
Statut 

,,Stowarzyszenia Miłośników Kultury Kujawskiej – Sami Swoi’’

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie  nosi nazwę ,, Stowarzyszenie Miłośników Kultury Kujawskiej – Sami

Swoi’’ i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

§2

1. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego w Rzeczypospolitej prawa, a w

szczególności przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.

U. . z 2001 r. , Nr 79, poz 855 z póź. zm.)

2.Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenie jest wieś Rojewice.

§ 4

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego

realizowania  swoich  celów Stowarzyszenia  może  prowadzić  działalność  również  poza

granicami kraju.

§ 5

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi

organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może

pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków, a

do prowadzenia, swoich spraw może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§7

1. Celem Stowarzyszenia jest:

a) współpracę z organami administracji publicznej;



b) wspomaganie rozwoju i integracji społeczności lokalnych;

c) wymiana doświadczeń zawodowych i osobistych;

d) organizowanie zajęć edukacyjnych, integracyjnych i sportowych;

e) organizowanie imprez okolicznościowych, festynów, w tym artystyczno- kulturalnych;

f) aktywizacja uśpionych potencjałów i talentów twórczych;

g) promocja i profilaktyka zdrowia;

h) propagowanie zdrowego stylu życia;

i) Organizowanie i wspieranie różnych form pomocy, w tym m.in.:

- świetlic środowiskowych;

g) kultywowanie historii,  tradycji  i  kultury ze szczególnym uwzględnieniem folkloru i

tradycji kujawskich;

h) promocja walorów regionalnych ;

      i) propagowanie i kultywowanie historii, kultury, sztuki i obyczajów regionu.

     j) prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej, w tym edukacja kulturalna

         dzieci, młodzieży, dorosłych;

     k) promowanie czytelnictwa;

     l)  rozwój społeczeństwa informacyjnego, popularyzacja nowych rozwiązań

      i narzędzi w działaniach artystycznych oraz edukacji kulturalnej;

     ł) ) inspirowanie i realizowanie działań służących wszechstronnemu rozwojowi

         społeczności lokalnej oraz integracja lokalnego środowiska, w tym osób

        niepełnosprawnych, służąca przeciwdziałaniu i zapobieganiu wszelkim patologiom

        społecznym.

      m) promocja i wspieranie lokalnej twórczości kulturalno-artystycznej opartej na

          lokalnym dziedzictwie historyczno-kulturowym;

     m) promocja i rozwój obszarów wiejskich;

      n) gromadzenie pamiątek, materiałów historycznych, zabytków kultury materialnej

          i artystycznej z myślą o stworzeniu w przyszłości izby regionalnej;

     o)  podejmowanie inicjatyw związanych z promowaniem Gminy Rojewo.

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) współpracę z organami administracji publicznej,

b) aktywizowanie osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz zagrożonych azwolnieniem

z pracy poprzez:

• organizowanie warsztatów i szkoleń,



• poradnictwo zawodowe,

• pośrednictwo pracy,

• promowanie elastycznych form zatrudnienia,

c) organizowanie zajęć edukacyjnych, integracyjnych, sportowych,

d) organizowanie, finansowanie lub dofinansowanie różnych form wypoczynku,

e)  organizowanie  imprez  okolicznościowych,  festynów,  eventów,  w  tym  artystyczno  –

      kulturalnych,

f) organizowanie grup wsparcia i poradnictwa psychologicznego, oraz obywatelskiego, 

g) podejmowanie działań mających na celu psychoprofilaktykę uzależnień,

h) promowanie czytelnictwa,

i) organizowanie i wspieranie różnych form pomocy, w tym m.in.:

• świetlic środowiskowych,

• udzielanie korepetycji uczniom wymagającym wyrównania zaległości szkolnych,

j) pomoc materialna osobom potrzebującym, w tym m.in. finansowanie i dofinansowanie:

• stypendiów dzieciom i młodzieży uczącej się,

• posiłków oraz podręczników i pomocy szkolnych dla osób potrzebujących, 

• organizowanie szeroko rozumianej opieki nad osobami starszymi i chorymi,

k)  organizowanie  szeroko  rozumianej  opieki  nad  osobami  starszymi,  chorymi  i

niepełnosprawnymi, w tym m.in. :

• finansowanie i dofinansowywanie zakupu leków i artykułów medycznych,

• prowadzenie świetlic,

l) promowanie konsultacji społecznych,

ł) wydawanie materiałów,

m) współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym samym lub

podobnym charakterze,

n)  współpracę  z  władzami  samorządowymi,  państwowymi,  sektorem  gospodarczym,

środkami masowego przekazu oraz zainteresowanymi realizacją celów Stowarzyszenia,

o) wsparcie rzeczowe i finansowe osób prawnych i fizycznych,



ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

 1. Członkowie dzielą się na:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych

§ 10

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, które wyraziły

gotowość  przystąpienia  i  zaakceptowały cele  statutowe.  Osoba  prawna  może  być  jedynie

członkiem wspierającym Stowarzyszenia

§ 11

1.  Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia  może być  każda  osoba fizyczna,  która   złoży

deklarację członkowską na piśmie,

2. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych i  wspierających dokonuje Zarząd po złożeniu

pisemnej deklaracji na piśmie.

§ 12

1.Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna

deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów

Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie

uchwały Zarządu.

3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,



przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 13

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła

wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10

członków Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

4.Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego

§ 14

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1.  biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

3.  udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez

Stowarzyszenie,

4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 15

1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) brać czynny udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b) przestrzegać zapisów statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) opłacać składki,

d) sumiennie pełnić powierzone obowiązki.

2. 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.

§ 16

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1. Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu

2.  wykluczenia przez Zarząd:

• z powodu łamania statutu i nie przestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

• z powodu notorycznego nie uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,



•  z  powodu  nieusprawiedliwionego  przez  6  miesięcy  zalegania  z  opłatą  składek

członkowskich,

• na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia.

3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

4. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

5. Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie

30 dni skierowane do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała w tej sprawie jest ostateczna.

§ 17

Członkowie Stowarzyszenia mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych 

na rzecz działalności Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§18

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich

wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy

obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania chyba, że

dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

3. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania

kadencji,  uzupełnienie  ich  składu  może  nastąpić  w  drodze  kooptacji,  której  dokonują

pozostali członkowie,  organu, który uległ zmniejszeniu.  W tym trybie można powołać nie

więcej niż połowę składu organu.



§19

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne

lub nadzwyczajne.

§ 20

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane przynajmniej raz do roku

przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin,  miejsce i proponowany porządek obrad Zarząd podaje

do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed Walnym zebraniem.

4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co

najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest jawne.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania należą:

1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2.  uchwalania zmian statutu,

3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń

na rzecz Stowarzyszenia,

7. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków

Stowarzyszenia lub jego władze,

10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego

majątku,

12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich



sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§ 22

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

 - z własnej inicjatywy;

- na żądanie Komisji Rewizyjnej;

- na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty

zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze

statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie

na zewnątrz. Zarząd składa się z co najmniej 3 członków, w tym m. in. Prezesa, Wiceprezesa i

Skarbnika. W skład Zarządu mogą wchodzić wyłącznie osoby, które nie były skazane

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego

lub  przestępstwo  skarbowe.  Liczbę  członków  Zarządu  na  każdą  kadencję  ustala  Walne

Zebranie Członków w formie uchwały.  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 24

Do kompetencji Zarządu należą:

1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

2. realizacja celów Stowarzyszenia,

3. dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia;

4.  wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

5.  sporządzanie planów pracy Stowarzyszenia;

6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

7. przyjmowanie i skreślanie członków,

8. prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia.

9. sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;

10.rozpatrywanie sporów między członkami , powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.



§ 25

Komisja Rewizyjna:

1.  Komisja  Rewizyjna  składa  się  z  3  członków,  spośród  których  wybiera  się

przewodniczącego.

2. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością

Stowarzyszenia.

3. Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenie przynajmniej raz w roku, które zwołuje

przewodniczący.

4. Do ważności obrad oraz podejmowanych uchwał wymagana jest obecność wszystkich

członków komisji. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały bezwzględną większością

głosów.

§ 26

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1.  Członkowie  Komisji  Rewizyjnej  nie  mogą  być  członkami  organu  zarządzającego  ani

pozostawać  z  nimi  w  stosunku  pokrewieństwa,  powinowactwa  lub  podległości  z  tytułu

zatrudnienie.

2.  Członkiem Komisji  Rewizyjnej  nie  może  być  osoba  skazana  wyrokiem prawomocnym za

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenie publicznego lub przestępstwo skarbowe..

3. Członkowie komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych włazach Stowarzyszenia.

§ 27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie, co najmniej raz w roku  całokształtu działalności Stowarzyszenia.

2. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków

3. Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków

oraz zebrania Zarządu,

4. Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

 5.Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu

Członków.



ROZDZIAŁ V

REPREZENTACJA STOWARZYSZENIA

§ 28

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz oraz zawierania umów, udzielania 

pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszystkich spraw majątkowych wymagane 

jest współdziałanie i podpis:

- jednego członka Zarządu – w przypadku zaciągania zobowiązania do 10 000 zł (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych)

- dwóch członków Zarządu – w przypadku zaciągania zobowiązania powyżej 10.000 zł

(słownie: dziesięć tysięcy złotych)

2. Do składania oświadczeń woli w sprawach innych niż majątkowe wymagany jest podpis 

jednego z członków Zarządu.

§ 29

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje 

Zarząd.

§ 30

Osoby reprezentujące Stowarzyszenie, mają obowiązek poinformować pozostałych członków

Zarządu o podjętych zobowiązaniach w terminie 7 dni od zaistniałego faktu.

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 31

Majątek i fundusze Stowarzyszenia stanowią:

1. wpływy ze składek członkowskich;

2. dotacje, darowizny, spadki, zapisy;

3. dochody ze zbiórek i imprez publicznych;

4. dochody z odpłatnej działalności statutowej, prowadzonej zgodnie z odrębnymi przepisami.



§ 32

Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia dysponuje Zarząd  Stowarzyszenia. Stowarzyszenie

samodzielnie  gospodaruje  własnymi  funduszami  i  majątkiem powierzonym.  Cały  dochód

przeznaczony jest na działalność statutową Stowarzyszenia.

§ 33

1.  Stowarzyszenie  prowadzi  gospodarkę  finansową  zgodnie  z  obowiązującymi,  w  tym

zakresie przepisami.

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

ROZDZIAŁ VII

ZMIANA STATUTU I ROZWIAZANIE STOWARZYSZENIA

§ 34

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia

podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3),

przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków

określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy

ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

W  przypadku  rozwiązania  się  Stowarzyszenia  Walne  Zebranie  Członków  powołuje

Likwidatora i podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku na cele charytatywne.

§ 35

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru

Sądowego.

Statut w powyższym brzmieniu uchwalono na Walnym Zebraniu w dniu 22 czerwca 2015 r. 

w Rojewicach.



Członkowie Zarządu:

1. Anna Świerczyńska 

2. Krystyna Cicha

3. Urszula Barczak


