STATUT
Stowarzyszenia „Przecławski Krąg”
w Przecławiu
39 – 320 Przecław, ul. Wenecka 10
woj. podkarpackie

Przecław, 23 marca 2017

STATUT
Stowarzyszenia „Przecławski Krąg”
Rozdział I
Postanowienia ogólne: Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny
&1.
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „Przecławski Krąg”.
W dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem.
&2.
Nazwa Stowarzyszenia oraz logo jest prawnie zastrzeżone.
&3.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Przecław, gmina Przecław, powiat mielecki. Terenem działania
Stowarzyszenia jest obszar Gminy Przecław, województwa podkarpackiego, stowarzyszenie
może także prowadzić działalność na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej
granicami .
&4.
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na
podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2017 r. poz. 210
z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
&5.
Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych
spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, a także firmy i instytucje.
Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby nie należące do
Stowarzyszenia.
&6
Stowarzyszenie jako osoba prawna może:
1. Nabywać i zbywać majątek.
2. Posiadać i dzierżawić wszelki majątek ruchomy i nieruchomy.
3. Przyjmować i czynić darowizny.
4. Występować we wszystkich sprawach sądowych i administracyjnych.
5. Prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego .
&7.
Stowarzyszenie może używać logo, odznak, pieczęci i innych symboli na zasadach
określonych w przepisach szczegółowych.
Rozdział II
Cele i sposoby (środki) działania
&8.
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnoty
i społeczności lokalnej w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji
i zwyczajów, renowacji obiektów sakralnych i innych zabytków na terenie Gminy Przecław.
Podejmowanie i inicjowanie działań w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, sportu,
krajoznawstwa oraz wypoczynku: skierowanych do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w trudnej sytuacji życiowej.
Działalność integrująca członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną
i towarzyską.
&9
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
1. Przestrzeganie Konstytucji i przepisów prawa obowiązującego w Polsce.
2. Współdziałanie oraz współpracę z władzami administracji państwowej oraz organami
samorządowymi, społecznymi, przedsiębiorstwami, firmami, innymi stowarzyszeniami
w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
3. Prowadzenie przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów działalności
informacyjnej, turystycznej, dydaktycznej, oświatowej, kultury fizycznej i sportu,
propagandowej, wydawniczej i publikatorskiej.
4. Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji lokalnych, by nie uległy zapomnieniu.
5. Prowadzenie portalu internetowego, współpracę z mediami celem promocji realizowanych
przez Stowarzyszenie projektach, akcjach itp. działaniach.
6. Organizowanie działań o charakterze wolontariatu na terenie Gminy Przecław i poza jej
granicami.
7. Organizowanie i świadczenie pomocy charytatywnej na rzecz potrzebujących.
8. Organizowanie imprez sportowych, wycieczek, wypoczynku dla mieszkańców.
9. Organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów, wystaw, zebrań, odczytów, konferencji,
pokazów, koncertów, kursów, szkoleń, konkursów i innych imprez.
10. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji.
11. Publiczne zabieranie głosu w sprawach objętych celami Stowarzyszenia.
12. Inne działania realizujące cele statutowe.
&10.
Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być
przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
&11.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
&12.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków założycieli.
2. Członków zwyczajnych.
3. Członków wspierających.
4. Członków honorowych.
&13.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, która:
1. Złoży pisemną deklarację członkowską, w której wyrazi wolę zostania członkiem
Stowarzyszenia. Deklaracja zawiera imię i nazwisko kandydata, datę i miejsce urodzenia,
adres zamieszkania oraz PESEL.

2. Zapozna się z treścią niniejszego statutu, akceptuje cele statutowe Stowarzyszenia

i deklaruje czynne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia.
3. Członków zwyczajnych przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu, podjętej większością
głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Od decyzji Zarządu
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni
od dnia zawiadomienia o uchwale.
4. Listę członków Stowarzyszenia prowadzi Zarząd.
&14.
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, staje się
nim po złożeniu deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie
do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia
o uchwale.
&15.
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła wybitny wkład
w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są ustanawiani uchwałą
Zarządu na wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia, podjętej bezwzględną
większością głosów. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o uchwale.
&16.
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. Czynnego i biernego uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków.
2. Czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia.
3. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
4. Udziału w zebraniach, wykładach, warsztatach itp. imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie.
5. Zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.
6. Członkowi wykluczonemu lub skreślonemu ze Stowarzyszenia przysługuje prawo
odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty wykluczenia lub
skreślenia ze Stowarzyszenia otrzymanego w formie pisemnej.
&17.
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
2. Przestrzegania statutu i uchwał Stowarzyszenia.
3. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia, przyczyniania się do jego rozwoju i znaczenia.
4. Regularnego opłacania składek uchwalonych przez Walne Zebranie Członków.
&18.
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają prawa jako członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.
3. Członkowie wspierający i honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia składek
członkowskich.

&19.
Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka.
2. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.
3. Wykreślenie przez Zarząd, jeżeli wykonywanie obowiązków statutowych nie jest możliwe
z przyczyn niezależnych.
4. Wykluczenie uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu,
regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
5. Od uchwały w przedmiocie wykreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie,
w terminie 14 dni do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.
Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
&20.
1. Władzami stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd Stowarzyszenia,
Komisja Rewizyjna.
2. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być
zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie
Członków.
4. Prezes Zarządu Stowarzyszenia wybierany jest przez Walne Zebranie Członków.
&21.
Kadencja władz Stowarzyszenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej
liczby zgłoszonych kandydatów.
&22.
1. Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków raz w roku zawiadamiając
członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej
na 15 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
2. Walne Zebranie Członków jako sprawozdawczo – wyborcze zwoływane jest przez Zarząd
raz na 4 lata powiadamiając członków na 15 dni przed terminem.
&23.
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1. Członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym.
2. Członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście – z głosem doradczym.
&24.
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków
Stowarzyszenia tzw. quorum. W razie braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie
Członków w tym samym dniu, po upływie 30 minut i Walne Zebranie Członków może
podjąć uchwałę zwykłą większością głosów.
&25.
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie
trwania kadencji, skład osobowy jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów

uzupełniających do Zarządu, czy Komisji Rewizyjnej. W takiej sytuacji kadencja wybranej
osoby trwa do końca kadencji zastąpionego członka władz Stowarzyszenia.
&26.
Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków:
1. Z własnej inicjatywy.
2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej.
3. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie 15 dni od
daty złożenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
&27.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
1. Uchwalenia Statutu i jego zmian.
2. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
3. Uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia.
4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5. Wybór prezesa i członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej.
6. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na
rzecz Stowarzyszenia.
7. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub
jego władze.
8. Rozpatrywanie odwołań do uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
9. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
10. Przyjmowanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.
11. Nadawanie godności członka honorowego.
12. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
& 28.
1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym, a zarazem najwyższą władzą
Stowarzyszenia pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków.
2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z prezesa i dwóch członków, spośród których wybiera
się skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz
na kwartał.
&29.
Do kompetencji Zarządu należy;
1. Reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Osobą uprawnioną do reprezentowania Zarządu jest Prezes, który kieruje pracami
Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go członek Zarządu lub skarbnik.
3. W zawieraniu umów między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim
stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego
organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.
4. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne
Zebranie Członków.
5. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.

6. Sporządzanie sprawozdań z działalności statutowej.
7. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków.
8. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.
9. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.
10. Przyjmowanie, wykreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.
11. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swojej funkcji wynagrodzenie.
&30.
Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków zwyczajnych, spośród których wybiera się
przewodniczącego.
&31.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniem
wyjaśnień.
3. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
4. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności oraz
występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
5. Możliwość uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
&32.
1. Majątek stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i środki finansowe. Na
środki finansowe składają się: wpływy ze składek członkowskich, dotacje, darowizny, spadki,
zapisy, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu, przychody z odpłatnej
działalności pożytku publicznego i inne.
2. Całość dochodów uzyskanych przez Stowarzyszenie przeznaczone jest na realizację celów
statutowych.
&33.
Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia. Zarząd
dysponuje zaliczkami na finansowanie bieżących zobowiązań Stowarzyszenia.
&34.
1. Do reprezentacji Stowarzyszenia uprawniony jest każdy z członków Zarządu działający
samodzielnie.
2. Do zawierania umów w tym zaciągania zobowiązań do kwoty 50 000,00 zł oraz
składania oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagany jest
podpis:
a) Prezesa jednoosobowo lub,
b) Członka Zarządu i skarbnika działających łącznie.
3. Do udzielania pełnomocnictw, zawierania umów i zaciągania zobowiązań powyżej
wymienionej kwoty oraz składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach
majątkowych wymagany jest podpis:
a) Prezesa i jednego członka zarządu działających łącznie.

4. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa Zarządu lub
innego członka Zarządu upoważnionego przez Zarząd.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
&35.
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zebrania Członków kwalifikowaną większością 3/5 głosów
w obecności co najmniej połowy wszystkich członków Stowarzyszenia.
2. Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne
Zebrania Członków, na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
3. Statut wchodzi w życie po jego uprawomocnieniu się z chwilą dokonania rejestracji
Stowarzyszenia.
&36.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
&37.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa
o Stowarzyszeniach.
&38.
Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Przecławski
Krąg” w dniu 23 marca 2017 roku.
Wpisano do KRS 510183
Dnia 22 maja 2014 roku.

