S T A T U T
Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych NASZE OSTROWY

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych NASZE OSTROWY
zwane dalej „Stowarzyszeniem”

§2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Ostrowy, gm. Gozdowo, pow. sierpecki.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności
teren gminy Gozdowo.
3. Realizując swe cele Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej
Polskiej.
4. Stowarzyszenie celem realizacji swych celów statutowych może powoływać inne organizacje w
granicach prawnie określonych.
§3
1. Stowarzyszenie jest zarejestrowane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną, działa na
podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z
późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku „O działalności pożytku publicznego i
wolontariacie” ( Dz.U 03.96.873 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu
2. Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia należy do Starosty Sierpeckiego.

§4
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do realizacji swych celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§5
Stowarzyszenie może używać logo i pieczęci zawierającej nazwę i adres Stowarzyszenia.

§6
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub
podobnym profilu działania, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów
międzynarodowych, których Polska jest stroną.

Rozdział II
Misja, cele i sposoby ich realizacji
§7
Misją Stowarzyszenia jest dążenie do stanu, w którym mieszkańcy Ostrów i okolicznych miejscowości
będą świadomi zjawisk i problemów społecznych, gospodarczych, kulturowych posiadać będą wiedzę
umiejętności, motywację i chęci niezbędne do indywidualnej działalności na rzecz zrównoważonego
rozwoju gminy Gozdowo.

§8

Celem Stowarzyszenia jest:
1. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
2. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
3. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
4. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
5. działalność charytatywna;
6. ochrona i promocja zdrowia;
7. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
8. działania na rzecz osób w wieku emerytalnym;

9. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
11. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji;
12. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów współpracy między
społeczeństwami;
13. przełamywanie stereotypów i uprzedzeń narodowościowych;
14. nauka, edukacja, szerzenie oświaty i kultury oraz ochrona dóbr kultury i tradycji;
15. ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
16. działania na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
17. upowszechnienie kultury fizycznej i sportu;
18. działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;
19. przeciwdziałanie patologiom społecznym;
20. upowszechnienie i ochrona praw konsumentów;
21. zwiększenie wiedzy i upowszechnienie idei pracy z zakresu wolontariatu;
22. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje
pozarządowe oraz inne podmioty.

§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. reprezentowanie zbiorowych i indywidualnych interesów członków, tworzenia trwałych więzi
gospodarczych i społecznych pomiędzy mieszkańcami gminy Gozdowo, a w szczególności między
mieszkańcami Ostrów i okolic,
2. prowadzenie, wspieranie, promowanie, organizowanie, inicjowanie i tworzenie warunków do
realizacji działalności społecznie lub gospodarczo użytecznej, w tym także dobroczynnej,
charytatywnej, oświatowej i kulturalnej,
3. wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i
osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób, przeciwdziałanie
patologiom społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży,
4. wspomaganie członków Stowarzyszenia w realizacji zadań własnych i zleconych, informowanie
społeczności lokalnych o celach i przedsięwzięciach Stowarzyszenia,

5. pozyskiwanie inwestorów i środków finansowych dla realizowanych przez członków i
Stowarzyszenie wspólnych przedsięwzięć,
6. koordynowanie i wspieranie współpracy między lokalnym biznesem i rolnikami na terenie
działalności Stowarzyszenia,
7. kreowanie lokalnych grup działania na rzecz rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturalnego,
8. organizację szkoleń, seminariów, udział w wystawach, targach, oraz prezentacjach,
9. propagowanie i inicjowanie prowadzenia działalności gospodarczej i aktywizacji zawodowej na
terenie objętym działaniem,
10. wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym,
11. promocja i wspieranie rozwoju turystyki na terenach wiejskich, poprzez propagowanie już
istniejących baz noclegowych i tworzenie nowych,
12. uczestnictwo i współpraca w programach wymiany młodzieży z innymi regionami Polski oraz
innymi krajami,
13. organizację obozów, wycieczek, rajdów turystycznych i krajoznawczych,
14. prowadzenie schronisk turystycznych i campingów,
15. organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych: spotkań, szkoleń,
konferencji, konkursów, wystaw, warsztatów stacjonarnych i terenowych ukierunkowanych na
rozwój edukacji regionalnej, ekologicznej oraz innych kompetencji kluczowych,
16. prowadzenie świetlicy środowiskowej, domu ludowego, klubu dla młodzieży i dorosłych,
17. organizowanie imprez cyklicznych i środowiskowych,
18. współpracę z instytucjami naukowymi, muzeami, towarzystwami regionalnymi, turystycznokrajoznawczymi i ekologicznymi zajmującymi się podobną tematyką,
19. współpracę z administracją rządową i samorządową, podmiotami gospodarczymi, uczelniami,
szkołami oraz organizacjami pozarządowymi,
20. promocję wolontariatu,
21. prowadzenie działalności wydawniczej.

§ 10
Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do
prowadzenia swych spraw lub refundować koszty poniesione przez jego członków.

§ 11
Stowarzyszenie może współpracować ze wszelkimi instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz
pozarządowymi w działaniach przyczyniających się do realizacji celów statutowych. Decyzje o
nawiązaniu współpracy podejmuje Zarząd na wniosek członków Stowarzyszenia.

§ 12
Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia, odznaki honorowe, medale i nadawać je osobom
fizycznym, prawnym oraz instytucjom zasłużonym dla celów realizowanych przez stowarzyszenie lub
dla samego stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§13
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§14
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych
2. członków wspierających
3. członków honorowych.

§15

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele
Stowarzyszenia.
2. Członkami mogą być również niepełnoletni obywatele, którzy ukończyli 16 lat - za zgodą rodziców
lub opiekunów prawnych na podstawie pisemnej deklaracji.
3. Kandydat na członka zwyczajnego, aby zostać przyjęty w poczet członków Stowarzyszenia musi
mieć rekomendację dwóch aktualnych członków Stowarzyszenia.
4. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia
zwykłą większością głosów w drodze uchwały w głosowaniu jawnym.
5. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, szczególnie
zasłużone dla rozwoju Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na
wniosek Zarządu.
6. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością
Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc materialną lub niematerialną. Osoba
prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§16
Członek zwyczajny ma prawo do:
1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
2. Uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez
władze Stowarzyszenia.
3. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.
4. Korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
5. Członkowie w liczbie minimum 5 osób mają prawo zaskarżenia do Walnego Zgromadzenia
Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków i wykluczeniu ze
Stowarzyszenia.
6. Członek honorowy ma wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego
prawa wyborczego.
7. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego
prawa wyborczego.

§17
Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1. Aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§18
1. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się
z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz
Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający poprzez swoich przedstawicieli i członek honorowy może uczestniczyć w
pracach Walnego Zgromadzenia.
3. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§19

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi po
uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań wynikających z członkostwa w
Stowarzyszeniu.
2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
3. Skreślenie z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek
członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy.
4. Wykluczenie ze Stowarzyszenia z powodu prawomocnego orzeczenia Zarządu, w przypadku
stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nie przestrzegania postanowień, uchwał i
regulaminów.
5. Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę
dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.
6. Pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, które
członkostwo nadało.

§20

W przypadkach określonych w §19 pi. 1-5 orzeka Zarząd i jest zobowiązany zawiadomić członka o
skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia oraz wskazując na prawo
wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 7 dni od daty doręczenia stosownej
uchwały lub orzeczenia.

§21

Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w §20.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§22

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
§23

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu
jawnym podczas Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby
uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§24

3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie
kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba osób
dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

WALNE ZGROMADZENIE
§25

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, w pierwszym
terminie - w obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim - bez
względu na liczbę obecnych. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu, nadania i
pozbawienia godności członka honorowego oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagają większości
2/3 głosów członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu, przy obecności, co najmniej połowy
liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na ilość obecnych
w drugim terminie.
3. Udział w Walnym Zgromadzeniu biorą członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, zaś
członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym.
4. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne (zwoływane raz w roku) lub nadzwyczajne, zwoływane
przez Zarząd na pisemny wniosek, co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno zostać zwołane w terminie miesięcznym
od daty wpływu wniosku do Zarządu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami,
dla których zostało zwołane.

§26
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
3. Powoływanie i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5. Uchwalanie zmian w Statucie.
6. Rozpatrywanie wniosków władz Stowarzyszenia oraz wniosków i odwołań poszczególnych
członków.
7. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i likwidacji majątku.

§27

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd powiadamia członków, co
najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

§28
Jeśli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej odbywa się ono 1
godzinę później w tym samym miejscu.

ZARZĄD
§29
Zarząd składa się z 4 członków, spośród których na swym pierwszym posiedzeniu wyłania prezesa,
wiceprezesa, członków Zarządu.

§30
1. Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji w Zarządzie.
2. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za wykonanie konkretnych zadań statutowych
Stowarzyszenia a w szczególności za pracę koordynatora programu, przygotowanie i prowadzenie
zajęć, warsztatów, szkoleń, pokazów itp.
3. W przypadku zatrudnienia członka Zarządu lub wiceprezesa stosunek pracy w imieniu
Stowarzyszenia nawiązuje z nim wiceprezes, natomiast w przypadku zatrudnienia prezesa, stosunek
pracy w imieniu Stowarzyszenia nawiązuje z nim wiceprezes i członek Zarządu.

Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu.
2. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
4. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego Zgromadzenia.
5. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
6. Opracowanie programu działalności Stowarzyszenia.
7. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
8. Podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych i
zagranicznych.
9. Przyjmowanie, skreślenie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
10. Rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
11. Ustalenie wysokości składek członkowskich.
12. Powoływanie komisji, zespołów i innych ciał oraz określenie ich zadań.
13. Podejmowanie uchwał niezastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.

14. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
15. Powoływanie i odwoływanie dyrektora biura posiadającego uprawienia kierownika
zakładu pracy.
16. Składanie sprawozdań ze swojej działalności i wykonania budżetu na Walnym
Zgromadzeniu Członków.

§31

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności dwóch członków Zarządu. W
razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie w tym
prezes lub wiceprezes.

3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji
Rewizyjnej oraz zaproszeni członkowie Stowarzyszenia.

§32

Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka Zarządu: prezesa
lub wiceprezesa.

KOMISJA REWIZYJNA
§33

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.

§34

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2. Przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonej kontroli oraz żądanie wyjaśnień.
3. Składanie sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną działalności
Stowarzyszenia.
4. Wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

§35

1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich
członków Komisji.
2. Przewodniczący Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§36

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Fundusze Stowarzyszenia pochodzą ze: składek członkowskich, zbiórek publicznych, dotacji,
grantów, spadków, darowizn, zapisów oraz z własnej działalności odpłatnej, nieodpłatnej,
gospodarczej.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

4. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§37
Zmiana Statutu może nastąpić na wniosek Zarządu lub 1/3 ogółu członków Stowarzyszenia. Uchwały
o zmianie Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy
obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§38
Uchwałę w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie
na wniosek Zarządu większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.

§39
W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje o
przekazaniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację
Stowarzyszenia. Zastrzega się przekazanie majątku na rzecz organizacji charytatywnej - non - profit,
której cele zbliżone są do celów Stowarzyszenia.

