Statut Stowarzyszenia
„Nasza Krępa”

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia „Nasza Krępa".
2. Stowarzyszenie może używać skrótu „S -Nasza-Krępa", logo i innych znaków graficznych w
formie przyjętej przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Siedzibą Stowarzyszenia jest Świetlica Wiejska w Krepie ul. Słupska 7, 76-200 Słupsk
5. Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem: Stowarzyszenie „Nasza Krępa”.
6. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§2
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnym celu i działaniu.
2.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

3.

Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników oraz zlecać realizację
określonych zadań osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym.

4. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
5. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.
6. Stowarzyszenie może prowadzi działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w
odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów
statutowych i nie może by przeznaczony do podziału między jego członków.
Rozdział II
Cele i sposoby działania
§3

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego.
2. Budowanie świadomości obywatelskiej.
3. Promowanie Sołectwa Krępa i jego mieszkańców.
4. Pozyskiwanie funduszy w kraju i zagranicą, na działalność statutową Stowarzyszenia.
5. Działania mające na celu promowanie walorów turystycznych sołectwa.
6. Wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego
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7. Rozbudowa bazy kulturalno- rekreacyjno- sportowej
8. Organizację imprez kulturalnych, wystaw, konkursów, festynów
9. Działalność na rzecz upowszechniania aktywnego wypoczynku mieszkańców
10. Organizowanie obozów, wycieczek, kolonii, rajdów turystycznych i krajoznawczych,
powoływanie i wspieranie podmiotów, które za swój cel mają poznawanie naszego regionu,
kraju, świata. Uczestnictwo i współpraca w programach wymiany młodzieży z innymi
regionami Polski oraz krajami UE.
11. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów
społecznych.
12. Podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości.
13. Pozyskiwanie środków na działalność od sponsorów, fundacji jak również prowadzenie
działalności gospodarczej.
14. Prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
15. Wspieranie

edukacji

ekologicznej,

aktywności

proekologicznej

mieszkańców

oraz

ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
16. Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych przedsięwzięć związanych z
realizacją celów Stowarzyszenia.
17. Pomoc dzieciom z rodzin ubogich.

§4

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.

Kształcenie lokalnych liderów i animatorów życia społecznego.

2. Wspieranie działań władz wsi, gminy i powiatu w zakresie skanalizowania wsi oraz rozwoju
infrastruktury komunikacyjnej (modernizacja ulic, budowa chodników), rekonstrukcji systemu
wodno-melioracyjnego (poprawa drożności rowów itp.) oraz poprawy wyglądu miejsc
publicznych (przystanek autobusowy, świetlica, kluby, itp.).
3. Wspieranie działań władz samorządowych, szkół, organizacji młodzieżowych, społecznych
i innych prowadzących do popularyzacji idei samorządności, działania na rzecz zwiększenia
aktywności i mobilności społecznej.
4. Współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami,
z którymi taka współpraca okaże się potrzebna dla zadań statutowych stowarzyszenia
5. Prowadzenie

mediacji

w

sprawach

spornych

między

mieszkańcami

sołectwa,

administracją rządową i samorządową
6. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej we wszystkich sprawach
mających zaznaczenie dla mieszkańców sołectwa.
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7. Wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
międzynarodowej na poziomie lokalnym.
8.

Przedstawienie administracji samorządowej własnych projektów i rozwiązań dotyczących
istotnych spraw stowarzyszenia

9.

Podejmowanie wspólnych działań zmniejszających bezrobocie, współdziałanie w realizacji form
pomocy społecznej ludności.

10.

Wspieranie oraz rozwijanie więzi lokalnych i regionalnych.

11. Promocję wzorów najlepszej praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju lokalnego.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§5
Nabycie członkostwa następuje poprzez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia w
drodze stosownej uchwały, podjętej po rozpatrzeniu deklaracji członkowskiej.
Członkiem Stowarzyszenia może zostać:
1. Osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dająca gwarancję realizacji
celów Stowarzyszenia przez właściwą postawę moralną i aktywność prowadzoną zgodnie ze
Statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia,
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby prawne oraz inne organizacje - nie mające osobowości
prawnej - o ile zakres i przedmiot ich działania nie stoi w sprzeczności z celami Stowarzyszenia.

§6
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na
1. Członków zwyczajnych,
2. Członków wspierających.
3. Członków honorowych

§8
Członek zwyczajny
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba, mająca pełną zdolność do czynności prawnych,
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pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia.
2. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd.
3. W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo złożyć odwołanie.
Członek zwyczajny ma prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia
2. Zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia.
3. Korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z
jego celami statutowymi.
Członek zwyczajny ma obowiązek:
1. Przestrzegania regulaminów, statutu, uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia.
3. Opłacanie składek członkowskich w wys. nie mniejszej niż 5 zł miesięcznie.
Członek honorowy:
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona
dla rozwoju społeczeństwa lokalnego.
2.

Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia

lub 10 Członków Zwyczajnych.
3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
§7
Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego ani głosu
stanowiącego Członkowie wspierający mają prawo do:
1. Udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
2. Zgłaszania wniosków, opinii i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.

Członkowie wspierający mają obowiązek:
1.

Wspierania celów statutowych Stowarzyszenia i propagowania jego dorobku.

2.

Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
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§8
Ustanie przynależności do Stowarzyszenia następuje w przypadku:
1. Wystąpienia.
2. Skreślenia z listy przez Zarząd.
3. Wykluczenia.
4. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
5. Rozwiązania lub likwidacji stowarzyszenia.

§9
Wystąpienie polega na złożeniu pisemnego oświadczenia przez osobę fizyczną albo złożeniu uchwały
władzy statutowej przez stowarzyszenie, instytucję lub inną osobę prawną Zarządowi Stowarzyszenia,
po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia.

§ 10
Wykluczenie czy skreślenie członka Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu
podjętej w następstwie nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub
działania na szkodę Stowarzyszenia.

§ 11
1. Do podjęcia uchwały w sprawie wykluczenia lub skreślenia wymagana jest bezwzględna
większość głosów członków Zarządu, tzn. dwóch osób.
2. Członek Stowarzyszenia skreślony z listy członków bądź wykluczony ze Stowarzyszenia, może odwołać się
od uchwały w tej sprawie do Walnego Zebrania Członków.
3. Odwołanie powinno być złożone na piśmie w okresie 2 tygodni od dnia doręczenia odpowiedniej
uchwały. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
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Rozdział IV
Struktura organizacyjna
§ 12
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna,

§ 13
Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym,
bezwzględną większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

§ 14
1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością w głosowaniu jawnym, o ile statut
nie stanowi ajmnie, przy obecności co ajmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku niemożności podjęcia uchwały z uwagi na brak kworum wyznaczany jest drugi termin
posiedzenia władz Stowarzyszenia – o godzinę późniejszy od pierwotnie zaplanowanego.
3. Do podjęcia uchwały wymagana jest wówczas zwykła większość głosów w obecności co najmniej 1/3
ogółu uprawnionych.
4. Na wniosek członka Stowarzyszenia zgromadzeni mogą uchwalić w każdej sprawie głosowanie tajne.

Walne Zgromadzenie Członków
§ 15
Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W skład Walnego Zgromadzenia wchodzi ogół
członków Stowarzyszenia.
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§ 16
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku kalendarzowym, zawiadamiając o jego
terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny
skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Udzielenie absolutorium członkom organów wybieralnych.
5. Wybór członków Zarządu w tym Prezesa i Skarbnika.
6.

Uchwalenie zmian statutu.

7.

Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

8.

Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia.

9.

Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na Działalność Zarządu.

10. W przypadku rezygnacji członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, Walne Zgromadzenie dokonuje
dodatkowych wyborów.
11. Z inicjatywy grupy co najmniej 10 członków Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie ma obowiązek
rozpatrzyć wniosek odwołania członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
12. Walne Zgromadzenie ustala wysokość comiesięcznych składek członkowskich.

Zarząd
§ 18
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia
członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 członków, dzieląc między sobą funkcję Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.
3. Członek Zarządu nie może pełnić funkcji w Komisji Rewizyjnej
Do zakresu działań Zarządu należy:
1. Realizacja celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał „Walnego Zgromadzenia,
2. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
3. Określenie kierunków działania Stowarzyszenia,
4. Ustalanie budżetu i preliminarzy finansowych Stowarzyszenia,
5. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
6. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich w tym przyjmowanie i skreślanie z listy członków,
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7. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
8. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu,
9. Wykonywanie innych zadań nie przydzielonych przepisami statutu lub ustawami Walnemu Zgromadzeniu.

§ 19
1. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni przez Zarząd
lub Komisję Rewizyjną goście z głosem doradczym.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz miesiącu.
3. Szczegółowe zasady działania Zarządu może ustalić regulamin uchwalony przez tę władzę.
4. Posiedzeniami i pracą Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes Zarządu Stowarzyszenia w razie jego
nieobecności zastępuje go Wiceprezes Stowarzyszenia.
5. Posiedzenia Zarządu prowadzone są w obecności co najmniej połowy jego członków. Uchwały zapadają
zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego
obrad.

§ 20

1.

Do składania oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, jego reprezentowania, zaciągania
zobowiązań w sprawach przekraczających granice zwykłego Zarządu w imieniu Stowarzyszenia,
wymagany jest współudział dwóch członków Zarządu.

2.

W sprawach zwykłego Zarządu Prezes może działać samodzielnie.

3.

Za sprawy zwykłego Zarządu uważa się każdorazowe zaciąganie zobowiązań finansowych nie
przekraczających kwoty 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

4.

Powyżej kwoty 2000,00 (dwa tysiące złotych) wymagane są co najmniej dwa podpisy członków
Zarządu..

Komisja Rewizyjna
§ 21
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego
działalnością
2.

Komisja składa się z 3 członków: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza
wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

3.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
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Stowarzyszenia.
§ 22
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej natęży:
1.

Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2.

Prawo zwołania posiedzenia Zarządu lub Walnego Zgromadzenia w razie stwierdzenia
naruszeń statutowych obowiązków przez Zarząd,

3.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia w razie niezwołania go w terminie ustalonym w statucie przez
Zarząd, 4.występowanie do władz Stowarzyszenia z wnioskami i postulatami wynikającymi z
przeprowadzonych kontroli, 5. składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie
absolutorium władzom Stowarzyszenia 6 składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdania ze swej
działalności.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 23
Do zmiany statutu potrzebna jest uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta bezwzględną większością
głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
§ 24
Z inicjatywą w zakresie zmiany statutu może wystąpić:
-

grupa co najmniej 10 członków Stowarzyszenia,

-

Zarząd, Komisja Rewizyjna.
§ 25

Uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia po uzyskaniu zgody Walnego
Zebrania Członków podjętej większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Walnego
Zgromadzenia.
1. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Walne Zebranie Członków.
2. Z chwilą ustanowienia likwidatora Zarząd ulega rozwiązaniu.
3. Do likwidatora stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu o Zarządzie.
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§ 26
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o
Stowarzyszeniach.
§ 27
Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia może być przeznaczony na:
1. Realizację celów podobnych do statutowych zadań Stowarzyszenia,
2. Zasilenie innych organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz podobnych celów,
jak te wymienione w niniejszym statucie.
§ 28
1. Przeznaczenie majątku pozostałego po likwidacji Stowarzyszenia określa Walne Zebranie Członków.
2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia.
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