
STATUT

STOWARZYSZENIA  NA RZECZ ROZWOJU WSI STARY WIELISŁAW

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1
1.  Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Stary Wielisław
 i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.
2.  Stowarzyszenie  jest  dobrowolnym,  samorządnym,  trwałym  zrzeszeniem  o  celach 
niezarobkowych,  którego  podstawowym celem jest  działanie  na  rzecz  rozwoju  wsi  Stary 
Wielisław.

§ 2
1.  Siedzibą  Stowarzyszenia  jest  miejscowość  Stary  Wielisław  w  powiecie  kłodzkim, 
województwie dolnośląskim.
2. Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Starosta Kłodzki.

§ 3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2.  Stowarzyszenie  w zakresie  niezbędnym dla  realizacji  swoich  celów statutowych może 
także prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
4.  Stowarzyszenie  może  być  członkiem  krajowych  i  międzynarodowych  organizacji  o 
podobnym celu działania.

§ 4
1. Stowarzyszenie swoją działalność opiera na pracy społecznej członków, do prowadzenia 
swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym członków zarządu. 
2. W ramach realizacji zadań statutowych członkom Stowarzyszenia na podstawie decyzji 
zarządu przysługuje zwrot poniesionych kosztów, a w szczególności: delegacji, diet, ryczałtu 
lub zwrotu kosztów podróży, wyżywienia, noclegu osoby delegowanej przez Stowarzyszenie 
w związku z realizowanym obowiązkami służbowymi.

§ 5
Stowarzyszenie może prowadzić działalność statutową nieodpłatną i odpłatną oraz działalność 
gospodarczą  na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochód z działalności  jest 
przeznaczony wyłącznie do realizacji  celów statutowych i  nie może być przeznaczony do 
podziału między członków Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II
Cele działania i sposoby ich realizacji

§ 6
Celem Stowarzyszenia jest:



1. Upowszechnianie idei odnowy i rozwoju wsi z zachowaniem niepowtarzalnej tożsamości 

wsi i wartość życia wiejskiego przy poszanowaniu dziedzictwa kulturowego i materialnego 

wsi;

2. Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej;

3. Rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

4. Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej;

5. Edukacja, oświata i wychowania;

6.  Działalności  wspomagająca  rozwój  gospodarczy,  w  tym  rozwój  przedsiębiorczości 

wiejskiej,  w  szczególności  w  zakresie  turystyki  wiejskiej,  wytwarzania  i  dystrybucji 

produktów lokalnych, tworzenia alternatywnych form dochodu dla mieszkańców wsi;

7.  Promocja  zatrudnienia  i  aktywizacja  zawodowa  osób  pozostających  bez  pracy  i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy;

8. Działalność na rzecz integracji  i  reintegracji  zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym;

9. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

10. Ochrona i promocja zdrowia;

11. Działalność charytatywna;

12. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

13. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

14. Promocja i organizacja wolontariatu;

15. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

16. Turystyka i krajoznawstwo;

17.  Promocja  wsi  Stary  Wielisław,  gminy  Kłodzko,  powiatu  kłodzkiego  i  województwa 

dolnośląskiego;

18. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu;

19.  Działalność  na  rzecz  integracji  europejskiej  oraz  rozwijania  kontaktów  i  współpracy 

między społeczeństwami, w tym transgranicznej z Republiką Czeską;

20. Działanie przeciw przemocy w rodzinie i środowisku mieszkańców.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

1.  Współpracę  z  organami  samorządu  gminnego,  powiatowego  i  wojewódzkiego  oraz  z 

instytucjami  państwowymi i  innymi  organizacjami  o  podobnym charakterze  w kraju  i  za 

granicą  w zakresie realizacji celów statutowych;

2. Reprezentowanie interesów mieszkańców wobec władz publicznych;

3. Wyrażanie opinii w sprawach publicznych oraz czynne uczestnictwo w życiu społecznym;



4.  Udzielanie  wsparcia  oraz organizowanie pomocy materialnej  dla  osób fizycznych oraz 

jednostek organizacyjnych, w szczególności dzieci i młodzieży;

5.  Organizowanie  imprez  kulturalnych,  edukacyjnych,  sportowych,  rekreacyjnych, 

rozrywkowych oraz wszelkich innych służących integracji mieszkańców;

6.  Organizowanie  spotkań,  prelekcji,  sympozjów,  konferencji,  seminariów,  wykładów, 

szkoleń,  warsztatów  i  innych  działań  związanych  z  realizacją  celów  statutowych 

Stowarzyszenia;

7. Prowadzenie działalności naukowej, wydawniczej i kolportażowej;

8. Organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży oraz organizowanie wypoczynku 

jak również innych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży;

9. Doradztwo i pomoc w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby 

fizyczne oraz  organizacje  działające  w sferze  gospodarki,  rolnictwa,  ochrony środowiska, 

edukacji, kultury, zdrowia i opieki społecznej;

10. Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla mieszkańców;

11. Prowadzenie zajęć informatycznych dla dzieci, młodzieży i osób starszych;

15.  Organizowanie  pracowni  produktu  lokalnego,  regionalnego  i  tradycyjnego  oraz 

wytwarzanie produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych;

16. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji 

materialnej oraz dzieciom szczególnie uzdolnionym;

ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia

§ 8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na

1.  Członków zwyczajnych
2.  Członków honorowych 
3.  Członków wspierających

§ 9
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która:
a) spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach,
b) posiada zdolność do czynności prawnych i jest pełnoletnia,
c) nie jest pozbawiona praw publicznych,
d) złoży deklarację członkowską.
2.  Członków  zwyczajnych  przyjmuje  w  drodze  uchwały  Zarząd  na  podstawie  deklaracji 

członkowskiej.

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój 

idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.



4.  Nadanie  godności  członka  honorowego  następuje  przez  Walne  Zebranie  Członków na 

wniosek Zarządu.

5.  Członkiem  wspierającym  Stowarzyszenia  może  zostać  osoba  fizyczna  lub  prawna 

deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały 
Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
7.  Członek  wspierający  ma  obowiązek  wywiązywania  się  z  zadeklarowanych  świadczeń, 
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
8.  Członkowie  wspierający  i  honorowi  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.

§ 10
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
a) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia na skutek pisemnej rezygnacji złożonej na ręce 
Zarządu.
b) śmierci członka
c) wykluczenia,
2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, 
mimo uprzedniego pisemnego upomnienia,
b) postępowania sprzecznego ze Statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
c) działania na szkodę Stowarzyszenia,
d) nieusprawiedliwionego braku uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia,
e) utraty praw publicznych
3.  O wykluczeniu decyduje  Zarząd  w formie uchwały.  Przed podjęciem uchwały  Zarząd 
umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O 
treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
4. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia zainteresowanemu przysługuje odwołanie do 

Walnego  Zebrania  Członków,  które  powinien  złożyć  co  najmniej  21  dni  przed  Walnym 

Zebraniem. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna

5. Ustanie członkostwa zobowiązuje do zwrotu przedmiotów należących do Stowarzyszenia, 
a wydanych członkowi Stowarzyszenia do użytkowania.

§ 11
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
     1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tych celów,
     2) aktywnie uczestniczyć w działalności i przedsięwzięciach Stowarzyszenia,
     3) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
     4) opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków,
     5) brać udział w Walnych Zebraniach Członków,
     6) dbać o mienie Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:



      1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
      2) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków i brać udział w głosowaniu,
      3) uczestniczyć w pracach wybranych przez siebie zespołów roboczych,
     4) uczestniczyć w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze 
informacyjnym i szkoleniowym,
     5) wstępu na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalne,
     6) wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia,
     7) korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością Stowarzyszenia.

§ 12
Do ustania członkostwa w przypadku członka honorowego albo wspierającego zastosowanie 
mają odpowiednio postanowienia § 10.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

§ 13
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd Stowarzyszenia 
3. Komisja Rewizyjna

§ 14

Kadencja władz wybieranych Stowarzyszenia trwa 5 lat.

§ 15

Uchwały  władz  Stowarzyszenia  zapadają  zwykłą  większością  głosów  przy  obecności  co 

najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania jeśli inne postanowienia statutu nie 

stanowią inaczej.

§ 16

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.

2. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest  przez Zarząd Stowarzyszenia co 

najmniej  jeden  raz  w  roku  lub  na  pisemny,  uzasadniony  wniosek  Komisji  Rewizyjnej. 

Wszyscy  członkowie  Stowarzyszenia  powinni  być  powiadomieni  o  terminie  i  miejscu 

Walnego Zebrania, o propozycjach porządku obrad listami poleconymi lub w inny skuteczny 



sposób, w tym za ich zgodą w formie elektronicznej, co najmniej na 14 dni przed terminem 

rozpoczęcia obrad.

3.  Nadzwyczajne  Walne  Zebranie  Członków  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.

4. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie wspierający i honorowi z głosem 

doradczym.

5. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej

c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania

d) udzielania absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej

e) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

f) uchwalanie zmian Statutu

g) podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa stowarzyszenia w innych organizacjach

h)  podejmowanie  uchwał  w  sprawie  nabywania,  zbywania  lub  obciążania  majątku 

Stowarzyszenia

i) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia

j) rozpatrywanie odwołań przewidzianych w Statucie od uchwał Zarządu wniesionych przez 

członków Stowarzyszenia

k) rozpatrywanie skarg członków stowarzyszenia na działalność Zarządu

l) ustalenie składek członkowskich  

6.  Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają,  o ile  Statut  nie stanowi inaczej,  przy 

obecności:

a) w pierwszym terminie co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania

b) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego 

terminu – bez względu na liczbę osób uprawionych do głosowania.

§ 17

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia.

2.  Wyboru Członków Zarządu  dokonuje Walne Zgromadzenie Członków, z tym że  skład 

pierwszego Zarządu wybiera Zebranie Założycieli.

3. Wybór dokonywany jest w głosowaniu jawnym, chyba że Walne Zgromadzenie Członków 

zdecyduje o innym sposobie głosowania.

4. Zarząd składa się z 3 członków, w tym:

a. Prezesa



b. Wiceprezesa 

c. Skarbnika

wybieranych przez Zarząd spośród swojego składu.

5. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu Zarządu.

6. Zasady działania Zarządu ustala regulamin ustalony przez Zarząd.

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

8.  W posiedzeniu Zarządu musi uczestniczyć przynajmniej połowa jego członków, w tym 

Prezes lub Wiceprezes.

§ 18

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Realizowanie celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków
2. Określanie szczegółowych kierunków działania
3. Ustalanie preliminarzy działan

4. Ustalenie wzoru deklaracji członkowskich

5. Ustalenie wzoru pieczęci stowarzyszenia, odznaki i legitymacji członkowskiej

6. Sprawowanie nadzoru nad majątkiem Stowarzyszenia

7. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie

8. Powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich działań

9. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia

10.  Podejmowanie  uchwał  w  sprawach  członkowskich  (przyjmowanie,  skreślanie, 

wykluczenie)

11. Prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia

12. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia

13. Wnioskowanie o nadanie nagród Stowarzyszenia w zakresie celów statutowych

14. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu

15.   Wykonywanie  innych  zadań  i  obowiązków  związanych  z  prowadzeniem  spraw 

Stowarzyszenia, niezastrzeżonych dla innych organów.

§ 19

1.  Komisja Rewizyjna pełni funkcję kontrolną nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Wyboru Członków Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie, z tym że skład 

pierwszej Komisji Rewizyjnej wybiera Zebranie Założycieli.

3.  Wybór dokonywany jest w głosowaniu jawnym, chyba że Walne Zgromadzenie zdecyduje 

o innym sposobie głosowania.

4. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym:



a) Przewodniczącego

b) Wiceprzewodniczącego

c)  Sekretarza

wybieranych przez Komisję Rewizyjną spośród swojego składu,

6.  Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym zebraniu.

§ 20

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrola bieżąca pracy Stowarzyszenia

2. Kontrola przynajmniej raz w roku gospodarki finansowej Stowarzyszenia

3. Kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobu zarządzania tym majątkiem 

przez Zarząd

4. Kontrola przestrzegania Statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania przez Zarząd

5.  Przedkładanie  Walnemu  Zebraniu  sprawozdania  oraz  wniosków  w  sprawie  udzielenia 

absolutorium Zarządowi

6. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania

7. Uchwalanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej  

§ 21
1.  Komisja  Rewizyjna  odbywa  posiedzenie  przynajmniej  raz  w  roku,  które  zwołuje 
przewodniczący lub w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący
2.  Do ważności  obrad,  oraz podejmowanych uchwał wymagana jest  obecność  większości 
członków komisji.
3.  Członkowie  Komisji  Rewizyjnej  mają  prawo  brać  udział,  z  głosem  doradczym,  w 
posiedzeniach Zarządu.
4.  Członkowie  Komisji  Rewizyjnej  nie  mogą  być  członkami  organu  zarządzającego  ani 
pozostawać  z  nimi  w  związku  małżeńskim,  we  wspólnym  pożyciu,  w  stosunku 
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 22

W razie zmniejszenia się  składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w czasie 

trwania kadencji,  uzupełnienie ich może nastąpić  w  drodze  kooptacji,  dokonywanej  przez 

pozostałych członków organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie 

więcej niż połowę składu organu

ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze



§ 23
1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą 
wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
2. Dochody Stowarzyszenia pochodzą z:
a. uchwalanych corocznie składek członkowskich;
b.  darowizn,  dotacji,  subwencje,  spadków,  zapisów  lub  innego  rodzaju  przysporzeń 
majątkowych,  poczynionych na  rzecz  Stowarzyszenia  przez  krajowe i  zagraniczne  osoby 
fizyczne i prawne;
c. dochodów ze zbiórek i aukcji organizowanych przez Stowarzyszenie lub na jej rzecz;
d. papierów wartościowych;
e. praw majątkowych oraz pożytków i dochodów z tych praw;
f. odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia.
g. odsetek bankowych.
3. Dochody stowarzyszenia przeznaczane są wyłącznie na statutowe cele Stowarzyszenia oraz 
na pokrycie kosztów niezbędnych dla jego funkcjonowania.
4.  Środki  pieniężne,  niezależnie od źródeł  ich pochodzenia,  mogą być  przechowywane w 
kasie lub na koncie bankowym Stowarzyszenia.
5. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, przekazane do kasy 
lub na konto bankowe.
6. Składki członkowskie powinny być wpłacane, raz w roku do 31 stycznia za rok bieżący.
7.  Nowo  przyjęci  członkowie  wpłacają  składki  w  ciągu  miesiąca  od  przyjęcia  do 
Stowarzyszenia.
8. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.

§ 24
1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań 
majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:
a) członków Stowarzyszenia i jego władz,
b) pracowników Stowarzyszenia,
c) osób, z którymi osoby wymienione w pkt. a), b) 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. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1 
pkt a) - c), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa 
w ust.  1  pkt  a)  -  c)  na  zasadach  innych  niż  w  stosunku  do  osób  trzecich,  chyba  że  to 
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

§ 25
1. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych:
a) do wysokości 5.000 zł upoważniony jest jednoosobowo Prezes lub Wiceprezes.
b) powyżej wysokości 5.000 zł upoważnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie.
2. Oświadczenia woli w sprawach niemajątkowych w imieniu Stowarzyszenia składa Prezes 
lub Wiceprezes.



ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 26
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje 
Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów (dwóch trzecich), przy 
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

§ 27
1.  Podejmując  uchwałę  o  rozwiązaniu  Stowarzyszenia  Walne  Zgromadzenie  Członków, 
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 
2.  Likwidatorami  są  członkowie  Zarządu,  jeśli  Walne  Zebranie  Członków nie  wyznaczy 
innych likwidatorów.

§ 28
W sprawach  nieuregulowanych  w niniejszym statucie  zastosowanie  mają  przepisy  prawa 
polskiego, a w szczególności przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Statut przyjęto podczas Zebrania Założycielskiego w Starym Wielisławiu, dnia ………………

(Podpisy Komitetu Założycielskiego)
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