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Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie
o
nazwie
„STOWARZYSZENIE
„ZŁOTA NITKA” W LUCHOWIE DOLNYM, zwane
dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym,
trwałym zrzeszeniem osób fizycznych mających na celu
niezarobkową działalność na rzecz społeczności lokalnej.
§2
Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest Luchów Dolny
28, gmina Tarnogród.
§3
Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej.
§4
Stowarzyszenie może współpracować z organizacjami
i instytucjami o tych samych lub podobnych celach
działania.
§5
Stowarzyszenie może używać logo i pieczęci zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
§6
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, może
nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w granicach
przewidzianych przepisami prawa. Stowarzyszenie
odpowiada za swoje zobowiązania tylko swoim
majątkiem. Członkowie Stowarzyszenia nie odpowiadają
wobec osób trzecich za zobowiązania Stowarzyszenia.
§7
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia
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1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79,
poz. 855,z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
§8
1. Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju obszarów
i społeczności wiejskiej uwzględniając ochronę oraz
promocję
środowiska
naturalnego,
krajobrazu
i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój sportu
i turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji
wyrobów regionalnych.
2. Podstawowe cele Stowarzyszenia to:
a) organizowanie
przedsięwzięć
szkoleniowych
i informacyjnych służących podnoszeniu wiedzy
społeczności lokalnej,
b) organizowanie imprez kulturalnych służących
promocji wsi,
c) wspieranie i organizowanie procesu przygotowania
projektów inwestycyjnych w ramach rozwoju
obszarów wiejskich,
d) mobilizowanie mieszkańców wsi do wzięcia
aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów
wiejskich,
e) prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury
drogowej, sportowej i rolniczej wsi i okolic,
f) wspieranie i inicjowanie różnych form rozwoju
gospodarczego wsi,
g) prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej,
turystycznej i krajoznawczej,
h) propagowanie
inicjatyw
służących
ochronie
środowiska,
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i) prowadzenie działalności gospodarczej w celu
wypracowaniu środków finansowych służących
realizacji celów statutowych,
j) udzielanie
pomocy
osobom
starszym,
niepełnosprawnym,
oraz
pokrzywdzonym
w wypadkach losowych,
k) wspieranie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa,
porządku i estetyki wsi,
l) kultywowanie tradycji i zwyczajów miejscowych,
ł) współpraca z samorządami i organizacjami
działającymi na rzecz rozwoju wsi,
m) prowadzenie innych działań służących rozwojowi wsi
Luchów Dolny.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) szkolenia,
kursy,
spotkania
informacyjnoszkoleniowe
służące
podnoszeniu
wiedzy
mieszkańców wsi,
b) imprezy kulturalne i sportowe takie jak: festyny,
pokazy, wystawy i inne przedsięwzięcia służące
promocji wsi i regionu,
c) działalność informacyjno-promocyjna produktów
wiejskich w tym produktów regionalnych,
w oparciu o szkolenia, pokazy, konkursy,
prezentacje, festyny,
d) inicjowanie i organizowanie działań na rzecz
rozwoju infrastruktury drogowej, sportowej
i rolniczej wsi i okolic,
e) organizowanie przedsięwzięć służących rozwojowi
turystyki w tym rajdów , wycieczek,
f) budowę i utrzymanie placów zabaw dla dzieci,
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g) organizowanie kursów językowych, szkoleń
specjalistycznych, warsztatów i innych na
zapotrzebowanie mieszkańców wsi,
h) pomoc niepełnosprawnym w leczeniu, rehabilitacji,
pomoc w zakupie lub pozyskaniu sprzętu,
i) organizowanie i prowadzenie działań na rzecz
rozwoju infrastruktury wsi: budowa chodników,
budowa boiska sportowego, poprawa wyglądu
miejsc publicznych,
j) promocja zdrowia i zdrowego stylu życia,
organizowanie i współpraca ze służbą zdrowia
w zakresie badan i profilaktyki zdrowotnej,
k) poszukiwanie
źródeł
finansowania
celów
statutowych Stowarzyszenia.
Realizując wyznaczone cele Stowarzyszenie opiera się
na społecznej pracy członków, może zatrudniać
pracowników do prowadzenia swoich spraw. W celu
realizacji zadań statutowych, w tym prowadzenia
inwestycji i przedsięwzięć gospodarczych Stowarzyszenie
może zawierać porozumienia z samorządami, innymi
osobami prawnymi oraz podmiotami gospodarczymi.
§9
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
Dochód z tej działalności służy realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału
między jego członków.
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Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia
§ 10
Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba
pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności
prawnych, dająca gwarancję realizacji celów
Stowarzyszenia przez właściwą postawę moralną,
zaangażowanie i aktywność, prowadzoną zgodnie ze
Statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia.
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby prawne
oraz inne organizacje – nie mające osobowości prawnej
- o ile zakres i przedmiot ich działania nie jest
w sprzeczności z celami Stowarzyszenia.
Członkowie założyciele Stowarzyszenia, którzy podczas
zebrania założycielskiego wyrażą wolę jego założenia,
uzyskają członkostwo z chwilą uzyskania przez
Stowarzyszenie osobowości prawnej.
Członkiem Stowarzyszenia zostają osoby, które złożą
deklarację członkowską i zostaną przyjęte na członków
w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podjętej
większością głosów. Stowarzyszenie prowadzi rejestr
członków. Za właściwe prowadzenie rejestru
odpowiedzialny jest Zarząd Stowarzyszenia.
W skład Stowarzyszenia mogą wejść członkowie
wspierający i honorowi.
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają
prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem
doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.
Honorowym członkiem Stowarzyszenia może być
osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych i niepozbawiona praw publicznych,
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szczególnie zasłużona dla organizacji i Luchowa
Dolnego. Uchwałę w sprawie nadania tytułu
honorowego członka Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zebranie.
§ 11
Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. Rezygnacji członka, wyrażonej w formie pisemnej
lub ustnej.
2. Wykluczenia przez zarząd w drodze uchwały
podjętej większością głosów:
a) z powodu nieprzestrzegania zasad Statutu
Stowarzyszenia lub uchwał Walnego
Zebrania ,
b) z powodu nie brania udziału w pracach
Stowarzyszenia,
c) z powodu nie opłacania składek
członkowskich,
d) z powodu działania na niekorzyść
Stowarzyszenia lub ewidentnego utrudniania
działalności Stowarzyszenia.
3. Śmierci członka Stowarzyszenia.
4. Utraty praw obywatelskich na mocy
prawomocnego wyroku sądu.
§ 12
Od decyzji o skreśleniu i wykluczeniu przysługuje
zainteresowanym wniesienie odwołania do Walnego
Zebrania Członków, w terminie jednego miesiąca od dnia
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powiadomienia osoby, której dotyczy. Uchwała Walnego
Zebrania Członków jest ostateczna.
§ 13
Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
1. Aktywnego
realizowania
celów
statutowych
Stowarzyszenia.
2. Przestrzegania
Statutu,
i
uchwał
władz
Stowarzyszenia.
3. Regularnego opłacania składek członkowskich
i ewentualnych innych świadczeń uchwalonych na
Walnym Zebraniu Członków.
4. Dbania o dobre imię i wizerunek Stowarzyszenia.
§ 14
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz
Stowarzyszenia.
2. Zabierać głos we wszystkich sprawach
Stowarzyszenia, wysuwać postulaty, formułować
wnioski.
3. Brać udział w zebraniach, naradach, imprezach.
4. Składać do Walnego Zebrania Członków skargi i
uwagi na działalność Zarządu.
5. Korzystać z pomocy i doradztwa Stowarzyszenia.
§ 15
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna,
posiadająca zdolność do czynności prawnych i nie
pozbawiona praw publicznych, osoba prawna lub
organizacja, która posiada zdolność prawną,
zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która
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zadeklaruje na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową
lub intelektualną. Osoby prawne i organizacje działają
w Stowarzyszeniu przez swoich przedstawicieli.
Osoba prawna może być jedynie członkiem
wspierającym Stowarzyszenie. Kandydat na członka
wspierającego składa oświadczenie woli Zarządowi
Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii
stosowną uchwałę.
Osoby fizyczne i osoby prawne posiadające miejsce
siedziby poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą
być członkami wspierającymi Stowarzyszenie.
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się
z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu
oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi są zwolnieni z opłaty składek
członkowskich.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 16

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Członkami władz Stowarzyszenia mogą być członkowie
Stowarzyszenia posiadający bierne i czynne prawo
wyborcze. Członkowie jednego organu Stowarzyszenia
- z wyjątkiem Walnego Zebrania Członków, nie mogą
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być równocześnie
Stowarzyszenia.

członkami

innego
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§ 17
Członkowie organów tracą mandat w przypadku:
a) złożenia rezygnacji,
b) odwołania,
c) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego
wyroku sądu,
d) śmierci.
§ 18
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia
trwa 3 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym.
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają
w jawnym głosowaniu zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania, jeżeli postanowienie statutu nie stanowi
inaczej.
§ 19
1. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne
Zebranie Członków, w którym biorą udział:
a) członkowie – z głosem stanowiącym,
b) członkowie honorowi, wspierający oraz
zaproszeni goście – z głosem doradczym.
2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej
jeden raz w roku lub w uzasadnionych przypadkach
częściej, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub
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minimum 50%
liczby członków Stowarzyszenia,
powiadamiając
o
jego
terminie,
miejscu
i propozycjach porządku obrad wszystkich członków
listami poleconymi, bądź w każdy inny skuteczny
sposób, co najmniej 7 dni przed terminem
rozpoczęcia obrad.
3. W Walnym Zebraniu Członków powinna uczestniczyć
co najmniej połowa członków uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie, a w drugim
terminie, który może być wyznaczony 15 minut
później tego samego dnia i wówczas zebranie może
skutecznie obradować bez względu na liczbę
uczestników.
§ 20
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia należy:
a. uchwalanie głównych kierunków działania
Stowarzyszenia,
b. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań
i wniosków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c. uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,
d. wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie skarg i wniosków członków
Stowarzyszenia,
f. uchwalanie budżetu,
g. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
h. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania
Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
i. podejmowanie uchwał w każdej sprawie
wniesionej pod obrady.
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2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają
zwykłą większością głosów. Zmiana statutu,
odwołanie członków Zarządu, odwołanie członków
Komisji
Rewizyjnej
oraz
rozwiązanie
Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości
głosów przy obecności co najmniej połowy
członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie,
w drugim terminie wymóg obecności ponad
połowy członków nie obowiązuje. Każdemu
członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos.
§ 21
1.

Zarząd jest powołany do kierowania działalnością
Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania
Członków
,ponadto
reprezentuje
Stowarzyszenie na zewnątrz. W skład Zarządu
wchodzą: prezes, dwóch wiceprezesów, sekretarz,
skarbnik. Zarząd konstytuuje się w trakcie Walnego
Zebrania Członków.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) wykonywanie
uchwał
Walnego
Zebrania
Członków.
b) inicjowanie
realizacji
celów
statutowych
Stowarzyszenia.
c) przyjmowanie nowych członków i prowadzenie
rejestru członków Stowarzyszenia.
d) planowanie działalności Stowarzyszenia.
e) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.
f) przygotowywanie planów budżetowych i rocznych
sprawozdań finansowych.
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g) uchwalanie wysokości, sposobu oraz terminu
opłacania składek członkowskich.
h) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
i) sprawowanie
nadzoru
nad
majątkiem
Stowarzyszenia.
j) zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
k) zarządzanie
majątkiem
i
funduszami
Stowarzyszenia.
l) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności
Stowarzyszenia.
ł ) zatrudnianie i zwalnianie pracowników.
m) prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia.
n) występowanie z wnioskami o dofinansowanie
działań Stowarzyszenia.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia rezygnacji,
b) odwołania,
c) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego
wyroku sądu,
d) upływu kadencji,
e) śmierci.
4. W razie zmniejszenia liczby członków Zarządu
w trakcie kadencji, Walne Zebranie Członków
dokonuje uzupełniającego wyboru na najbliższym
zebraniu. W przypadku odwołania członka Zarządu
w trakcie zebrania, wyboru uzupełniającego dokonuje
się na tym samym zebraniu.
5. Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany zawiadomić
każdorazowo Sąd Rejestrowy oraz organ nadzorujący
o zmianach w swoim składzie, oraz o zmianach
w statucie Stowarzyszenia w terminie siedmiu dni od
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daty wyboru nowych członków lub zmian w statucie.
Powyższe dotyczy także zmian miejsca zamieszkania
członków Zarządu oraz zmian adresu siedziby
Stowarzyszenia.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb,
lecz nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia
Zarządu są protokołowane. Uchwały Zarządu zapadają
zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków w razie równej ilości
głosów decyduje głos prezesa.
§ 22
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków
wybranych przez Walne Zebranie Członków. W skład
Komisji wchodzą: przewodniczący i dwóch członków.
Komisja wybiera przewodniczącego spośród swojego
grona na pierwszym posiedzeniu.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola zgodności działań władz Stowarzyszenia
ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania
Członków,
b) kontrola działalności Zarządu w zakresie
prowadzonej
gospodarki
finansowej
i przedstawienie sprawozdań z tej kontroli na
Walnym Zebraniu Członków,
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego
Zebrania Członków i posiedzenia Zarządu,
d) składanie wniosków o wotum zaufania dla
Zarządu,
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e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na
Walnym Zebraniu Członków.
3. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a jej
członkowie nie mogą być członkami organu
zarządzającego, ani pozostawać z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa, lub podległości
z tytułu zatrudnienia. Nie mogą być skazani
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo.
4. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
a) złożenia rezygnacji,
b) odwołania,
c) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego
wyroku sądu,
d) upływu kadencji,
e) śmierci.
5. W razie zmniejszenia liczby członków Komisji
Rewizyjnej, Walne Zebranie Członków dokonuje
uzupełniającego wyboru na najbliższym posiedzeniu.
W przypadku odwołania członka Komisji Rewizyjnej
wyboru uzupełniającego dokonuje się na tym samym
posiedzeniu.
Rozdział V
Majątek i finanse Stowarzyszenia
§23
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
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b) z innych świadczeń finansowych wnoszonych przez
członków,
c) z darowizn,
d) z dotacji, grantów, subwencji itp.,
e) ze spadków i zapisów,
f) z dochodów z własnej działalności gospodarczej
i z majątku stowarzyszenia,
g) z odsetek bankowych,
h) z ofiarności publicznej,
i) z innych przewidzianych prawem źródeł.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza
Zarząd.
Dochody
pochodzące
z
subwencji,
darowizn, spadków i zapisów wydatkuje się na
realizację celów Stowarzyszenia, z poszanowaniem
woli spadkodawców lub darczyńców. Środki
wypracowane w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą
Stowarzyszenia
przeznaczane
są
wyłącznie na realizacje celów statutowych.
§24
Sposób oraz termin opłaty składek członkowskich ustalane
są corocznie przez Zarząd do dnia 31 grudnia na rok
następny. Na wniosek członka Stowarzyszenia Zarząd
może umorzyć zapłatę składki członkowskiej.
§25
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw
i składania innych oświadczeń woli, szczególnie
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w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch
członków Zarządu działających łącznie - prezes i skarbnik.
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Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§26
Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie
uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych
przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
Walne Zebranie Członków określa zasady likwidacji,
przeznaczenie majątku Stowarzyszenia oraz wybiera
likwidatora.
Do obowiązków likwidatora należy przeprowadzanie
kontroli dokumentacji Stowarzyszenia, ustalenie
stanu majątku oraz opracowanie i realizowanie
planu likwidacji po jego zatwierdzeniu przez Walne
Zebranie Członków.
Obowiązkiem
likwidatora
jest
ponadto
przeprowadzanie likwidacji w możliwie najkrótszym
czasie, w sposób zabezpieczający majątek
likwidowanego
Stowarzyszenia
przed
nieuzasadnionym uszczupleniem.
Koszty likwidacji pokrywa się z majątku
likwidowanego Stowarzyszenia.
§27

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
zastosowanie
mają
przepisy
ustawy
Prawo
o stowarzyszeniach.

Statut wszedł w życie z dniem rejestracji Stowarzyszenia
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