STATUT STOWARZYSZENIA
MIŁOŚNIKÓW HISTORII I TRADYCJI RUDOŁOWIC

ROZDZIAŁ I
NAZWA. TEREN DZIAŁANIA. SIEDZIBA, CHARAKTER PRAWNY
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Miłośników Historii i Tradycji Rudołowic zwane
w dalszych postanowieniach statutu Stowarzyszeniem.
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Rudołowice.
§3
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Postanowienie to nie wyklucza
utrzymywania łączności i współdziałania z członkami i sympatykami Stowarzyszenia poza Rudołowicami.
§4
1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, innych
obowiązujących aktach prawnych oraz postanowień niniejszego statutu
2. Stowarzyszenie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, posiada z tego tytułu osobowość
prawną.
3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony
§5
Stowarzyszenie współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami, może pozostawać
członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§6
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków do wykonania
niezbędnych czynności administracyjnych.
2. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników i powoływać biura.
§7
Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Stowarzyszenie Miłośników Historii
i Tradycji Rudołowic” z herbem Rudołowic wewnątrz oraz posiada logo.
§8
Stowarzyszenie może posiadać odznakę organizacyjną według wzoru zatwierdzonego przez właściwy organ
administracji państwowej.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY IDZ REALIZACJI
§9
Celem Stowarzyszenie jest:
1. Szerzenie wiedzy o przeszłości historycznej Rudołowic i Gminy Roźwienica.
2. Wspieranie demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności.
3. Ochrona oraz promocja środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historycznych.
4. Działania na rzecz rozwoju kultury, ochrony i podtrzymywania dziedzictwa kulturowego.
5. Działania na rzecz oświaty i edukacji społecznej.
6. Inicjowanie aktywności publicznej – integracja społeczności lokalnej
7. Inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej, organizacja wydarzeń kulturalnych
i aktywizujących dla i z udziałem członków lokalnej społeczności.
8. Współudział w kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich.
9. Promocja regionu, produktów lokalnych i regionalnych.
10. Realizacja zadań w zakresie edukacji dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
11. Działania na rzecz rozwoju turystyki, kultury fizycznej i sportu.
12. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
13. Działanie na rzecz zapobiegania patologii społecznej, przemocy i nałogom wśród dzieci i młodzieży.
14. Pomoc osobom ubogim, bezdomnym, mającym problem z przystosowaniem się do społeczeństwa, w
tym pomoc społeczna i charytatywna
15. Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnych na wsi.
16. Promocja obszaru i instytucji oraz przedsiębiorstw działających lokalnie. Opracowanie i promocja
własnych projektów rozwoju miejscowości.
17. Prowadzenie „Izby Pamięci”.
§ 10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Współdziałanie z władzami samorządowymi, administracyjnymi, instytucjami kulturalnymi,
organizacjami społecznymi, związkowymi w rozwiązywaniu problemów społeczno –kulturalnych.
2. Wspieranie działań szkół i placówek oświatowo – wychowawczych poprzez prowadzenie
programów stypendialnych, organizowanie kursów, szkoleń, konkursów i innych działań mających
na celu podniesienie poziomu wykształcenia i wiedzy.
3. Promowanie obszarów wiejskich w tym działań zmierzających do zachowania dziedzictwa
historycznego, tradycji, sztuki, religii i kultury. Odnowa, konserwacja i rekultywacja lokalnych
pomników historycznych, budynków oraz innych obiektów zabytkowych.
4. Działania w zakresie ekologii w tym zalesianie nieużytków, rekultywacja parków i innych zasobów
przyrodniczych.
5. Organizowanie imprez i wydarzeń kulturalnych w formie odczytów, wykładów, festiwali, targów
i wystaw wytworów dzieł sztuki, książki i fotografii oraz prezentacja ciekawych zbiorów służących
promocji regionu.
6. Organizacja spotkań z ludźmi kultury i sztuki, zasłużonych dla regionu, oraz spotkań integracyjnych.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej.
8. Prowadzenie warsztatów, kursów, zajęć edukacyjnych na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych.
9. Organizowanie letnich i zimowych form wypoczynków dla dzieci i młodzieży.
10. Sygnalizowanie właściwym instytucjom problemów objętych działalnością statutową
Stowarzyszenia i pomoc w ich rozwiązywaniu.

11. Działania zmierzające do rozwoju turystyki oraz ochrony zdrowia w tym organizacja wyjazdów,
biwaków, kolonii oraz rajdów.
12. Działania zmierzające do poprawy bazy turystycznej i rekreacyjnej w tym wytyczanie szlaków
turystycznych oraz promocja lokalnych walorów turystycznych regionu.
13. Utrzymanie kontaktów oraz wymiana doświadczeń z pokrewnymi Stowarzyszeniami.
14. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej dotyczącej lokalnych zasobów kulturowych,
historycznych i przyrodniczych.
15. Współpraca transgraniczna.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych
b) honorowych
c) wspierających
§ 12
1. Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel polski, który pragnie wnieść swoją pracę
społeczną w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do
Stowarzyszenia.
2. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd.
§ 13
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia,
popierająca jego cele oferująca pomoc finansową, materialną lub merytoryczną.
2. Członek wspierający może działać w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swoich przedstawicieli.
3. Członek wspierający korzysta ze wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym z wyjątkiem
biernego i czynnego prawa wyborczego.
4. Członek wspierający bierze udział w zebraniach z głosem doradczym.
5. Członkostwo wspierające ustaje na skutek utraty osobowości prawnej oraz w przypadkach określonych
w § 16.
§ 14
1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnieniu celów
Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
3. Członek honorowy posiada uprawnienie członka zwyczajnego a ponadto zwolniony jest z obowiązku
opłacania składki.

§ 15

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
a) Czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia.
b) Uczestniczenia w zebraniach i imprezach organizacyjnych przez Stowarzyszenie.
c) Korzystania w pierwszej kolejności z pomocy, materiałów i urządzeń Stowarzyszenia dla realizacji
celów statutowych.
d) Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
§ 16
1. Członkowie są zobowiązani do:
a) Przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
b) Aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia.
c) Regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie.
§ 17
1. Członkostwo zwyczajne lub wspierające ustaje na skutek:
a) Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi.
b) Skreślenia przez Zarząd z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres, co najmniej
roku po trzykrotnym upomnieniu.
c) Wykluczenia w razie nieprzestrzegania postanowień statutowych lub popełnienia czynów nie
honorowych przynoszących szkodę Stowarzyszeniu.
2. Członkowi skreślonemu lub wykluczonemu za działalność na szkodę Stowarzyszenia przysługuje prawo
odwołania do Walnego Zebrania.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 18
1. Organami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 19
1. Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków.
2. Kadencja Zarząd u i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata.
3. W przypadku ustąpienia, skreślenia lub śmierci członka Władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji ich
skład osobowy uzupełniany jest spośród kandydatów w liczbie nie większej niż 1/3 składu osobowego
tych władz. W innym przypadku konieczna jest uchwała Walnego Zebrania Członków.
§ 20
1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia, zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów
przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, chyba, że
postanowienia statutu stanowią inaczej.

Walne Zebranie Członków

§ 21
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne zebranie może mieć charakter zwyczajny i nadzwyczajny.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz na rok jako sprawozdawcze
i co 4 lata jako sprawozdawczo - wyborcze. O terminie Walnego Zebrania Członków wraz
z proponowanym porządkiem obrad Zarząd powiadamia członków najpóźniej na 14 dni przed terminem
rozpoczęcia Walnego Zebrania. Jeżeli na zebraniu nie ma wymaganego kworum czyli przynajmniej
połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie
później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
4. Walne zebranie może odbyć się w drugim terminie, co najmniej godzinę po wyznaczonej godzinie
rozpoczęcia w pierwszym terminie, o ile w zawiadomieniu o zebraniu podano również możliwość
odbycia go w drugim terminie i pouczono członków o tym, że uchwały podjęte w drugim terminie są
ważne i obowiązują wszystkich członków. Uchwały podczas drugiego terminu Walnego Zebrania
Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykła większością głosów bez względu na liczbę
członków uprawnionych do głosowania.
5. Nadzwyczajne zebranie członków jest zwoływane:
a) z inicjatywy Zarządu,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek, co najmniej1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od momentu zgłoszenia
wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało powołane.

§ 22
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Uchwalenie programu działalności stowarzyszenia i budżetu.
2. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie na wniosek
Komisji Rewizyjnej uchwały o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
3. Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia oraz powoływanie na poszczególne funkcje
członków Zarządu.
4. Uchwalenie zmian statutu oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie rozwiązania się Stowarzyszenia.
5. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
6. Rozpatrywanie odwołań od postanowień Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
7. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.
8. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania, niezastrzeżonych
do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
Zarząd

§ 23
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania Członków.
2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 7 członków.
3. Posiedzenie Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej raz na kwartał.

§ 24
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.
3. Opracowania rocznych planów działania i budżetu Stowarzyszenia.
4. Zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia.
5. Przyjmowanie i odwoływanie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia.
6. Podejmowania uchwał o przystąpienie do stowarzyszeń krajowych.
7. Podejmowanie uchwał w sprawach Stowarzyszenia niezastrzeżonych do właściwości innych władz.
8. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
9. Powoływanie sekcji specjalistycznych np. programowej, historycznej, wydawniczej, ochrony zabytków,
turystycznej.
10. Przygotowanie regulaminu pracy biura i opłacania składek członkowskich.
11. Ustępujący z Zarządu z powodu wieku członkowie otrzymują status honorowego członka zarządu
z prawem uczestniczenia w posiedzeniach z głosem doradczym.
Komisja Rewizyjna

§ 25
1.
2.
3.
4.
5.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy przeprowadzenie, przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu
działalności stowarzyszenia pod względem merytorycznym i finansowo – gospodarczym.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym
posiedzeniu komisji.
Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli
i żądania wyjaśnień.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być
pracownikami Stowarzyszenia.
§ 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2. Ocena rocznej pracy Zarządu w tym corocznych sprawozdań przygotowanych przez Zarząd.
3. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia
i Zarządu
Stowarzyszenia.
4. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
5. Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności.
6. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
§ 27
Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu a członkowie Komisji Rewizyjnej:
1. Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe,

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA.
§ 28
Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości, fundusze oraz wartości niematerialne
i prawne
§ 29
1. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

składki członków zwyczajnych i wspierających,
dochody z działalności statutowej odpłatnej,
dotacje, subwencje, udziały, lokaty i odsetki.
darowizny, zapisy.
spadki krajowe i zagraniczne
zbiórki publiczne.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego, przy czym
dochód z działalności odpłatnej służy wyłącznie realizacji zadań publicznych lub celów statutowych
i nie może być dzielony między członków Stowarzyszenia.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd
w formie uchwały, zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków Zarządu.
4. Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zebranie Stowarzyszenia w formie uchwały.
§ 30
Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają
w związku małżeńskim 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. Przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników 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. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Sposób reprezentacji

§ 31

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia
oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch
członków Zarządu - w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub innego
upoważnionego członka Zarządu.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ STOWARZYSZENIA
§ 32
1.
2.
3.
4.

Zmiana statutu stowarzyszenia lub jego rozwiązanie może nastąpić uchwałą Walnego Zebrania podjętą,
przez co najmniej 2/3 obecnych na Walnym Zebraniu.
W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia, Walne Zebranie zadecyduje
o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną.
Uchwała Walnego zebrania o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia
podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.
Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

