STATUT
STOWARZYSZENIA EDUKACJI, PROMOCJI I WSPARCIA
AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
„Nasza mała ojczyzna”
Z SIEDZIBĄ W STEKLNIE GMINA GRYFINO

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Stowarzyszenie Edukacji, Promocji i Wsparcia Aktywności Społecznej „Nasza mała ojczyzna”,
zwana dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie może używać również skrótu nazwy w brzmieniu „Nasza mała ojczyzna”.
3. Stowarzyszenie, dla celów współpracy z organizacjami zagranicznymi, może posługiwać się
tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
§ 2.
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie może także prowadzić swoją działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 3.
Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Steklno, gmina Gryfino.
§ 4.
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§ 5.
1. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami, o tych samych lub podobnych celach.
2. Stowarzyszenie może łączyć się z innymi organizacjami w ramach związków stowarzyszeń oraz
zawierać różnorodne porozumienia o współdziałaniu.
§ 6.
Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, w ramach
realizacji celów statutowych, o której mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873).
§ 7.
1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy członków.
2. Do wykonania konkretnych zadań Stowarzyszenia mogą być zatrudniani pracownicy.
3. W celu wykonania niektórych zadań Stowarzyszenie może zawierać umowy cywilno-prawne z
osobami fizycznymi i prawnymi.
4. Osobom wchodzącym w skład poszczególnych organów Stowarzyszenia przysługuje prawo do
zwrotu uzasadnionych wydatków, poniesionych w związku z wykonywaniem zadań statutowych.

Rozdział II
Cele, zadania i sposoby ich realizacji
§ 8.
Celem Stowarzyszenia jest:
1) propagowanie efektywnych form, metod i technik edukacji i komunikacji, adresowanych
do osób indywidualnych oraz do wszelkich grup społecznych;
2) propagowanie efektywnych form oraz metod, jak również podejmowanie działań w zakresie
inicjowania aktywności społecznej,
3) podnoszenie stanu świadomości społecznej co do potrzeby uczenia się przez całe życie,
4) udzielanie pomocy rzeczowej, finansowej i intelektualnej osobom fizycznym podejmującym się
aktywności społecznej, w tym dobroczynności i wolontariatu, wyrażającym potrzebę edukacji i
doskonalenia osobistych postaw,
5) udzielanie pomocy rzeczowej, finansowej i intelektualnej sołectwom, fundacjom,
stowarzyszeniom podejmującym i promującym wzrost aktywności społecznej obywateli, kulturę,
ochronę środowiska, dobroczynność i wolontariat,
6) inicjowanie i prowadzenie działań promujących region oraz jego produkty i usługi,
7) udzielania wsparcia organizacyjnego, rzeczowego i intelektualnego przedsiębiorstwom ekonomii
społecznej;
8) organizowanie i wspieranie finansowe, rzeczowe lub organizacyjne wymiany doświadczeń w
dziedzinach objętych celami Stowarzyszenia, w kraju i zagranicą, w tym organizowanie konferencji
i seminariów;
9) rozwijanie i upowszechnianie wiedzy oraz działań naukowo-badawczych w zakresie objętym
celami Stowarzyszenia;
10) organizowanie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie objętym celami
Stowarzyszenia, jak również samego Stowarzyszenia;
11) inicjowanie i realizowanie projektów naukowych i badawczych w zakresie objętym celami
Stowarzyszenia;
12) działalność na rzecz rozwijania społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności w środowisku
wiejskim;
13)monitorowanie działalności organów władzy publicznej, szczególnie z punktu widzenia
przestrzegania prawa, wolności i praw człowieka;
14) działalność w zakresie zagospodarowania terenów wiejskich na potrzeby lokalnej społeczności
oraz na potrzeby rozwoju turystyki i agroturystyki;
15) inicjowanie i prowadzenie działań tworzących miejsca pracy na terenach wiejskich;
16) prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie wykonywania zadań
należących do sfery zadań publicznych, w szczególności:
a) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
b) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
bezrobociem,
c) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i
mężczyzn;
d) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz rozwój
różnych form uprawiania turystyki,
e) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
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f) inicjowanie przedsięwzięć w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
g) inicjowanie przedsięwzięć w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
h) działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom
społecznym;
i) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działania wspomagające rozwój demokracji;
j) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
k) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.
l) promocja i działalność wolontariatu.
§ 9.
Statutowe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1. organizację seminariów i konferencji;
2. organizację szkoleń kierowanych do adresatów poszczególnych przedsięwzięć;
3. przygotowywanie opracowań popularno-naukowych i naukowych;
4. przygotowywanie ekspertyz mających za przedmiot sprecyzowanie zagadnienie;
5. działalność popularyzatorską, w tym spotkania w szkołach, uczelniach wyższych i jednostkach
samorządu terytorialnego.
6. nadzór, jak również wykonawstwo celów Stowarzyszenia.
Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia
§ 10.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być:
1) osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw
publicznych, będące obywatelami polskimi oraz cudzoziemcy, również ci niemający miejsca
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) osoby prawne, ale wyłącznie jako członkowie wspierający.
2. Wśród członków Stowarzyszenia wyróżniamy:
1) członków zwyczajnych;
2) członków honorowych;
3) członków wspierających.
§ 11.
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia zostaje osoba fizyczna, która:
a) złoży w Zarządzie deklarację członkowską;
b) zostanie przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia uchwałą Zarządu.
2. Członkiem honorowym zostaje członek zwyczajny lub osoba fizyczna, co do której Walne
Zebranie Członków podjęło uchwałę o nadaniu honorowego członkostwa Stowarzyszenia, oraz
która wyraziła na to zgodę. Uchwałę w tej sprawie Walne Zebranie Członków podejmuje na
uzasadniony wniosek Zarządu lub grupy co najmniej 15 członków zwyczajnych. W stosunku do
członków honorowych postanowień ustępu poprzedzającego nie stosuje się.
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3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która wyraża
chęć bezpośredniego lub pośredniego wspomagania działalności statutowej Stowarzyszenia. Decyzje
o nadaniu członkostwa wspierającego podejmuje Zarząd, w formie uchwały, po złożeniu przez
zainteresowanego deklaracji członkowskiej.
§ 12.
1. Członkom Stowarzyszenia przysługują:
1) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia;
2) prawo składania wniosków we wszystkich sprawach Stowarzyszenia;
3) prawo posługiwania się legitymacją i odznakami Stowarzyszenia;
4) prawo korzystania z zasobów, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków;
5) prawo do uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
2. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
1) przestrzegać statutu Stowarzyszenia;
2) terminowo opłacać składki członkowskie;
3) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia;
4) przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia;
5) dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
§ 13.
Członkom honorowym przysługują wszelkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem
obowiązku opłacania składek członkowskich oraz biernego prawa wyborczego do władz
Stowarzyszenia.
§ 14.
1. Członkom wspierającym nie przysługują prawa wyborcze do władz Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział, poprzez swojego
przedstawiciela, w Walnym Zebraniu Członków oraz zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i
postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie działań.
3. Członek wspierający uczestniczy w pracach Stowarzyszenia wspomagając, zwłaszcza finansowo,
jego działalność.
4. Członek wspierający jest zobowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia.
5. Zasady współpracy z członkami wspierającymi może określać umowa.
§ 15.
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:
1) zrzeczenia się członkostwa, poprzez złożenie Zarządowi pisemnego oświadczenia w tym zakresie;
2) wykluczenia ze Stowarzyszenia;
3) skreślenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres
dwóch lat;
3) śmierci członka;
4) wygaśnięcia umowy z członkiem wspierającym;
5) naruszenia przez członka wspierającego postanowień umowy, o której mowa w § 14 ust. 5.
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§ 16.
1. Członek może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia, jeżeli mimo upomnienia udzielonego przez
Zarząd narusza zasady statutowe lub uchwały Stowarzyszenia, działa na szkodę Stowarzyszenia albo
też jego zachowanie stoi w sprzeczności z zasadami Stowarzyszenia.
2. Wykluczenie członka następuje uchwałą Zarządu.
3. Od uchwały w przedmiocie wykluczenia ze Stowarzyszenia, członkowi przysługuje odwołanie do
Walnego Zebrania Członków w ciągu 14 dni od doręczenia mu uchwały. Rozstrzygnięcie Walnego
Zebrania Członków jest ostateczne.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
Dział I
Postanowienia ogólne
§ 17.
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.
§ 18.
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.
2. W razie zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie ich składu do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków może nastąpić w
drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ
zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
§ 19.
1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, gdy wszyscy ich
członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu, chyba, że postanowienia niniejszego statutu
stanowią inaczej.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków mogą być podjęte, gdy na posiedzeniu obecnych jest co
najmniej 9 członków zwyczajnych, w tym co najmniej jeden członek Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą być podjęte, gdy na posiedzeniu obecnych jest co
najmniej połowa statutowej liczby członków danego organu.
4. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając
swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka organu.
5. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą być również podejmowane w trybie pisemnym
(kurenda) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Uchwały
podjęte w ten sposób należy niezwłocznie potwierdzić na piśmie najpóźniej na pierwszym, mającym
miejsce po podjęciu uchwały posiedzeniu Zarządu.
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 nie dotyczy uzupełnienia składu organu i
wykluczenia członka.

5
STATUT STOWARZYSZENIA EDUKACJI, PROMOCJI I WSPARCIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
„Nasza mała ojczyzna”
W STEKLNIE GMINA GRYFINO

Dział II
Walne Zebranie Członków
§ 20.
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz na dwanaście miesięcy,
nie później niż do końca marca każdego roku kalendarzowego.
3. Zarząd zobowiązany jest również zwołać Walne Zebranie Członków na wniosek Komisji
Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Wniosek taki
powinien zawierać porządek obrad.
4. W przypadku, jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków w terminie określonym w
ustępie 2 lub w trybie przewidzianym w ust. 3, w terminie miesiąca od wpływu wniosku, prawo
zwołania Walnego Zebrania Członków przysługuje każdemu członkowi Komisji Rewizyjnej. W
przypadku zwołania Walnego Zebrania Członków przez członka Komisji Rewizyjnej przepis ust. 5
stosuje się odpowiednio.
5. Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego
Zebranie Członków, na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
6. Na Walnym Zebraniu Członków mogą być obecni goście, zaproszeni przez Zarząd lub Komisję
Rewizyjną. Zaproszonym gościom nie przysługuje prawo głosu.
§ 21.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie programu i kierunków działania Stowarzyszenia na dany okres;
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
3) coroczne udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej, przy czym nie
udzielenie absolutorium członkowi Zarządu powoduje wygaśnięcie jego mandatu;
4) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
5) zatwierdzanie regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
7) uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia;
8) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia;
10) ustalanie wysokości i terminu zapłaty składek członkowskich;
11) nadawanie honorowego członkostwa.
§ 22.
1. Uchwały w sprawie zmian statutu i rozwiązania Stowarzyszenia wymagają 2/3 głosów członków
Stowarzyszenia, obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
2. Uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, wymagają bezwzględnej
większości głosów.
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Dział III
Zarząd
§ 23.
1. Zarząd składa się z trzech członków, w tym z Prezesa i Skarbnika.
2. Obsługę Zarządu prowadzi Sekretarz Stowarzyszenia powoływany i odwoływany przez Zarząd.

§ 24.
Do kompetencji Zarządu należy:
1) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia (zwyczajnych i
wspierających);
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i zaciąganie w jego imieniu zobowiązań
majątkowych na zasadach określonych w § 25 ust. 4;
3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia oraz zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
5) podejmowanie wszelkich działań, w sprawach, które nie zostały zastrzeżone dla innych władz
Stowarzyszenia.
§ 25.
1. Każdy członek Zarządu ma prawo reprezentować Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Prawo reprezentowania Stowarzyszenia przysługuje również każdemu członkowi Stowarzyszenia
na podstawie udzielonego przez Zarząd pełnomocnictwa.
3. Oświadczenia kierowane do Stowarzyszenia, tudzież doręczanie pism może być dokonywane
każdemu członkowi Zarządu.
4. Zaciąganie w imieniu Stowarzyszenia zobowiązań majątkowych wymaga współdziałania ze sobą
dwóch członków Zarządu, w tym każdorazowo Skarbnika.
Dział IV
Komisja Rewizyjna
§ 26.
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków Stowarzyszenia i jest jego organem kontroli
wewnętrznej.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu, ani pozostawać z
nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia oraz być
skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
3. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący wybierany przez członków Komisji
Rewizyjnej.
§ 27.
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:
1) kontrola bieżącej pracy Zarządu Stowarzyszenia we wszystkich dziedzinach działalności;
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2) ocena corocznych sprawozdań Zarządu w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i
ze stanem faktycznym, a także składanie Walnemu Zebraniu Członków pisemnego sprawozdania z
wyników tej oceny;
3) składanie wniosków w sprawie absolutorium dla członków Zarządu na Walnym Zebraniu
Członków;
4) występowanie z wnioskiem do Zarządu o zwołanie Walnego Zebrania Członków;
5) dokonywanie na wniosek innych władz Stowarzyszenia, bądź grupy co najmniej 1/3 ogólnej
liczby członków zwyczajnych, wykładni Statutu i uchwał Walnego Zebrania Członków.
2. Kontrola działalności Stowarzyszenia odbywa się co najmniej raz na dwanaście miesięcy.
Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa
Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:
1) składek członkowskich;
2) społecznej pracy członków Stowarzyszenia;
3) darowizn, spadków, zapisów;
4) dotacji celowych;
6) ofiarności publicznej.

§ 28.

§ 29.
Majątek Stowarzyszenia stanowią w szczególności:
1) nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia lub oddane w wieczyste użytkowanie;
2) ruchomości będące własnością Stowarzyszenia;
3) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych Stowarzyszenia;
§ 30.
Zarządzanie majątkiem i finansami należy do wyłącznej kompetencji Zarządu, który prowadzi
również rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 31.
Majątek Stowarzyszenia nie może być przeznaczany na:
1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań w stosunku do członków Stowarzyszenia,
członków jego władz 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) przekazywanie na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego władz 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) wykorzystywanie przez członków Stowarzyszenia, członków jego władz lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;
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4) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego władz lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
Rozdział VI
Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia
§ 32.
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych
przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków
określa sposób jego likwidacji, osoby likwidatorów oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 33.
1. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia skierowane do członków Stowarzyszenia mogą być
dokonywane w formie listu bądź drogą poczty elektronicznej, na wskazany przez nich w deklaracji
członkowskiej adres.
2. W sytuacjach wyjątkowych za doręczone uznaje się przesyłki pozostawione w sekretariacie
Stowarzyszenia.
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