Statut
Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej
„Damy radę” w Zachowicach
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Damy radę” w Zachowicach, zwane dalej
w skrócie Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem
działającym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§2
1. Stowarzyszenie jest niezależne politycznie i wyznaniowo.
§3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest teren Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą
władz wieś Zachowice w gminie Kąty Wrocławskie, w województwie dolnośląskim.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić
działalność również poza granicami kraju z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o takim samym lub podobnym profilu działania.
§4
Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego
Rejestru Sądowego.
§5

Stowarzyszenie może posługiwać się własną pieczęcią oraz znakiem graficznym tzw.
logo.
§6
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
Rozdział II
Cele i formy działania
§7
Celem działania Stowarzyszenia jest:
1.
Podejmowanie inicjatyw sprzyjających podnoszeniu świadomości i aktywności
społecznej mieszkańców
2.
Podejmowanie działań budujących poczucie przynależności do wspólnoty
mającej własną historię, tradycję i obyczaje
3.
Wspieranie działań na rzecz szeroko rozumianego rozwoju wsi i jej wyglądu
4.
Podejmowanie działań służących poprawie jakości życia mieszkańców
5.
Wspieranie i pomoc rodzinom i osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji
życiowej lub finansowej
6.
Przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu
7.
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich
8.
Działalność opiekuńczo-wychowawcza z dziećmi i młodzieżą
9.
Działania na rzecz promocji zdrowego trybu życia
10. Wspieranie działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego
11.
Podejmowanie inicjatyw na rzecz podnoszenia i promowania walorów
rekreacyjnych i krajoznawczych wsi Zachowice i jej okolic
12.
Inicjowanie i podejmowanie działań dotyczących ochrony środowiska
13.
Podejmowanie działań służących kształtowaniu właściwego stosunku do
zwierząt
14.
Popularyzowanie wiedzy dotyczącej usług dostępnych w internecie oraz
korzystania z nich na co dzień
15.
Działania na rzecz szerszego dostępu do sieci internetowej
16.
Działalność kulturalna i rozrywkowa
§8
Stowarzyszenie osiąga swoje cele poprzez:
1.
Organizowanie różnego rodzaju zajęć, imprez, zabaw, konkursów, wystaw,

spotkań autorskich i szkoleń w świetlicy wiejskiej oraz w plenerze o zasięgu
lokalnym, regionalnym, a z czasem także ogólnopolskim
2.
Proponowanie mieszkańcom – starszym i młodszym – różnych form spędzania
czasu wolnego oraz stwarzanie im możliwości rozwoju własnych zainteresowań
3.
Tworzenie grup wsparcia oraz doradztwo indywidualne wspomagające
aktywizację społeczną mieszkańców i ich rozwój osobisty
4.
Pozyskiwanie środków na działalność z funduszy krajowych i zagranicznych
5.
Redagowanie i realizowanie programów, projektów i planów działań krótko- i
długoterminowych oraz przekazywanie ich odpowiednim organom
6.
Zachęcanie i motywowanie mieszkańców do podejmowania przedsięwzięć na
rzecz szeroko rozumianego rozwoju wsi i jej wyglądu
7.
Współdziałanie, wzajemna pomoc i wymiana doświadczeń z instytucjami i
organizacjami o podobnym profilu działania
8.
Organizowanie różnych form samopomocy mających na celu rozwiązywanie
lokalnych problemów społecznych
9.
Działalność dobroczynna, zbiórki charytatywne i poszukiwanie sponsorów w
celu zdobycia środków finansowych dla mieszkańców potrzebujących doraźnej
pomocy
10. Wykonywanie prac ogrodniczych, upiększających i porządkowych w centrum
i na ulicach wsi
11.
Kształtowanie postaw wrażliwości i humanitaryzmu wobec zwierząt
12.
Ciągłe poszukiwanie ludzi dobrej woli, sympatyków, wolontariuszy oraz
partnerów do działań realizujących cele Stowarzyszenia
13. Bieżące informowanie opinii publicznej o podejmowanych przez
Stowarzyszenie przedsięwzięciach (internet, plakaty, wydawnictwa własne)
§9
1. Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe może współpracować z
instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi
2. Stowarzyszenie może realizować zadania zlecone przez organy oraz
jednostki administracji rządowej i samorządowej
3. Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe, prowadzi nieodpłatną
i odpłatną działalność pożytku publicznego.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia
§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych
b) członków wspierających
c) członków honorowych.

§ 11
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne pełnoletnie –
obywatele polscy i cudzoziemcy, mający pełną zdolność do czynności prawnych,
które popierają cele Stowarzyszenia oraz deklarują swój udział w ich realizacji.
§ 12
1.
Członkostwo w Stowarzyszeniu jest otwarte dla każdego bez względu na jego
status społeczny, materialny, narodowość, rasę, płeć, religię lub poglądy polityczne.
2.
O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd
w formie uchwały na podstawie pisemnej deklaracji kandydata popartej
rekomendacją co najmniej jednego członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
3.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać także cudzoziemiec, nie
mający zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający
rekomendację, co najmniej jednego członka zwyczajnego Stowarzyszenia
4.
Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych przysługuje prawo
odwołania się do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała w tym przedmiocie jest
ostateczna.
§ 13
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:
a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia
b) prawo uczestniczenia we wszystkich przedsięwzięciach realizowanych przez
Stowarzyszenie
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:
a) brać udział w pracach Stowarzyszenia
b) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia
c) regularnie płacić składki członkowskie
§ 14
1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka
zwyczajnego.
2. Skreślenia z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia dokonuje Zarząd
Stowarzyszenia w następujących przypadkach:
a) pisemnej rezygnacji z członkostwa
b) nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres
powyżej 1 roku
c) śmierci członka.

3. Wykluczenie członka zwyczajnego Stowarzyszenia dokonuje Zarząd
Stowarzyszenia w następujących przypadkach:
a) prowadzenie działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem
b) działanie na szkodę Stowarzyszenia
c) popełnienie czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia.
4. Uchwała Zarządu o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia podejmowana jest
zwykłą większością głosów
5. Przed podjęciem uchwały w sprawach wykluczenia Zarząd umożliwia członkowi
Stowarzyszenia złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.
6. W terminie 30 dni od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członek
Stowarzyszenia może odwołać się do Walnego Zgromadzenia. Decyzja Walnego
Zgromadzenia jest w tej kwestii ostateczna.
§ 15
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, bez względu na
jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zaakceptuje cele
Stowarzyszenia i pragnie wspierać działalność Stowarzyszenia poprzez dobrowolne
świadczenie pomocy finansowej lub organizacyjnej.
2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie
wysokości.
3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z
zadeklarowanych świadczeń i zadań.
§ 16
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie
zasłużona dla działalności Stowarzyszenia lub środowiska lokalnego.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu
Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz
Stowarzyszenia.
4. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku uiszczania składki członkowskiej.
§ 17
1. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestniczenia we wszystkich
pracach Stowarzyszenia, a z głosem doradczym – także w Walnym Zgromadzeniu
Stowarzyszenia.
2. Przepisy § 14 niniejszego Statutu stosuje się także odpowiednio do członków
wspierających i honorowych Stowarzyszenia.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 18
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków
b) Zarząd Stowarzyszenia
c) Komisja Rewizyjna.
2. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
§ 19
1.
Kadencja wszystkich władz wybieralnych w Stowarzyszeniu trwa cztery lata.
W przypadku zmniejszenia składu władz w czasie trwania kadencji, władze te mogą
dokooptować nowych członków na okres do końca kadencji.
2.
Członkowie władz Stowarzyszenia mogą pełnić tą samą funkcję nie dłużej niż
przez dwie kadencje.
3.
Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcje honorowo i nieodpłatnie.
§ 20
1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że
statut stanowi inaczej. Przy równej liczbie głosów decyduje głos prowadzącego
zebranie.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie tajne przeprowadza się tylko w sprawach personalnych, a w innych
sprawach na żądanie przynajmniej jednego członka danego organu.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia są ostateczne.
§ 21
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) wybór Zarządu Stowarzyszenia
b) wybór Komisji Rewizyjnej
c) uchwalanie planów działania oraz gospodarki finansowej Stowarzyszenia
d) podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu
e) podjęcie uchwały o ewentualnym rozwiązaniu Stowarzyszenia i dalszym
przeznaczeniu jego majątku
f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności merytorycznej
i finansowej Stowarzyszenia za ubiegły rok obrotowy do dnia 31 marca każdego roku
g) rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej
h) uchwalanie wysokości i terminu uiszczania składek członkowskich
i) podejmowanie uchwał w sprawach absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia na
wniosek Komisji Rewizyjnej
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji

Rewizyjnej.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia, powiadamiając skutecznie
wszystkich członków Zgromadzenia o terminie, miejscu i proponowanym porządku
obrad na co najmniej 14 dni przed planowanym posiedzeniem Zgromadzenia:
a) przynajmniej raz w roku z własnej inicjatywy
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej (w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wniosku)
c) na wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. W przypadku nie zwołania Walnego Zgromadzenia w trybie, o którym mowa w
§ 21 ust.2, prawo zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje Komisji Rewizyjnej.
§ 22
1. Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy:
a) opracowywanie strategii działania Stowarzyszenia i przedstawianie ich na Walnym
Zgromadzeniu
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia i kierowanie bieżącą działalnością
Stowarzyszenia
c) prowadzenie działalności finansowej w ramach wyznaczonych przez Walne
Zgromadzenie, w tym przyjmowanie dotacji, darowizn, zapisów i innych przysporzeń
d) reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu
e) dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez
Walne Zgromadzenie
f) sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności
Stowarzyszenia
g) przygotowywanie projektów uchwał i regulaminów wewnętrznych oraz
przedstawianie ich na Walnym Zgromadzeniu
h) opracowanie i zaprezentowanie na Walnym Zgromadzeniu wzoru pieczęci i logo
Stowarzyszenia
i) podejmowanie uchwał w sprawie udziału członków Stowarzyszenia w innych
organizacjach krajowych i zagranicznych
j) prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia
2. Zarząd zobowiązany jest, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub któregokolwiek z jej
członków, udzielać wszelkich informacji oraz przedstawiać wszystkie dokumenty
dotyczące działalności Stowarzyszenia.
3. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 osób, w tym: prezesa, wiceprezesa
i skarbnika.
4. Członkowie Zarządu powoływani są spośród członków zwyczajnych.
5. Pracą Zarządu kieruje prezes Zarządu Stowarzyszenia lub – w razie jego
nieobecności – wiceprezes.
6. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwoływane są przez prezesa lub wiceprezesa
§ 23
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) sprawdzanie zgodności działalności Zarządu Stowarzyszenia z uchwałami

Walnego Zgromadzenia i niniejszym statutem – w tym celu Komisja może
przeprowadzać kontrole oraz kierować do Zarządu wnioski pokontrolne
b) wnioskowanie o zwołanie Walnego Zgromadzenia
c) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z przeprowadzonej kontroli
wraz z wnioskami o absolutorium (lub o jego odmowę) dla Zarządu Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, które spośród siebie wybierają
przewodniczącego.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są spośród członków zwyczajnych.
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 24
1. Fundusze i majątek Stowarzyszenia stanowią:
a) składki członkowskie
b) darowizny, subwencje, spadki, zapisy
c) dotacje pozyskane z funduszy pomocowych budżetu państwa i Unii Europejskiej
d) przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego
e) wpływy ze zbiórek publicznych
f) wpływy z różnego rodzaju imprez, występów, loterii, aukcji
g) pomoc rzeczowa ofiarodawców
2.
Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
3.
Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać ochotniczo i bez pobierania
wynagrodzenia osoby niebędące jego członkami (wolontariusze).
4.
Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd w ramach
kompetencji przekazanych przez Walne Zgromadzenie.
5.
Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym także członków
Stowarzyszenia, do różnych zadań związanych z realizacją celów statutowych.
6.
Zakres obowiązków osoby zatrudnionej przez Stowarzyszenie nie może być
w żadnej mierze zbieżny z obowiązkami związanymi z funkcją, jaką ta osoba pełni w
Stowarzyszeniu.
Sposób reprezentacji
§ 25
Do składania oświadczeń woli, reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz
w sprawach majątkowych i niemajątkowych, zawierania umów i udzielania
pełnomocnictw uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 26
1.
Uchwałę w sprawie zmian w Statucie oraz w sprawie likwidacji
Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2.
W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie decyduje
o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje komisję likwidacyjną, która
przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
3.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie
przepisy Prawa o stowarzyszeniach.
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