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załącznik do uchwały nr 3/2018/W 
Walnego Zebrania Członków 

z dnia 17 marca 2018 r. 

 

S T A T U T  
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ GMINY KOCZAŁA 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Koczała w dalszych postanowieniach statutu zwane 
Stowarzyszeniem i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (t.j.: Dz. U. z 2001 r. 
Nr 79, poz. 855 z późn. zm., ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz niniejszego statutu. 

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa poprzez swoje organa w sposób przewidziany w ustawie i statucie. 

3. Czas działania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

4. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 

§ 2 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Koczała, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica – zgodnie z przepisami 
prawa obowiązującego w Polsce. 

§ 3 

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o podobnych celach działania. 

§ 4 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać 
pracowników,  w tym swoich członków. 

§ 5 

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci stosownie do treści odrębnych regulaminów opracowanych przez Zarząd, 
a zatwierdzonych przez Walne Zebranie Członków. 

§ 6 

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną w zakresie określonym w § 7 statutu. 

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako działalność dodatkową w stosunku do działalności 
pożytku publicznego, a nadwyżka przychodów nad kosztami z tej działalności przeznaczana jest na działalność pożytku 
publicznego. 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

§ 7 

1. Statutowym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy Koczała rozumiane jako: 

1. działanie na rzecz poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców gminy, 

2. aktywizację gospodarczą mieszkańców i rozwijanie ich przedsiębiorczości, 

3. wykorzystywanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i historyczno-kulturowych dla rozwoju gospodarczego 
gminy, 

4. działanie na rzecz poszanowania dziedzictwa narodowego, przyrodniczego i kulturowego oraz działalność na rzecz 
ochrony środowiska, 

5. wspieranie rewitalizacji gminy i rozwoju obszarów wiejskich, 

6. podejmowanie działań prowadzących do ograniczenia bezrobocia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i zjawiskom 
patologii społecznej a zwłaszcza wykluczeniu społecznemu, 
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7. działania na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób  w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych, 

8. przyczynianie się do podnoszenia poziomu edukacji, kultury i kultury fizycznej w gminie, 

9. rozwijanie działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej i kulturalnej oraz organizowanie wystaw, 
pokazów, dyskusji, sympozjów, seminariów, kursów itp., 

10. inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz aktywnych form wypoczynku oraz turystyki i krajoznawstwa, 

11. promocja Rzeczpospolitej Polskiej, regionu i gminy oraz języka regionalnego, 

12. współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami (władze, instytucje oraz organizacje) oraz angażowanie 
liderów życia gospodarczego, politycznego, kulturalnego w inicjatywy na rzecz gminy, 

13. inicjowanie działań na rzecz rozwoju gmin ościennych we współpracy z gminą Koczała, 

14. opiniowanie i zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących gminy, m. in. w zakresie samorządności 
i rozwoju demokracji lokalnej, bezrobocia, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, kultury, oświaty i wychowania, 

15. inspirowanie i realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi postaw proeuropejskich inspirowanie i realizacja 
przedsięwzięć służących rozwojowi postaw proeuropejskich i demokracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami, 

16. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 

17. wspieranie wszelkich innych inicjatyw na rzecz rozwoju gminy Koczała i społeczności lokalnych oraz porządku 
i bezpieczeństwa publicznego, 

18. działalność charytatywna oraz wolontariat, 

19. realizacja pozostałych zadań należących do sfery zadań pożytku publicznego, o których mowa w ustawie 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez różne działania, w tym: 

1. akcje społeczne, 

2. organizowanie różnorodnych form aktywności fizycznej lub hobbystycznej, w tym zawodów, turniejów, zabaw 
sportowych, spływów kajakowych, rajdów rowerowych, 

3. akcje promocyjne regionu, w tym wydawanie lub współuczestnictwo w wydawaniu broszur, informatorów lub 
przewodników o naszym regionie, 

4. udział w organizacji różnych form wypoczynku, 

5. udzielanie wsparcia technicznego, lokalowego i informacyjnego organizacjom pozarządowym i inicjatywom 
obywatelskim, 

6. samodzielne pozyskiwanie i udzielanie pomocy w pozyskiwaniu pomocy finansowej i niefinansowej z różnych 
źródeł, w tym w szczególności z funduszy Unii Europejskiej, jak i z innych źródeł prywatnych i publicznych, dla 
organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, 

7. organizacja spotkań liderów i członków organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych w celu poszerzania 
i pogłębiania współpracy z nimi, 

8. inicjowanie, wspieranie przygotowania i realizacji projektów, akcji i kampanii społecznych, realizowanych przez inne 
organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i przedsiębiorców w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia, 

9. popularyzowanie i propagowanie metod i technik współpracy oraz efektów programów prospołecznych 
realizowanych, współorganizowanych i inicjowanych przez Stowarzyszenie, a także inne organizacje pozarządowe, 
administrację publiczną oraz przedsiębiorców, w szczególności na zasadzie partnerstwa, 

10. diagnozę potrzeb środowiska lokalnego, 

11. prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, 

12. prowadzenie działalności edukacyjnej i animacyjnej społeczeństwa, 

13. prowadzenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 

14. występowanie z inicjatywami w sprawach rozwoju lokalnego i regionalnego oraz ochrony dziedzictwa kulturowego 
i ochrony środowiska, 

15. tworzenie płaszczyzny współpracy Stowarzyszenia z samorządem i prywatnym biznesem w celu rozwiązywania 
wspólnych problemów, 

16. opiniowanie projektów prawa lokalnego, w tym planu zagospodarowania przestrzennego gminy, 
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17. szkolenia członków zarządu stowarzyszenia, a w razie potrzeby i innych członków, w celu podnoszenia ich 
kompetencji w zarządzaniu i działalności na rzecz Stowarzyszenia, 

18. organizację imprez turystycznych i sportowo-rekreacyjnych, w tym kuligów, rajdów pieszych lub rowerowych, 
spływów kajakowych, wycieczek i zawodów wędkarskich, w celu integracji społeczeństwa i pozyskiwania nowych 
członków i sympatyków, 

19. inicjowanie i organizowanie imprez okolicznościowych, festynów, festiwali, projekcji, plenerów, galerii, przeglądów, 
targów, spotkań, wystaw, koncertów przedstawień, 

20. organizację zbiórek, aukcji, konkursów i innych przedsięwzięć służących pozyskaniu środków na realizację celów 
statutowych oraz pozyskiwanie i przekazywanie dotacji i grantów, 

21. współpracę z mediami, 

22. pisanie wniosków o dofinansowanie projektów i realizację projektów, 

23. wspieranie innych podmiotów w realizacji przedsięwzięć zgodnych z celami Stowarzyszenia. 

3. Stowarzyszenie dla realizacji postawionych celów statutowych: 

1. może wszechstronnie współdziałać z innymi organizacjami i instytucjami, w tym administracji publicznej, i osobami 
fizycznymi i prawnymi, 

2. może uczestniczyć jako członek w organizacjach zrzeszających fundacje i stowarzyszenia, o celach statutowych 
zbliżonych do celów stowarzyszenia, 

3. może być członkiem zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania na warunkach 
określonych w ich statutach, jeśli nie narusza to postanowień statutu Stowarzyszenia, polskiego prawa lub 
zobowiązań międzynarodowych,  

4. może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości 
oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych 
w obowiązujących przepisach prawa. 

 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 8 

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne zamierzające realizować cele statutowe Stowarzyszenia. 

2. Do Stowarzyszenia mogą wstępować cudzoziemcy, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. Osoby te wstępują do Stowarzyszenia na zasadach ogólnych przewidzianych w statucie. 

3. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia stają się z mocy statutu wszyscy jego założyciele z momentem rejestracji 
Stowarzyszenia. Do założycieli nie mają zastosowania wymogi określone w § 8 ust. 4 i § 9.ust. 2  

4. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wypełni deklarację członkowską i przedłoży 
opinię osoby wprowadzającej będącej członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia. 

§ 9 

1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być osoby fizyczne i prawne aprobujące statutowe cele Stowarzyszenia 
i zobowiązujące się wspierać Stowarzyszenie merytorycznie, organizacyjnie lub finansowo. 

2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna, która wypełni deklarację członkowską 
i przedłoży opinię osoby wprowadzającej będącej członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia. 

§ 10 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona dla realizacji celów 
Stowarzyszenia. 

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek 10 członków Stowarzyszenia. 

§ 11 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do: 

a) udziału we wszelkiej, zgodnej z celami statutowymi oraz przepisami prawa, działalności Stowarzyszenia, 

b) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia, 

c) uzyskiwania od Zarządu wglądu we wszystkie dokumenty Stowarzyszenia, 

d) korzystania z rekomendacji i pomocy Stowarzyszenia, 
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e) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. 

2. Członkowie zwyczajni obowiązani są do: 

a) złożenia deklaracji członkowskiej, 

b) przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia, 

c) aktywnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych, 

d) dbania o dobre imię Stowarzyszenia i przyczynianie się do wzrostu jego znaczenia, 

e) regularnego opłacania składek członkowskich.  

3. Członkowie wspierający i honorowi mają takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni, z tym że: 

a) członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia oraz 
zwolnieni są ze składek członkowskich, 

b) członkowie honorowi nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia oraz zwolnieni 
są ze składek członkowskich. 

§ 12 

1. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd na pisemny wniosek zainteresowanego, po spełnieniu 
wymogów, o których mowa w § 10 ust.4 i § 11ust.2 statutu. 

2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje odwołanie do 
Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 

§ 13 

Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa przez: 

1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu, 

2. wykreślenie z ewidencji członka za naruszenie niniejszego statutu, na podstawie stosownej uchwały o wykreśleniu 
z ewidencji członka, podjętej przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu, 

3. utratę praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 

4. śmierć członka oraz utratę osobowości prawnej przez osobę prawną. 

§ 14 

1. Działania Stowarzyszenia wynikające z rocznego planu pracy mogą być realizowane w oparciu o zespoły tematyczne. 

2. Zespół tematyczny tworzą członkowie Stowarzyszenia realizujący dane zagadnienia tematyczne - projekt. 

3. W zależności od potrzeb do zespołów tematycznych mogą być zapraszane osoby nie będące członkami Stowarzyszenia. 

4. Koordynatorzy zespołów tematycznych są zapraszani na posiedzenia Zarządu w zależności od omawianej tematyki. 

 

ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

§ 15 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna. 

2. Wszystkie władze Stowarzyszenia podejmują uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością oddanych głosów przy 
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią 
inaczej. 

§ 16 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

a) z głosem decydującym: 

• członkowie zwyczajni 

b) z głosem doradczym: 



 

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała 

 

 5

• członkowie wspierający, 

• członkowie honorowi, 

• zaproszeni goście. 

§ 17 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1. powoływanie, z zastrzeżeniem postanowienia § 20 niniejszego statutu, i odwoływanie członków Zarządu, 

2. powoływanie, z zastrzeżeniem postanowienia § 24 ust. 10 niniejszego statutu, i odwoływanie Komisji Rewizyjnej, 

3. nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia, 

4. określenie kierunków działalności Stowarzyszenia, 

5. zatwierdzanie programów i planów działalności Stowarzyszenia, 

6. przyjmowanie okresowych sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia, 

7. zatwierdzanie budżetu Stowarzyszenia, 

8. podejmowanie uchwał o wykreśleniu z ewidencji członka zgodnie z § 13 ust.2., 

9. uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia, 

10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, 

11. uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz trybu ich płacenia. 

§ 18 

1. Posiedzenia Walnego Zebrania Członków zwołuje Zarząd: 

a) nie rzadziej niż raz na rok w terminie do 21 marca z własnej inicjatywy lub 

b) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub 

c) na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

2. Posiedzenie Walnego Zebrania Członków powinno się odbyć nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty zgłoszenia 
wniosku. 

3. O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków drogą listowną, pocztą 
elektroniczną, telefonicznie lub w każdy inny sposób gwarantujący skuteczne powiadomienie co najmniej na 7 dni przed 
terminem jego zwołania. 

4. Pierwsze posiedzenie Walnego Zebrania Członków zwołuje się w ciągu 1 miesiąca od daty otrzymania zawiadomienia 
o rejestracji Stowarzyszenia na zasadach określonych w ust. 3. 

5. Walne Zebranie Członków podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów. 

6. Zwołane prawidłowo Walne Zebranie Członków jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków, 
z zastrzeżeniem § 31 ust. 1. 

§ 19 

1. Zarząd składa się z pięciu do siedmiu osób w tym: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i pozostałych członków 
Zarządu wybranych w wyborach bezpośrednich przez Walne Zebranie Członków, z zastrzeżeniem postanowienia § 20 
niniejszego statutu, na okres 3 lat. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane  prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

2. Prezes Zarządu kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz, kieruje pracą Zarządu oraz 
zwołuje jego posiedzenia i przewodniczy na nich. 

3. W przypadku nieobecności Prezesa jego obowiązki pełni Wiceprezes. 

4. Sekretarz sporządza protokoły zebrań Zarządu, prowadzi zbiór protokołów Walnych Zebrań i Zarządu, prowadzi 
korespondencję, ewidencję członków i załatwia wszystkie sprawy związane z prowadzeniem działalności Stowarzyszenia. 

5. Skarbnik osobiście lub z pomocą osoby o odpowiednich kwalifikacjach, prowadzi kasę i rachunkowość Stowarzyszenia, 
ściąga wszystkie przypadające na rzecz Stowarzyszenia składki i opłaty, czuwa nad prawidłowym wykonaniem preliminarza 
budżetowego i prowadzi wszelką dokumentację finansowo-księgową. 

6. Walne Zebranie Członków przyjmuje regulamin funkcjonowania Zarządu. 

7. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu poniżej 5 osób w czasie trwania kadencji Walne Zebranie 
Członków dokonuje wyborów uzupełniających. 



 

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała 

 

 6

8. Członek Zarządu może złożyć rezygnację z pełnienia swej funkcji w formie pisemnej na ręce Prezesa. Prezes składa 
rezygnację z pełnienia swej funkcji na ręce Wiceprezesa lub innego członka Zarządu. 

§ 20 

Pierwszy skład osobowy Zarządu ustalony i wybrany zostaje wyłącznie przez założycieli Stowarzyszenia, którzy to przy co 
najmniej 50% quorum przyjmą w drodze uchwały wybrane kandydatury w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

§ 21 

Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie wszelkich spraw nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków 
lub Komisji Rewizyjnej, a w szczególności: 

1. realizacja celów Stowarzyszenia, 

2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

3. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, 

4. podejmowanie uchwał o nabywaniu, obciążaniu lub zbywaniu majątku Stowarzyszenia, 

5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

6. uchwalanie okresowych planów działalności programowej i finansowej Stowarzyszenia zgodnie z kierunkami 
uchwalonymi przez Walne Zebranie Członków, 

7. opracowywanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 

8. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i regulaminów, 

9. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia oraz prowadzenie dokumentacji 
członkowskiej, 

10. rekomendowanie Walnemu Zebraniu Członków kandydatów do nadania godności honorowego członka 
Stowarzyszenia, 

11. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji krajowych i międzynarodowych, 

12. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, 

13. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 

§ 22 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje jego Prezes. 

3. Na wniosek członka Zarządu posiedzenie Zarządu powinno być zwołane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku. 

4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej trzech jego członków, w tym Prezesa 
lub Wiceprezesa Zarządu. W przypadku podejmowania uchwał dotyczących zobowiązań majątkowych o wartości powyżej 
3.000,00 zł konieczna jest obecność wszystkich członków zarządu. 

§ 23 

1. Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes Zarządu 
lub Wiceprezes. W imieniu Stowarzyszenia Zarząd składa oświadczenie na piśmie, umieszczając swoje podpisy pod nazwą 
Stowarzyszenia. 

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa Zarządu lub innego upoważnionego przez Prezesa 
członka Zarządu. 

3. Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych 
określonego rodzaju lub czynności szczególnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Stowarzyszenia, w tym 
upoważnia do podejmowania środków finansowych na bieżące potrzeby Stowarzyszenia do wysokości 3.000,00 zł. 

4. Istnieje możliwość wypłaty wynagrodzenia członkowi zarządu za prowadzenie księgowości oraz inne czynności związane 
rachunkowością Stowarzyszenia. 

§ 24 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Walnego Zebrania Członków. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Członka, wybieranych 
spośród członków Stowarzyszenia w wyborach bezpośrednich przez Walne Zebranie Członków, z zastrzeżeniem § 26 pkt. 10, 
na okres 3 lat. 

3 Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we 
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. 
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4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane 
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swe funkcje społecznie i nie mogą być z tego tytułu wynagradzani. 

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

7. Ustępujący członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być wybierani ponownie w każdym czasie. 

8. Członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany przez Walne Zebranie Członków przed upływem kadencji. 

9. Członek Komisji Rewizyjnej może złożyć rezygnację z pełnienia swej funkcji w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może złożyć rezygnację z pełnienia swej funkcji w formie pisemnej 
na ręce Wiceprzewodniczącego lub członka Komisji Rewizyjnej. 

10. Pierwszy skład osobowy Komisji Rewizyjnej ustalony i wybrany zostaje wyłącznie przez założycieli Stowarzyszenia, 
którzy to przy co najmniej 50% quorum przyjmą w drodze uchwały wybrane kandydatury w głosowaniu jawnym zwykłą 
większością głosów. 

§ 25 

Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności statutowej, organizacyjnej, gospodarczej i finansowej Stowarzyszenia, 
w szczególności do jej kompetencji należy: 

1. przeprowadzenie przynajmniej raz w roku rewizji kasy i rachunkowości oraz gospodarczej działalności 
Stowarzyszenia, 

2. dokonywanie okresowych ocen działalności statutowej Zarządu, 

3. sporządzanie protokołów z rewizji i ocen działalności oraz innych czynności, 

4. składanie ze swych czynności sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków, zawierających w szczególności wyniki 
kontroli i ocenę rocznego sprawozdania finansowego, 

5. składanie wniosków w sprawie absolutorium dla członków Zarządu, 

6. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu, 

7. prawo zwołania Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie 
ustalonym statutem. 

§ 26 

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, przynajmniej raz w roku. nie rzadziej jednak niż raz na pół 
roku. Komisja obowiązana jest dokonać kontroli działalności Zarządu, w tym dokumentacji finansowo-księgowej co najmniej 
raz w roku. 

2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje i prowadzi Przewodniczący. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego 
obowiązki pełni Wiceprzewodniczący. 

3. Do ważności uchwał potrzebna jest obecność co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej. 

4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równości głosów przeważa głos 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

5. Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i protokolant. 

§ 27 

W przypadku stwierdzenia poważnych naruszeń prawa przez Zarząd Stowarzyszenia lub poszczególnych jego członków 
Komisja Rewizyjna informuje o tym właściwy organ nadzorujący Stowarzyszenie. 

 

ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA 

§ 28 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

2. Majątek ten może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych. 

§ 29 

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia mogą być: 

1. wpisowe oraz składki członkowskie, 

2. subwencje, dotacje, granty, nagrody, darowizny oraz zapisy i spadki: 
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a) od osób fizycznych, 

b) od osób prawnych, 

3. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia, 

4. odsetki z lokat kapitałowych, 

5. pożytki z rzeczy i praw należących do Stowarzyszenia, 

6. korzyści z ofiarności publicznej, w tym zbiórki publiczne, 

7. wpływy z działalności statutowej odpłatnej lub gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie, 

8. odpis podatkowy 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego, 

9. przychód ze świadczeń nieodpłatnych, 

10. inne źródła prawem dozwolone. 

§ 30 

Rozporządzając swym majątkiem Stowarzyszenie nie może: 

1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swym majątkiem w stosunku do członków Stowarzyszenia, do członków 
władz Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi członkowie Stowarzyszenia, członkowie władz 
Stowarzyszenia oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo 
są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

2. przekazywać majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków władz  Stowarzyszenia lub pracowników 
Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli 
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

3. wykorzystywać majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków władz Stowarzyszenia lub pracowników 
Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie 
bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

4. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie władz 
Stowarzyszenia lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

ROZDZIAŁ VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 31 

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków 
kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 
głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz 
przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

§ 32 

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu. 

§ 33 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo 
o stowarzyszeniach (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. 
o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 28, 
poz. 146). 

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Koczała 

....................................................... 
Joanna Myszka 


