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Pos&mxgww§emfiw ogł6§me

§t
§towarayszeŃe Rozwo.fu fu§E§ZNE§, a\Ma§}e da§e"! §towanzyszeŃenn, działa §!e pod§tewie
Ustawy z dnia 7 kwieMia 19§9 roku."§rawo o stowaruyszeŃach i pon.iacla osobowość pre\N§!ą"

§2
§towarzyszeŃe, zosĘie powołame a& cź&s Ńeokreś&omy.

§iedzibą §towarzyszenia.fest N{ESZNA w GmiŃę §Vii§aowice.

§4
Teremem dzia.&ąsnia §towarzyseeŃa.lest obszar Rzeozypospo§itej Fo}skie,§. Sla włŃeiwego
reolizowamia swoich oc§ów §towarzyszemie moźc prowadzić działa§xmść rówrŃeź poza
pnnicami kraju.

§5
§tclwarzyszeŃę maoźe tł,żywać odzmŃ i picczęci zgodaŃe z obowirywjący§mi przepisami.

§6
§towarzyszeŃe jest apo§i§ezmynm, dobrowoXmym, trwŃym zrzeszoŃęm o cę§ach
Ńezarobkowyeh.

§7
§towarzyszeŃe współpracu.je z n<rajowymi, u@g§esxiczmyml i międzparodowpm"i
organizaa"fałxli i instytuejax,ni, o §mr sałmym §uh podohnpl proflŃn:. duia§ariia orae gmoźe
pozostawaó azłoŃierm §oh organizae.ji na zasadaoh pełmej autogtoxtt§i.

§E
§toołarzysueŃe opiera swo.!ą działalność §}e §}§e§y społeercej cxi-Ń,t5w" Bo pt"owŃuęŃa
swyaŁ" sp§ene moźe zaku&dać praeowmików"

§9
Nazwą stownrzyszeŃa jest prawŃe zastrzeźoma"

Rwedg§g& §§

Ce§e § §wN,my de§w&mm§w

§§0
§towacryszeŃe jest organizaejąsatnorządnąpowołamądo: i

n) w,lsłieramia wszeoh§trs§§m§go t znówrnowaźomego rozwoju sx, rłe:znego, ku}tnu,a}mego
i gospodarezego wsi fu§eszEra w gmiŃe Wi§kowlce;

2} udzię§arnię pot}tCI§y raałodzieży wy.}ątkowo uzdolmiomej a ruem.fdu.ącej się w tłu&rej syttxao"ji
żyeiowe.!"

3) oehy,ołra i proxmoc.§a zdrowia.
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4) wspierania 'der'nokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej
społeczności;

5) ochrony interesów społeczności lokalnej orw swoich członków v/ rarnach
obowią4uj ącego porz@ku prawnego;

6) podejmowania przedsięwzięó zntierzających do ob.jęcia oehroną walorów przyrodniczych
i kulturowych;

7) popularyzowarria vr społeczeństwie problemaryki ochrony }<rajobrazu naturalnego
i kultwowogo;

8) reprezentowania i integrowania społecznośoi lokalnej;
9) zwiększenia udziału społeczności lokalnej w działalriach znrierzająeych do

wszechstrorulego rozwoju terenów Mesznej przy zashowaniu walorów przyrodniczych
krajobrazowych; b,u

10)wspomaganiadzińńobejmujących rozwój ekologicznej infrastnrktwy technicznej celem
zmniej szenia emisj i zanieczy szczeń;

11) działanialla,rzęczrozwoju turystyki, sportu i kult !Ęr fizyoznej;
12)wspóforacy zatgańzacjalrri lokalnynri, wspierania dzlńńoświatowych i kuXturalnych;
l3)wspoĘracy i współdzińańazwłaózani sannorzfiowymi województwą powiatu, grniny

i wsi w zakresie przygotowywania i realizacji planów rozwoju infrastrukhrry i gospodarki
wsi Meszra;

14) inicjowanią opracowywania i promocji własnyeh pĄektów rozwoju wsi Meszna;
lS)podejmowania w ramach obowią_zująeych przepisów innych przedsięwzięć zwiąanych

z rcaliz.acj ącelów Stowarzyszenia;
l6)uczesfiriczenia w programach pomocowyeh Unii Europejskiej, oraz innych organizacji

z nią współpracuj ąpych;
l7) inicjowania dzińńrLatzecz bezpieczenstwa w gminie;
l8)podejmowania dziŃń na tzecz integracji ernopejskie.! oraz rozwijania kontaktów

i współpraey między społeczeństwami;

§ 11

\ Stowarzyszenie realizuje swoje cele popr:zez:
1) mc,bilizowanie członków do realizacji zadń statutowych *taz organizowanie ich

społecmej działalności; :
Z) wspołdziałańe z organami przedstawicielskimi, adminisfoacją państwową i gospodarcłĄ

oraz osobami fizyozrymi we wszystkich sprawach wynikających z celów stafutowyoh;
3) wspĘracę z ins§rtucjami, organizacjarni i stowarzyszeniarni, krajowymi

i zagranicznyrni;
4) formułowanie stanowisk i opinii wobec włńz pŃstwowych i sarnorządowyctr we

wszystkich sprawach bęĘcyctr przedrniotenr zainteresowań Stowarzyszenia;
5) prowadzenie działalności wydawniczej;
6) wpływanie na zmiany o charaktęrze systernowym natzecz,ceiów społecznie rźytecznych;
7) organizowanie kursów, szkoleń, wystawu konkursów, inrprez oraz działalności oświatowej

i kulturalrrej;
8) podejmowanie dziŃńgospodałczych dla realizacji celów stafutowyeb;
9) udzietranie wsparcią w tynn finansowego, inicjatywom i orgaidzacjorn iokalnym.

l

§12

Stowarzyszenie moźe prowadzić działa.lnośó gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych
w odrębnyoh przepisach polegająca na ;

- działalności wydawniczej
- handlu detalicznym z wyjątkiem pojazdów mechalriczrrych,
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_ działalności stołówek, katering,
- działalności edukacyjnej
- działalności zwią7anej z kuXturą rekreacja i sporterr,
- działalnośoi usfugowej pozostałej.
Dochód z dzińalności gospodarczej Stowarzyszenia sfuzy realizacji celów Statutowych i nie
może być przeznaczony do podziału między jego człoŃów.

Rozdz§ał XII

Członkowie, ich prewe i obowiązki
vr'

§13
1) Członkami Stowarzyszenia mogąbyć osoby ftzycrae i prawne.
2) CŻonkiern §towarzyszenia rnoże być oudzoziemiee, mieszkający na torytorium RP.
3) Osoba prawha moze byó jedynie człoŃięm wspierającyrn Stowarzyszęnia.

!

§14
Członkowie Stowarzys zeńa dzietrą się na:

i ) członków mvyczĄnych,
2) członków wspieraj ącyoh,
3) cźoŃówhonorowych.

§15
1) CzłoŃienr awyczajnym filoze być osoba ftzycmla posiadająca pełną zdolność do

czynności prawnych i nie pozbawiona pmw publicznych, która złaży deklarację
członkowskąnapiśmie .

2) Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, kt&zy mają ognaniczona zdolnośó do cąmności
prawnych mogą należeó do Stowarzyszenia i korzystać z azyltrego i biernego prawa
wyborczego. Z W, że w składzie Zaruądu Stowarzyszenia większość muszą stanowić
osoby o pełnej zdolności do czyrrności prawnych.

. 3) Małoletni poniżej 16 lat mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych nahężęć do
§towarzyszenia według zasń ustalonych w niniejszyrn stafucie, bez prawa udziału
w głosowaniu w Walnym Zebraniu członków, oru,bezkorzystania z czynnego i biernego
prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

4) Członkiern wspieĘąpyrn możrc być osoba pra\łna zainteresowana działalnością
Stowarzyszenią która zadeklarowała na jego tzecz poinoc finansową lub rzeczową.
Osoba prawrra dzińaw Stowarzyszeniu Ftzez swoje org€uly bŃźprzedstawiciela.

5) Członkiem honorowyrn Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczrta szczegóLnie
zasłuinna dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, na wniosek co najmniej
1 0 członków Stowarzyszenia.

6) CzłoŃów zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwaĘ Zarząd, na
podstawie pisemnej deklaracji. Godność członka honorowego nadaje 'Watrne

Zg amadzeŃe na wnios ek Zamądw Stowarzyszenia"

§16
1. Członek mlyczajny rna prawo do: l

1) cąłnnego i biernego prawa wyborczego do władz §towarzyszenia,
2) z$aszańa wniosków w sprawach zwiqpanyclr z dńŃalnośeiąStowarzyszenią
3) korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach
zgodnych z jego celami statutowymi,
4) korzystania z rekomendaeji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia"
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ż- Cńonekzweząny ma obowiąek:
*, Ą 1) przestrzegania postanowień statutuu regulaminów i uohwał władz Stowarzyszenią

2) regr.ilanrego opłacania sMadek człoŃowskich,
3) aktrrynego uozestni€zeńaw realizacji celów Stowarzyszenia,
4) przyczyniania się do wzrosfu roli i znaczenia Stowarzyszenia.

§17
Członek wspierający posiada wszystkie pra\ila członka zwyczajnego, za wyjątkiern bienrego
i czynnego pra\ira wyborczego.

Ąn/łD

1) Członekholororłry obywatel pństwa n"i*:r" posiada wszystkie pra\rya i jest zwolniony
od obowiąpku płacenia składek członkowskich.

2) Członek honorowy cudzoziemiec jest zwolniony od obowipku płaoenia składek
cŹoŃowskich i posiada wszystkie pra\ffa wynrienione w § 17 ust 1 za wyjątkiem
zynnego i biernego prawa wyborczego"

i,,_ )

§19

1. Członkostwo w §towafzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji zptzynńeźności do Stowarzyszenia, zgłoszoncj na piśmie

ZaruSoń,
2) śmierci członka lub ukaĘ osobowości prawnej ptzezczłonka wspierającego,
3) skreślenia z lisly cźoŃów z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłaĘ

składek członkowskich lub innych zobowiązań, pta§z okres ptzelłałzający
6 miesięcy,

4) działalności sptzecznej ze statutem i uchwałami stowarzyszęńa orae obowiąrującymi
przepisami prawa.

2. §/ określonym wust. 1 plct" 3,4 otzekaZatzSpodając przycTqy skreślenia lub
*A wykluczenia.

3. Osoba wykluczona lub skręślona ma prawo wniesienia odr-ucłania do Walnego
Zgramadzeńa członków w temiinie 30 dni od daty doręczenia stosowanej uchwały.

_ 4. Do osób, któryrn odnrówiono prawa członkostwa stozuje się odpowiednio zasńy określone.:-:.,fu) w ust. 3.

Rozdział IV

Władze §towamyszenia

\ilładzami Stowarzyszenia są
1. Walne Zgtomadzenie członków
2.Zamąd
3. Komisja Rewizryjną

§20

7"§
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' 1) Kadencja Zarz@u i Komisji RewĘjnej Stowarzyszenia trrnra 3 laĘ a ich wybór odbywa
się w głosowaniu tajnym, bezwzględnąwiększośeiągłosów obeonych członków Walnego
Zgtomadzeńa członków.

2) Uchwały Zatrądll Stowarzyszenią podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów, przy obecności co najrnniej połowy ogólnej liczby uprarl.mionych
członków (quorunr), cłryba że statut stanowi inaezej"

3) Uchwały Komisji R.ewizyjnej, podejmowalre są w głosowaniu jawnym, bezwzględną
większością głosów, przy obecnośoi oo najrnniej 2l3 ogólnej liczby uprawnionych
człoŃów (quonrm), chyba że statut stanowi inaczej. Komisja R.ewizyjna możę
podejrnować uchwały w głosowaniu tajnyirr.

§ż2
W prąrpadku usĘlienia, wykluczenia lub śrnierei członka władz Stowarzyszenia w trakcie
kadencji, skład'osobowy władz jest uzupefuriany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie
obsadzone stanowisko

Walne Ąr omld.uenie Członków

§23
1 ) Walne Zgromadzeńe Członków j est najwyź sząwładząStowarzyszenia"
2) W Walnym Zgomadzeńu biorąudział:

1) z głosem stanowiącym - członkowie zvłyezajń,
2) z głosem doradczym - człoŃowie wspierający.

§24
1) Walne Zgromadzeńe Członków może byó zwyczajne bądz nadzwyczajne.
2) Sprawozdawcze Walne Zgomadzenie Członków zwofuje się raz w roku, w terrrinie do

i 31 marca danego roku.
3) Walne Zgrornńzeale Członków obraduje wg uchwalonego ptzęz siebie regulatninu

obrad.
Obradami Walnego Zgomadzeińa kieruje przewodnicząay wybrany ptzez uczestników.
Prezydium Walnego Zgromadz,enia wybierane jest w głosowaniu jawnyrn, bezwzględną
większością obecnych członków na okres obrad, spośród członków Stowarzyszenią nie
wchodzących w skład Zarządui Komisji R.ewizyjnej.
Członek ustępujących władz nię możę wejśó w skład Prezydium V/alnego Zgromńzeńa"
Nadzwyczajne Walne Zehtańe Członków zwofuje w szczególnie uzasadnionyc}r
przypadkach:
I) Zaruąd,
2) KomisjaRewizyjna,
3) napisernny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej \ieńy ezłonków Stowarzyszenla.

8) O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzeńa Członków Zxząd
powiadamia Członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania na piśmie.

9) Uchwały Walnego Zgomadzenia Członków są podejmowane w głosowaniu ja*nym
zlrrykłąwiększościągłosów w obecności co najmniej l/2 ogótnej liezby członków.

4)
5)

6)
7)
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§25

Do kompetencji walrrego zgromadzeńa w szczególności natrezy:

1) uohwalenie statuttl jego zmian,,

2j uchwalenie regulaminów władz Stovrarayszerria, 
.

ii *yUO, i odwołlnie człorrków władz §towarzyszenia,

łi rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdŃ władz §towarzyszenią

Si "ŃŃ. wysokości składek członkowskich,
6) podejmo**i" 

""rn*Ą 
o rozwiąpaniu Stowarzyszenia iptzaznaezeniu jego nrajątku,

ii ińu6y**le odwołń od udrwał v.aruąduwniesionych ptzez członków

Stowarzyszenią
g) ń"t Ń*i" r[*g eżonków Stowarzyszeni a,na dzińa1'no ść Załządtl,

9) podejmowanie ""tir"ł 
w sprawie *vr."irvrtania powierzonych środków pieniężnych,

r'Oj nadawanie tytułu człoŃihonoro\^/ęgo §towarzyszenia.

§26

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzaie Cźonków zwołuje Zaru$:

1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnei
3) napisemny Ń".'"ą 

"o 
na3mń"3 1/3 ogótnej liczbv członków zwyczajnych,

2. Zarz$jest zobowi wffiy rvlołńNkŃ;rą"q 1M+" Zgrot*adzeńe Członków w ciągu

miesiącą 
"d 

d"il #;ńania żądania xŃ wniosku określonego w ust_, 1 pkt 2 i 3,

3. Nadzwyczajne Walne ZgpomadzŃe Członków obraduje wyłącznie nad sprawarni dla

których zostało nrołane.

l.

Ł.
J.

4.
5.
6.

ZaIząd

§27

Z,arzą&jest naczelną władzą Stowarzyszęnia._Kieruje. on całoksńałtątl działalności

§towarzyszenią zgo-tlnie z uchwałami Ńdo" go Zgromadzęnia CzłonkÓ% reprezęnfi$e jo

na zewnątr" l poro*i Jpońedzialność przed Walnym Zgo,madzerriem Członków,

Ińdskładasię z 3_7 ósób (w tynr prezesa i 2 wiceprezesów)"

osobanni upmwnionymi do reprezentowani a zwządu jest prezes stovrarzyszenia tub

Wiceprezes i inny członek zarz@la,
ZnzĘdpraouje zgodnie z opraaowanym regulaminem, 

l_,:_: ,,:t __^_ _^ ż .

zarząd,stowarzyszenia ńierusię w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej ńżrazna 3 miesiące,

Z^-ąaStowarzlszenia zobowią_zany jest do:

1) realizowani u ,łań statutoivyoń zgodnie z wytycznynni, tlchwałami i zaleceniami

Walnego Zebrańą
2) uchwalaniu ot r"roÓ.h planów działalności meryiorycznej i finansowej,

ni er,zeastawiania sprawo rdń r*swojej dzi{Ąrlei §/alnernu Zebraniu,

4) zwządzańu *6{Ńu* i podejrnowńa uchwał w sprawie dotaeji, darowizrr, spadków,

zapisów, srodrów pochódząeych z ofiarności pubticznej, dotacji i kontraktow

pństwowych,
5) zwotywaniu $/*t*"go Zgramadzalia CzłoŃów"
ii p"a"i*owania uehwał w sprawach przyjmowania i wyklrrezania członków,

o. prózes iarządtlzwofuj o posied-zeni a Zarzsu i im przewodreiczy,
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Komisjn RewĘ$na

§28
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnynr Stowarzyszenia i składa się z 3 osób.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodnieząoego, jego zastępcę

i sekretarza.
3. CzłoŃowie Komisji Rewiryjnej nie rrrogąpełnić innych funkeji we władzach

Stowarzyszenia
4. Członkowie Komisji mająprawo:

l) uczestniozyó w zebraniaoh Zanąduz głosenr doradczym,
2) wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego 'lV'alnego ZebraŃa.

5" Komisja Rewizyjna dzlńana pqfotawie własnego regularrrinu" UehwaĘ Komisji
Rewizyjnej podejmowane sązwykłąwiększościągłosów w obeenośei wszystkich jej
człoŃów.

6. Kornisja Repizyjna ma obowiąek:
1) kontrolciwania co najmniej tazw roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) przedstawiaŃaZatz@owi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących

działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia
3) składania sprawozdań ze swej działalności $/alnenril Zebtaaiu,
4) składania wniosków o udzielanie absolutorivm Zarz@olń.

7. Komisja Rewizyjna ma pra\ilo żądańaod członków i władz Stowarzyszenia wszystkich
szczebli ńoinńapisemnych 1ń ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V

Majątek i gospodarka finnnsowa

§29
1. Yująt"t Stowarzyszenia stanowiąnieruchomości, ruchomości i fi,rndusze.
2. Zródłamimajątku Stowarzyszenia są

1) składki członkowskie członków zwyczajnych,
2) dotacje, darowizny, spadki i zapisy oraz środki pochodząpychz ofiarrrości prywatnej,
3) wpływy z dzińalności statutowej,
4) dochody z rnajątku Stowarzyszenią
5) dochody z dzińalnaści gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnycłr

przepisów
6) dotacje i kontrakty pństwowych,

3. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej sfuży realizaeji celów statutowych i nie
moze byćprz,emaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

4. Do nabywania, zbywania i obcięania majątką nieruchonrości oraz dysponowania
środkami Stowarzyszenia upowaźrriony jest Zatząd.

5. Dla ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich pism w przednaiocie praw
i obowiąpków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków
Załządu; Prezesa lub Wiceprezesa i innego upowafuionego ozłonka Zarządu.

6. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową otaz rachunkowość zgodnie
z obowiąuj ącymi przepisami

7. Niedopuszczalnejest :

1) udzielanie poĘczek 1ub zabezpieczarńa zobowiąań majątkiern Stowarzyszenia
w stosunku. do członków, członków organów lub praeowników oraz osób, z którynri
pracowniey pozostają w związku małżeńskim albo w stosrrŃu pokrewieństwa lub
powinowaetwa w linii prosĘ, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo sązwirymi zĘńńJ przysposobieniau opieki lub krrrateli"
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przekauylve,nie ieh ma.jątku na tżee,z, ieh członków, człoŃów orggmów trub
pracowników oraz ieh osób bliskioh, raa zasadąeh lmyoh ni* w stosxnku do osób
trzecich, w szczegótrnośei .feźeXi przekazałaie to xmstępuje bezpłatmie lub na
preferoncyj nych warurrkach,
wykorzystywanie majątku na tzeęz człcnków, ezłoŃów organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innyoh niż w stosunku do osób trzecich, chyba że
to wykorzystanię be4pośrednio wynika zę statutowego celu stowafzyszenią
zakup na szczególnych zasadach towarów lub usłł.rg od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Stowarzyszeni,a, członkowie jego organów trub pracownicy
oraz ich osoby bliskie.

Rozdział §T

, postanowienia końcowe

§30
Zmiany Statutu jak i decyąja o rozwi@aniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego
Zehtańa Członków powziętej większością 2l3 głosów w obecności co najmniej połowy
Ltczby członków uprawnionych do głosowania lub w drugim terninie - zvłylłJąwiększością
głosów.

§31
Uchwatrając rozwiąpanie Stowarzyszeńą S/alne Zebranie powołuje Kornisję Likwidacyjną
atń<ze wskazuje fundacje i stowarzyszenia nie nastawionę na zysk o celach możiiwie
najbliższych celom, powstania Stowarzyszenia, La których tzęaz ptzejdzie majątek
Stowarzyszenia po zaspokoj eniu j ego zobowiąań,

2)

3)

4)


