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STATUT
Stowarzyszenia Młodych Gminy Płużnica
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Tworzy się stowarzyszenie o nazwie: Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica zwane dalej
stowarzyszeniem.
2. Siedzibą stowarzyszenia jest Wieldządz, a terenem działania państwo Rzeczpospolita Polska.
3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i po rejestracji nabywa osobowość
prawną.
4. Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem siedziby.
5. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne.
6. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i między-narodowych o celach
niesprzecznych z celami stowarzyszenia.
Rozdział II
Cele i środki działania
7. Celami stowarzyszenia są:
a) działanie na rzecz zwiększenia udziału młodych w życiu publicznym,
b) pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających spełnianie funkcji
społecznych i zawodowych,
c) upowszechnianie postaw proeuropejskich,
d) inspirowanie do podejmowania działalności gospodarczej,
e) ułatwianie kontaktów z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi,
f) promocja kultury
g) propagowanie idei samorządności,
h) promocja ekologii i ochrony środowiska,
i) promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki,
j) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
k) wyrównywanie praw kobiet i mężczyzn,
l) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
m) wspierania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej,
n) wspieranie rozwoju demokracji,
o) promocja i organizacja wolontariatu,
p) wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych,
q) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy,
r) promocja i rozwój nowych technologii
s) działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) współpracę dla realizacji celów statutowych z innymi organizacjami,
b) organizowanie spotkań, zebrań, mityngów, szkoleń, seminariów, konferencji, odczytów i
pokazów,
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c) wyrażanie opinii w sprawach publicznych i uczestnictwo w życiu publicznym i
kulturalnym,
d) prowadzenie działalności wydawniczej,
e) prowadzenie działalności gospodarczej zgodnej z zasadami stowarzyszenia i
obowiązującymi przepisami,
f) gromadzenie środków finansowych na cele statutowe stowarzyszenia,
g) organizację wymian międzynarodowych,
h) współpracę i uczestnictwo w organizacjach krajowych i między-narodowych,
i) promocję młodych, wykwalifikowanych kadr wśród instytucji,
j) współpracę z naczelnymi i terenowymi organami administracji publicznej w
upowszechnianiu celów i zasad stowarzyszenia,
k) organizowanie konkursów oraz przyznawanie nagród i wyróżnień,
l) wydawanie biuletynów, materiałów szkoleniowych i publikowanie innych materiałów z
zakresu swojej działalności statutowej,
m) organizowanie wypoczynku i szkoleń dla dzieci i młodzieży,
n) rozwijanie wszechstronnych kontaktów z zagranicą,
o) prowadzenie działalności oświatowej,
p) prowadzenie komputerowego banku informacji,
q) skupianie osób podejmujących działania związane z rozwijaniem przedsiębiorczości,
r) tworzenie i prowadzenie funduszy stypendialnych i innych funduszy celowych,
s) tworzenie i prowadzenie Ośrodka Wspierania Małej Przedsiębiorczości oraz organizacji
na rzecz interesów społeczeństwa, samorządności
i demokracji,
t) opiniowanie projektów mających znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości,
u) stosowanie innych środków działania sprzyjających realizacji celów statutowych
v) prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego.
Rozdział III
Członkowie stowarzyszenia
9. Członkami Stowarzyszenia są:
a) członkowie zwyczajni,
b) członkowie wspierający,
c) członkowie honorowi.
10. Członkowie zwyczajni:
a) członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która ukończyła 16
lat, utożsamia się z zasadami i programem stowarzyszenia, złożyła do zarządu pisemną
deklarację członkowską i posiada rekomendacje co najmniej jednego członka
stowarzyszenia,
b) nabycie członkostwa następuje na skutek rozpatrzenia przez Zarząd deklaracji
członkowskiej i podjęciu stosownej uchwały,
c) Członkowie zwyczajni, z wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 18., mają czynne i
bierne prawo wyborcze do władz stowarzyszenia.
11. Członkowie honorowi:
a) członkiem honorowym może być osoba, która szczególnie zasłużyła się w realizacji celów
stowarzyszenia.
b) członkowie honorowi nie mają praw wyborczych.
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12. Osoba małoletnia w wieku od 13 do 16 lat po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej za
zgodą przedstawicieli ustawowych i uzyskaniu rekomendacji co najmniej jednego członka
stowarzyszenia, może być członkiem wspierającym.
13. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.
14. Członek wspierający:
a) nie ma praw wybierać i być wybieranym do władz stowarzyszenia,
b) wspierający ma prawo uczestniczyć w zebraniach z głosem doradczym oraz udziału w
pracach stowarzyszenia.
15. Członek stowarzyszenia ma prawo:
a) brać udział we wszystkich formach działalności stowarzyszenia,
b) być zaznajamianym z oświadczeniami i decyzjami władz stowarzyszenia,
16. Członek stowarzyszenia ma obowiązek:
a) uczestniczyć w działalności stowarzyszenia i troszczyć się o jego dobro i rozwój,
b) realizować cele statutowe stowarzyszenia,
c) przestrzegać statutu stowarzyszenia,
d) uiszczać w terminie składki członkowskie.
17. Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
a) wystąpienia ze stowarzyszenia potwierdzonego pisemnym oświadczeniem,
b) skreślenia z listy członków stowarzyszenia,
c) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej,
d) rozwiązania stowarzyszenia.
18. Skreślenie z listy członków stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu, gdy
członek naruszy postanowienia statutu, nie bierze udziału w pracach stowarzyszenia, lub nie
opłaca składek członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy. Od uchwały przysługuje
odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia
uchwały Zarządu zainteresowanemu członkowi.

Rozdział IV
Władze stowarzyszenia
19. Władzami stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna
Walne Zebranie Członków
20. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
21.Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania Członków należy:
a) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) wybieranie Zarządu Stowarzyszenia ze swojego grona w głosowaniu tajnym,
c) wybieranie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej ze swojego grona w
głosowaniu tajnym,
d) ustalenie wysokości składek członkowskich,
e) zmiana i uchwalenie statutu stowarzyszenia większością 2/3 głosów,
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f) rozwiązanie stowarzyszenia,
g) wyrażenie zgody na zbywanie i nabywanie przez Zarząd majątku nieruchomego
stowarzyszenia,
h) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
i) nadanie tytułu członka honorowego,
j) podejmowanie uchwał o połączeniu z inną organizacją,
k) udzielanie absolutorium Zarządowi.
22. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w formie stacjonarnej lub online:
a) przynajmniej jeden raz w danym roku kalendarzowym,
b) na pisemny wniosek co najmniej 1/4 liczby członków stowarzyszenia, w ciągu 14 dni
kalendarzowych od złożenia wniosku do Zarządu,
c) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, w ciągu 14 dni kalendarzowych od złożenia
wniosku do Zarządu.
23. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
24. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków w terminie to Walne Zebranie Członków
zwołuje Komisja Rewizyjna.
25. O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie powiadomieni powinni być co najmniej na 5
dni przed terminem posiedzenia.
26. Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli w zebraniu bierze
udział przynajmniej połowa ogólnej liczby członków stowarzyszenia.
27. Jeżeli Walne Zebranie Członków nie dojdzie do skutku w pierwszym terminie, to zwołane w
drugim terminie po upływie 1/2 godziny jest władne do podejmowania uchwał bez względu na
ilość obecnych.
28. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy
statutu stanowią inaczej.
29. Protokół z Walnego Zebrania Członków podpisują Przewodniczący obrad i Protokolant.
30. Kopie protokołu i uchwały Walnego Zebrania Członków Zarząd przesyła organowi
nadzorującemu oraz sądowi w przypadkach przewidzianych ustawą Prawo o stowarzyszeniach.
Zarząd
31. Zarząd składa się z 3 osób w tym:
a) Prezes,
b) Wice Prezes,
c) Skarbnik,
32. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.
33. Po upływie kadencji do czasu wyboru nowego Zarządu, działa Zarząd dotychczasowy.
34. Do kompetencji Zarządu należy:
a) bieżące kierowanie działalnością stowarzyszenia,
b) reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz,
c) administrowanie majątkiem stowarzyszenia,
d) prowadzenie księgowości stowarzyszenia,
e) zbieranie składek członkowskich,
f) sporządzenie planów finansowych wspierania celów stowarzyszenia,
g) zaciąganie zobowiązań finansowych,
h) zawieranie umów z innymi podmiotami,
i) przyjmowanie członków do stowarzyszenia,
j) skreślenie z listy członków stowarzyszenia,
k) zatwierdzanie wewnętrznych regulaminów,
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l) podejmowanie decyzji w sprawach stowarzyszenia, które nie zostały zastrzeżone do
kompetencji innych władz stowarzyszenia.
Do składania wszelkich oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych
stowarzyszenia oraz podpisywanie dokumentów w imieniu stowarzyszenia i jego
reprezentowania wymagane jest działanie jednego Członka Zarządu. W umowach między
Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje
jednoosobowo Pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków
W przypadku rezygnacji członka Zarządu lub jego odwołania przed upływem kadencji, Walne
Zebranie Członków przeprowadzi wybory uzupełniające do Zarządu.
Uchwały Zarządu Podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków zarządu podczas posiedzenia. W przypadku równowagi głosów decydujący
głos posiada Prezes stowarzyszenia.
Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie
uczestniczący w posiedzeniu.
Komisja rewizyjna

39. Komisja Rewizyjna składa się z 2 lub 3 osób i jest wybierana przez Walne Zebranie Członków
w głosowaniu tajnym spośród członków stowarzyszenia.
40. Członkostwa w Komisji nie można łączyć z funkcjami członka Zarządu.
41. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
42. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej stowarzyszenia. Do zadań Komisji
Rewizyjnej należy:
a) kontrola gospodarki finansowej stowarzyszenia,
b) kontrola majątku stowarzyszenia oraz sposobu zarządzania tym majątkiem przez Zarząd,
c) kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków
przez Zarząd.
43. W razie rezygnacji lub odwołania członka Komisji Rewizyjnej przeprowadza się wybory
uzupełniające.
44. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są zwoływane stosownie do potrzeb z tym, że nie rzadziej niż
jeden raz na rok. Posiedzenie jest ważne, gdy uczestniczy w nim co najmniej dwóch członków
Komisji Rewizyjnej.
45. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają dostęp do wszystkich dokumentów stowarzyszenia.
46. Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisują protokolant i
przewodniczący zebrania.
Oddziały terenowe
47. Zarząd stowarzyszenia może tworzyć oddziały terenowe poza siedzibą stowarzyszenia na
pisemny wniosek co najmniej 5 członków zamieszkałych poza jego siedzibą.
48. Władzą oddziału stowarzyszenia jest Zarząd Oddziału składający się
z 3 członków wybranych przez Zarząd stowarzyszenia i winien być zatwierdzony przez
najbliższe Walne Zebranie Członków.
49. Zarząd Oddziału:
a) reprezentuje Oddział na zewnątrz,
b) kieruje bieżącą działalnością Oddziału,
c) gospodaruje środkami finansowymi Oddziału przyznanymi przez Zarząd
stowarzyszenia.
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Rozdział V
Fundusze i majątek stowarzyszenia
50. Majątek stowarzyszenia pochodzi z:
a) składek członkowskich,
b) darowizn, spadków i zapisów,
c) działalności gospodarczej,
d) działalności statutowej,
e) odpłatnej działalności pożytku publicznego,
f) dochodów z majątku stowarzyszenia,
g) dotacji,
h) ofiarności publicznej.
51. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie
może być przeznaczony do podziału między jego członków. Stowarzyszenie może prowadzić
działalność gospodarczą w zakresie:
a) kształcenia ustawicznego dorosłych,
b) edukacji dzieci i młodzieży
c) opieki nad dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi
d) działalności związanej z tworzeniem stron internetowych i reklamy,
e) sprzedaży detalicznej i naprawy: mebli, wyposażenia biurowego, komputerów, sprzętu
telekomunikacyjnego i oprogramowania,
f) wynajmu maszyn, urządzeń i sprzętu komputerowego,
g) wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego,
h) doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego,
i) doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
j) działalność organizatorów turystyki.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
52. Rozwiązanie stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętych
większością 4/5 głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby członków stowarzyszenia.
53. W razie rozwiązania stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o
powołaniu likwidatora i zadysponowaniu majątkiem stowarzyszenia.
54. W takim przypadku majątek stowarzyszenia może być przeznaczony jedynie na cele, dla
których stowarzyszenia zostało powołane.
55. Stowarzyszenie może zatrudniać swoich członków do prowadzenia swoich spraw, a członkowie
zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną
funkcją.
Prezes Stowarzyszenia

Wice Prezes Stowarzyszenia

Justyna Jankowska

Małgorzata Ludwiszewska
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