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sToWARzYszEN|A RozWoJU GAŁKoWA MAŁEGo

Rozdział l. Postanowienia ogó|ne

s1
Stowarzyszenie Rozwoju Gałkowa Małego, zwane da|ej Stowarzyszeniem, działa na
podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień
niniejszego statutu.
Stowazyszenie może uŻywać: nazry skróconej ,,SRGM', pieczęci ', Stowazyszenie Rozwoju
Gałkowa Małego''

Siedzibą Stowazyszenia jest GałkÓw Mały . 
s 2

s3
1. Terenem działania Stowazyszenia jest obszar Rzeczpospo|itej Polskiej ze szczegÓ|nym

uwzg|ędnieniem Gałkowa Małego..
2. D|a rea|izacji ce|Ów statutowych Stowarzyszenie może prowadziÓ działania poza granicami

kĘu na terenie innych państw, z poszanowaniem tamĘszego prawa.

s4
Stowazyszenie posiada osobowoŚć prawną. Powołane jest na czas nieokreŚ|ony.

s5
Stowarzyszenie wspołpracuje z kĘowymi, zagranicznymi imiędzynarodowymiorganizacjami
pozarządowymi i innymi instytucjami' Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach
pełnej autonomii.

s6
Stowazyszenie opiera swoją działalnośc na pracy społecznej członkow. Do prowadzenia swoich
działań może zatrudniać pracownikÓw oraz powoływać biura. Stowarzyszenie może prowadziÓ
działa|noŚć gospodarcząw ce|u pozyskiwania ŚrodkÓw finansowych na prowadzenie działa|noŚci
statutowej.

Rozdział ll. Cele i sposoby ich reaIizacji

s7
Zasadniczym ce|em Stowazyszenia jest wszechstronny rozwój Gałkowa Małego., ze szczegÓ|nym
uwzg|ędnieniem: potzeb społeczności lokalnych oraz rozwĄu gospodarczego miejscowoŚci i regionu.

s8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez między innymi:

a, wspomaganie rozwoju wspÓlnot i społeczności |oka|nych
b. utrzymanie i rozwÓj uządzeń zaopatzenia w wodę
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wspieranie rozbudowy oraz budowy nowych e|ementÓw infrastruktury terenowej i
komunikacyjnej w tym m.in. dostępu do szybkiego internetu
wspieranie działań mających na ce|u utrzymanie, ochronę i ksztaftowanie środowiska
wspieranie działa|ności mającej na celu utrzymania bezpieczeństwa i poządku pub|icznego
podtrzym ywan ie tradycj i narodowej, pielęg nowan ie po|skoŚci oraz rozwĄ Świadom oŚci
narodowej, obywatelskiej i kulturowej
promowanie dobĘ edukacji, oświaĘ i tradycyjnego wychowania
promocję zatrudnienia i aktywizacjizawodowej osób pozostających bez pracy izagrożonych
zwofnieniem zpracy
pomoc spoleczną w tym pomoc osobom starszym, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
Źyciowej
Wspomaganie i prowadzenie działa|ność charytatywnej
wspieranie ochrony i promocję zdrowia
wspieranie działa| ności spońowej

Rozdział l l l. Członkowie Stowarzyszenia

se
Członkami Stowazyszenia mogq byÓ osoby flzyczne i prawne.
osoba prawna może byÓ jedynie członkiem wspierającym Stowazyszenia.
Stowazyszenie posiada członków:
a) zvtyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

s10

1. Członkiem zwyczajnym może byĆ kafda osoba tizyczna posiadająca pełnązdo|nośc do
czynności prawnych i nie pozbawiona praw pub|icznych, akceptujqca statutowe ce|e
Stowazyszenia praw obywate|skich, ktÓra złoży pisemną deklarację.

2. Członkiem wspieĘącym może zostać osoba fizyczna |ub prawna zainteresowana
działa|nościq Stowarzyszenia, ktÓra zadek|arowała na jego rzecz pomoc finansową
rzeczową|ub merytorycznq. osoba prawna działa w Stowazyszeniu poprzez swego
pzedstawiciela.

3. Członkiem honorowym może byÓ osoba fizyczna, ktÓra wniosta wybitny wkład rozwÓj
Stowazyszenia |ub w inny sposÓb wniosła zasługi d|a Stowazyszenia.

4. Członków Zwyczajnych i wspierających pzyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie
pisemnej deklaracji.

5' Nadanie godności członka honorowego następuje pzez Wa|ne Zebranie CzłonkÓw na
wniosek Zaządu.

s11

Członkowie zwy czĄni m ają prawo:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowazyszenia,
b) kozystania z dorobku iwsze|kich form działa|ności Stowazyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
d) zgłaszania wniosków co do działa|ności Stowazyszenia.
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2) Członkowie zwy czĄni mają obowiązek:
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a) brania udziału w działa|ności Stowazyszenia i w rea|izacjijego celów'
b) uczestniczenia w wa|nych zebraniach członków,
c) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d) regu|arnego opłacania składek.
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1. Członek Wspierający i honorowy posiada Wszystkie prawa z wyjątkiem czynnego i biernego prawa
wyborczego.

2' Członekwspierający i honorowy ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych
władzach Stowazyszenia.

3' Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z dek|arowanych
świadczeń oraz przestzegania statutu i uchwał wbdz Stowarzyszenia

4. Członkowie honorowi sa zwolnieni ze składek członkowskich'

s13

1) Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przyna|eŻności do Stowazyszenia złożonej na ręce
Zanądu,

2) wyk|uczenia przez Zarząd:
a) z powodu nieusprawied|iwionego za|egania z opłatą składek członkowskich Iub innych

zobowiązań, wzez okres pzekraczający 1 rok,
b) z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, niepzestzegania postanowień i uchwał

władz Stowarzyszenia,
c) ze wzg|ędu na brak przejawÓw aktywnej działa|noŚci na rzecz Stowazyszenia.

3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
4) śmierci członka |ub utraty osobowoŚci prawnej przez członka wspierającego

od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowazyszeniu pzysługuje odwołanie do
Wa|nego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. odwołanie jest
rozpatrywane na najbliższym Wa|nym Zebraniu CzłonkÓw. Uchwała Walnego Zebrania jest
ostateczna.

Rozdział |V. Władze Stowarzyszen.a

s14
Władzami Stowazyszenia są

Wa|ne Zebranie CzłonkÓw'
Zanąd,
Komisja Rewizyjna.

s15

1. Kadencja wszystkich władz stowarzyszenia trwa 4 |ata , a ich wybór odbywa się w głosowaniu
tajnym bezwzg|ędnąwiększoŚciągłosów pzy obecnoŚcico najmniej 50% uprawnionych do
głosowanie. o ile nie dojdzie do skutku zebranie w pienrszym terminie, w drugim terminie
głosowanie odbywa się jawnie

2. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większoŚcią

a.
b.
c.
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W pzypadku ustąpienia, wyk|uczenia Iub Śmierci członka władz stowarzyszenia w trakcie kadencji,
skład osobowy władz jest uzupełniany spoŚrod nie wybranych kandydatÓw według kolejnoŚci
uzyskanych głosÓw. Liczba dokooptowanych w ten sposób członkÓw władz nie może przekroczyć 113
liczby członkow pochodzących z wyborów. Zasada powyższa nie dotyczy wyboru Prezesa Zaządu.

s17

Walne Zebranie CzłonkÓw

1. Wa|ne Zebranie Członkow jest najważniejszym organem Stowazyszenia
2. o miejscu, terminie o poządku obradZarząd zawiadamia członkÓw na .14 dni pzed terminem

Wa| nego Zebrania CzłonkÓw
3. Uchwały Wa|nego Zebrania Gzłonkow zapadĄąpzy obecnoŚci: - w pierwszym terminie pzy

obecnoŚci 50% członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie - bez wzg|ędu na
i|oŚć członków uprawnionych do głosowania

s18

1' Walne Zebranie CzłonkÓw moŹe być zvtyczĄne lub nadzwyczĄne.
2. Walne Zebranie CzłonkÓw zwoływane jest co 4 |a|a. obraduje według uchwalonego

regulaminu
3. Wa|ne Zebranie Członkow zostaje zastąpione Zebraniem DelegatÓw jeŻe|i|iczba członkow

stowazyszenia pzekroczy 150 osÓb' W tym pzypadku jeden delegat pzypada na 10
członkÓw. Kadencja de|egatÓw trwa 4 |ata

4. Nadzwyczajne zebranie DelegatÓw moze odbywać się w każdym czasie, w szczegó|nie
uzasadnionych pzypadkach

5. Nadzwyczajne Wa|ne Zebranie CzłonkÓw zwołuje Zarząd:
a. Z własnej inicjatywy
b. Na Źądanie Komisji Rewizyjnej
c. Na umotywowane żądanie co najmniej 1/3 członkÓw stowazyszenia

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie CzłonkÓw obraduje wyłącznie nad sprawami, d|a ktÓrych
zostało zwołane

s1e
Do kom petencji Wal nego Zebrania CzłonkÓw naleiy:

1. okreś|enie głÓwnych kierunkÓw działania i rozwoju Stowazyszenia,
2. uchwalanie zmian statutu,
3. wybÓr i odwoływanie wszystkich władz Stowazyszenia'
4. wybór i odwoływanie Prezesa Stowarzyszenia
5' udzie|anie Zarządowi abso|utorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
6' rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowazyszenia,
7' rozpatrywanie odwołań od uchwał Zazqdu,
8. podejmowanie uchwały o zbyciu nieruchomości
9. podejmowanie decyzji o wysokoŚci składek członkowskich
10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowazyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
1,1. podejmowanie uchwał w sprawie pzyjęcia członka honorowego, i podejmowanie uchwał we

wszystkich sprawach niezastzeżonych do kompetencji innych wbdz Stowazyszenia.

s20
1. Zazqdjest powołany do kierowania całą działaInością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami

Wa|nego Zebrania Członków, reprezentuje Stowazyszenie na zewnqtrz. z /? ,./
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Zarz:ądskłada*ŚfĘTBuóTtś8ts, spoŚrÓd ktÓrych na pieruszym posiedzeniu wybiera ,
wiceprezesa, skarbnika i sekretaza
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziĄjednak niŻ raz na kwańał.
Posiedzen ia Zarządu zwołuje prezes.

Do kom pete nĄi Zaządu należy:

1. rea|izowanie uchwał Wa|nego Zebrania
2. okreŚ|anie szczegÓłowych kierunków działania
3. kierowanie bieżącą pracą stowarzyszenia
4. zarządzanie majątkiem Stowazyszenia,
5. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnąta i działanie w jego imieniu,
7. pzyjmowanie i wyk|uczanie człrcnkÓw Stowazyszenia,
8. zwoływanie Wa|nego Zebrania Członków'
9. ustalanie wysokoŚci składek członkowskich.
10. składanie sprawozdań ze swej działa|ności na Wa|nym Zebraniu Członkow

s21

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działa|noŚcią Stowazyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym pzantlodniczącego wybieranego na

pierwszym posiedzeniu kom isj i.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie zadziejjednak niŻ razw

roku. Posiedzenia Kom isj i zwołuje pzewodniczący.

s22

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej na|eży

kontro|a całokształtu działa| noŚci Stowazyszen ia,
ocena pracy Zaządu, w tym corocznych sprawozdań i bi|ansu,,
składanie sprawozdań na Wa|nym Zebraniu CzłonkÓw wrazz ocenądziała|noŚci
Stowazyszenia i Zaządu Stowazyszenia
wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzie|anie abso|utorium Zarządowi
wnioskowanie o odwołanie Zarządu |ub poszczegó|nych członków Zarzqdu w razie jego
bezczynnoŚci,

6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Wa|nego Zebrania CzłonkÓw.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

s23

irÓdłami powstania majątku Stowarzyszenia są
a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy i spadki, Środki pochodzące z ofiarnoŚci publicznej, ze sponsoringu
c) dotacje, subwencje, udziaĘ, |okaty
Stowazyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowośÓ zgodnie z obowią.zującymi
przepisami.
D|a ważności oŚwiadczeń wo|i pism i dokumentÓw w pzedmiocie praw i obowiązkÓw
majątkowych Stowazyszenia wymagane są podpisy dwÓch osÓb - Prezesa |ub V.ce Prezesa i
upoważn ionego Członka Zarządu.

2.

3.
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Rozdział Vl. Postanowienia końcowe

s24
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowazyszenia podejmuje Wa|ne Zebranie CzłonkÓw
większością 2/3 głosÓw, w obecności pzynajmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie lub zwykłą większością głosÓw CzłonkÓw obecnych w
drugim terminie.

UchwaĘ o rozutlązaniu Stowazyszenia podejmuje Walne Zebranie CzłonkÓw kwa|ifikowanq
większością2/3 głosÓw pzy obecnoŚci co najmniej połowy członkÓw uprawnionych do
głosowania.
Podejmujqc uchwałę o rozwiązaniu Stowazyszenia Wa|ne Zebranie CzłonkÓw okreŚ|a
sposób jego |ikwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowazyszenia'
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