeczności Paniówek,
b)
propagowanie i działanie na rzecz rozwoju idei społeczeństwa
obywatelskiego,
c)
inicjowanie, wspieranie i propagowanie aktywności lokalnej,
d)
upowszechnianie idei samorządności i etyki życia publicznego wśród
dzieci i młodzieży,
e)
wspieranie inicjatyw lokalnych podejmowanych przez grupy
nieformalne,
f)
działalność na rzecz utrzymania i rozwoju terenów o charakterze
publicznym,
g)
promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i kultury regionalnej,
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h)

3.

1.
2.

podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej i kulturowej,
i)
upowszechnianie kultury i sztuki oraz działanie na rzecz ochrony dóbr
kultury
i zabytków,
j)
działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów
i współpracy między społeczeństwami,
k)
propagowanie walorów turystycznych Paniówek i okolic,
l)
prowadzenie działalności sportowej, turystycznej i krajoznawczej,
m)
propagowanie i promocja lokalnej przedsiębiorczości,
n)
zapobieganie patologiom społecznym.
Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w
zakresie następujących pozycji Polskiej Klasyfikacji Działalności:
a)
94.99.Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
b)
90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych,
c)
90.02.Z działalność wspomagająca wystawianie przedstawień
artystycznych,
d)
85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i
rekreacyjnych,
e)
85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
f)
93.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem,
g)
93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
h)
88.99.Z - pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana.
§8
Stowarzyszenie, realizując określone w § 7 cele, opiera się przede wszystkim
na społecznej działalności członków Stowarzyszenia oraz jego działaczy.
Realizując założone cele Stowarzyszenie w szczególności:
a)
współpracuje z wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego oraz
administracji publicznej, podmiotami prywatnymi, organizacjami
pozarządowymi i nieformalnymi grupami inicjatyw lokalnych
działającymi na rzecz społeczności lokalnej,
b)
bierze udział w życiu kulturalnym i społecznym,
c)
organizuje imprezy kulturalne, artystyczne, turystyczne i sportoworekreacyjne,
d)
podejmuje wszelkie działania mające na celu powszechny dostęp do
dodatkowej edukacji, rozwoju zainteresowań i zdolności a także
wszelkich działań mających na celu poprawę życia dzieci i młodzieży,
e)
pomaga osobom niepełnosprawnym i działa na rzecz integracji osób
niepełnosprawnych,
f)
prowadzi działalność charytatywną,
g)
pomaga osobom ubogim, bezdomnym lub znajdującym się w sytuacji
kryzysowej, mającym problem w prawidłowym funkcjonowaniu w
społeczeństwie.
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h)
i)
j)
k)
l)
m)

propaguje zdrowy tryb życia wśród dzieci, młodzieży i osób starszych,
upowszechnia wiedzę w zakresie szkodliwości alkoholu, narkotyków i
innych środków uzależniających, wspiera działania zwalczające
alkoholizm i narkomanię,
propaguje działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego,
promuje i organizuje wolontariat,
dąży do zapewnienia wysokiego poziomu moralnego członków
Stowarzyszenia
i działaczy,
zarządza posiadanymi obiektami i urządzeniami, dbając o ich
rozbudowę, modernizację, remont i konserwację.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW
§9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a)
zwyczajnych,
b)
wspierających.
1.
2.

3.

§ 10
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, które złożą
pisemną deklarację oraz zostaną przyjęte w poczet członków przez Zarząd.
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
a)
uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków
b)
udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków,
c)
do czynnego i biernego prawa wyborczego,
d)
zgłaszania postulatów i wniosków wobec organów Stowarzyszenia,
e)
do pomocy organów Stowarzyszenia w zakresie realizacji jego
statutowych zadań,
f)
uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia,
g)
korzystania z majątku Stowarzyszenia na zasadach określonych przez
Zarząd.
Osoby niepełnoletnie mogą zostać zwyczajnymi członkami Stowarzyszenia za
pisemną zgodą swych przedstawicieli ustawowych. Osoby w wieku poniżej 18
lat nie mają prawa udziału w głosowaniach na Walnych Zebraniach Członków
oraz czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 11
Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
a)
przestrzeganie postanowień statutu oraz
Stowarzyszenia,
b)
regularne opłacanie składek członkowskich,
c)
czynny udział w działalności Stowarzyszenia,
d)
godne reprezentowanie Stowarzyszenia.
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uchwał

organów

1.
2.

3.

§ 12
Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne.
Członkowie wspierający mają prawo:
a)
uczestnictwa z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków przez
upoważnionych przedstawicieli,
b)
zgłaszania postulatów i wniosków wobec organów Stowarzyszenia,
c)
uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia,
d)
korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd.
Do obowiązków członków wspierających należą:
a)
przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał organów
Stowarzyszenia,
b)
regularne opłacanie składek oraz w miarę możliwości udzielanie
Stowarzyszeniu wsparcia materialnego,
c)
udzielanie pomocy w realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia.

§ 13
Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa wskutek:
a)
złożenia Zarządowi pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z
Stowarzyszenia,
b)
skreślenia z listy członków Stowarzyszenia uchwałą Zarządu w przypadku
nieuczestniczenia w realizacji zadań statutowych lub niepłacenia składek
członkowskich przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,
c)
wykluczenia z listy członków w razie rażącego naruszenia prawa lub
statutu.
ROZDZIAŁ IV
ORGANY STOWARZYSZENIA
§ 14
1.

2.
3.
4.

1.
2.

Organami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
Kadencja wybieralnych organów Stowarzyszenia trwa 3 lata.
Członkowie organów Stowarzyszenia pełnią funkcje honorowo.
Zarząd oraz Komisja Rewizyjna są zobowiązane do składania sprawozdań ze
swej działalności na zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.
§ 15
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów, chyba że statut lub Walne Zebranie Członków stanowią
inaczej.
Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania, chyba że statut stanowi inaczej.
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1.
2.
3.

4.

5.
6.

1.
2.

3.

1.
2.
3.

§ 16
Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Termin, miejsce oraz planowany porządek zwyczajnego Walnego Zebrania
Członków powinny być podane członkom co najmniej na 14 dni przed
terminem.
a)
Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Członków zwoływane jest
przez Zarząd raz na trzy lata,
b)
Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd
raz na rok.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
a)
z własnej inicjatywy,
b)
na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c)
na wniosek 1/3 ogółu członków.
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.
W przypadku gdy Zarząd nie zwołuje we właściwym terminie Walnego Zebrania
Członków, prawo do jego zwołania przysługuje Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogółu
członków Stowarzyszenia.
§ 17
Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w sprawach niezastrzeżonych do
kompetencji innych organów.
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
a)
uchwalanie programów działalności Stowarzyszenia,
b)
wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
c)
rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d)
udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium dla Zarządu,
e)
podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu
Stowarzyszenia,
f)
ustalanie wysokości i trybu płacenia wpisowego oraz składek
członkowskich,
g)
rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw, wniesionych pod obrady
Walnego Zebrania Członków.
Walne Zebranie Członków może odwołać Zarząd, bądź poszczególnych jego
członków w przypadku nieudzielania absolutorium Zarządowi.
§ 18
Zarząd składa się od czterech do dziesięciu członków wybieranych przez Walne
Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.
Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa oraz Wiceprezesa,
Skarbnika i Sekretarza.
Liczbę członków Zarządu i tryb ich wyboru określa każdorazowo Walne
Zebranie Członków.
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§ 19
1.
Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż co
kwartał.
2.
W sprawach nie cierpiących zwłoki, w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu
jego uprawnienia przysługują Prezesowi lub Wiceprezesowi działającym z
innym Członkiem Zarządu.
§ 20
Do zadań Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresach
pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków, a w szczególności:
a)
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
b)
wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c)
uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
d)
powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
e)
przyjmowanie członków,
f)
zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
g)
składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
h)
uchwalanie regulaminów organizowanych przez Stowarzyszenie imprez,
i)
powoływanie Komitetów Organizacyjnych organizowanych przez
Stowarzyszenie imprez,
j)
określenie znaków graficznych Stowarzyszenia.
1.
2.

3.

§ 21
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie
Członków w głosowaniu tajnym.
Komisja Rewizyjna stanowi organ Stowarzyszenia odrębny od Zarządu i
niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru,
przy czym jej członkowie:
a)
nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej,
b)
nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c)
nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu kosztów i
wynagrodzenia.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb.
§ 22

Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
a)
przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i
finansowej Stowarzyszenia,
b)
wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień
w działalności Stowarzyszenia, określenie terminów oraz sposobów ich
usunięcia,
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c)
d)
e)

f)

1.

2.

3.

1.
2.
3.

składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym
Zebraniu Członków,
stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium
Zarządowi,
składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał,
postanowień
i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli mogą one spowodować nieprawidłowości
w działalności Stowarzyszenia,
występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu
w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem, statutem lub
istotnymi interesami Stowarzyszenia działań Zarządu.

§ 23
Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach
lub odwołany ze składu organu Stowarzyszenia jeżeli nie wykonuje przyjętych
obowiązków, działa niezgodnie z prawem lub statutem, bądź w inny sposób
zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.
Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu lub
Komisji Rewizyjnej podejmuje odpowiednio Zarząd lub Komisja Rewizyjna
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do
głosowania.
Usunięty lub zawieszony członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ma prawo
odwołania się do Walnego Zebrania Członków w ciągu 14 dni od dnia
powiadomienia o podjętej uchwale.
§ 24
W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej pozostali
członkowie organu mogą dobrać osobę spośród członków Stowarzyszenia.
Jeżeli wakat powstanie na stanowisku Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i
Sekretarza Członkowie Zarządu wybiorą spośród siebie osoby do pełnienia
tychże funkcji.
Osoba powołana w sposób określony w ust. 1 pełni funkcję do końca kadencji
organu, przy czym w Zarządzie nie może pełnić ona funkcji Prezesa,
Wiceprezesa, Skarbnika lub Sekretarza.
ROZDZIAŁ VII
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA, REPREZENTACJA STOWARZYSZENIA
§ 25
Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości oraz

1.
prawa.
2.
Przychody Stowarzyszenia w szczególności stanowić mogą:
a)
składki członkowskie i wpisowe,
b)
darowizny, spadki i zapisy,
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c)
d)
e)
f)
g)
h)

dotacje i subwencje,
środki z ofiarności publicznej,
podatki przekazane przez podatników podatku dochodowego od osób
fizycznych,
środki z programów profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz zwalczania narkomanii,
dochody z majątku Stowarzyszenia,
dochody z działalności gospodarczej.

§ 26
Dochód Stowarzyszenia może zostać przeznaczony jedynie na cele i działania
określone
w statucie.
§ 27
1.
Do ważności oświadczenia woli w zakresie nabywania praw lub zaciągania
zobowiązań wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu, w
tym Prezesa lub Wiceprezesa.
2.
Wszelkie działania zmierzające do uszczuplenia majątku Stowarzyszenia
wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków.
§ 28
Zabrania się:
a)
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",
b)
przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków,
członków jego 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,
c)
wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków,
członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika z postanowień statutu,
d)
zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w
których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego
organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
ROZDZIAŁ VIII
ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
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§ 29
Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością
2/3 głosów.
1.
2.

§ 30
Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków
większością 2/3 głosów.
Walne Zebranie Członków określa tryb likwidacji oraz cel, na który zostanie
przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
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