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Załącznik  

do Uchwały Nr 5/WZ/2018 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  

na rzecz Gminy Brzeszcze "BRZOST" w Brzeszczach 

z dnia 18 kwietnia 2018 r. 

 

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ GMINY BRZESZCZE "BRZOST" W BRZESZCZACH 

(TEKST JEDNOLITY) 

Rozdział I. 

Postanowienia ogólne 

§ 1.  Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze „BRZOST”, w dalszej części 

niniejszego Statutu zwane Stowarzyszeniem. 

§ 2.  Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem osób fizycznych, mającym na celu ocalenie od 

zapomnienia historii Gminy Brzeszcze, a także promocję i rozwój Gminy Brzeszcze poprzez propagowanie 

inicjatyw, postaw i działań im sprzyjających. 

§ 3.  Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieoznaczony, posiada osobowość prawną i działa na 

podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2017 r., poz. 210) oraz przepisów niniejszego Statutu. 

§ 4.  Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Brzeszcze, a obszarem działalności terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

§ 5.  Dla realizacji swoich statutowych celów, Stowarzyszenie może działać na terytoriach innych państw, 

z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

§ 6.  Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji 

o podobnych celach działalności. 

§ 7.  Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej swoich członków. 

Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 

§ 8. 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych. 

2. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych 

Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia. 

§ 9. 1. Stowarzyszenie posiada swoją pieczęć i używa jej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Wzór stosowanych w Stowarzyszeniu pieczęci określi uchwała Zarządu Stowarzyszenia. 

§ 10. 1. Stowarzyszenie posiada swoje logo. 

2. Logo Stowarzyszenia określa załącznik do niniejszego Statutu. 

 

Rozdział II. 

Cele i środki działania 

§ 11.  Do celów Stowarzyszenia należą: 

1. Ocalenie od zapomnienia historii Gminy Brzeszcze oraz lokalnej kultury ludowej poprzez organizowanie 

i wspieranie przedsięwzięć i działań, mających na celu ich ochronę, a także podniesienie ich znaczenia wśród 

społeczności lokalnej; 

2. Promocja lokalnych twórców kultury i sztuki; 

3. Integracja środowiska osób, przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji pozarządowych z terenu powiatu 

oświęcimskiego; 
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4. Rozwój edukacji, kultury, sportu i ochrony zdrowia w Gminie Brzeszcze; 

5. Poszanowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego z terenu Gminy Brzeszcze; 

6. Integracja społeczności lokalnej oraz promowanie w niej idei samorządności; 

7. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego; 

8. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej mieszkańców Gminy 

Brzeszcze; 

9. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym z terenu Gminy Brzeszcze; 

10. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brzeszcze; 

11. Działalność na rzecz rewitalizacji; 

12. Promocja Gminy Brzeszcze;1 

13. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, a także kształtowanie wśród dzieci  

i młodzieży właściwych postaw życiowych, wolnych od uzależnień;2 

14. Działalność na rzecz organizacji o podobnych celach statutowych3. 

§ 12.  Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez: 

1. Wykorzystywanie lokalnych walorów, folkloru i tradycji; 

2. Angażowanie społeczności lokalnej w realizowane przedsięwzięcia i działania; 

3. Angażowanie liderów życia kulturowego, politycznego i gospodarczego w realizowane przez siebie 

inicjatywy; 

4. Organizowanie różnorodnych wystaw, spotkań, prezentacji i warsztatów, w tym spotkań 

z zasłużonymi dla historii Gminy Brzeszcze ludźmi; 

5. Działalność informacyjną, konsultacyjną, szkoleniową i wydawniczą;3 

6. Pozyskiwanie eksponatów i tworzenie izby regionalnej; 

7. Organizowanie imprez oraz wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych; 

8. Współpracę z administracją państwową, samorządową instytucjami kultury, działającymi na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej kościołami i związkami wyznaniowymi oraz podmiotami prywatnymi w zakresie 

realizacji swoich zadań statutowych; 

9. Podejmowanie i wspieranie działań, związanych z problematyką ważną w życiu lokalnej społeczności; 

10. Współpracę z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnych celach statutowych;4 

11. Opracowywanie i realizację programów, skierowanych do dzieci i młodzieży;5 

12. Opracowywanie i realizację programów, skierowanych do osób w wieku emerytalnym;6 

13. Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego;6 

14. Współpracę ze szkołami oraz instytucjami kultury z terenu Gminy Brzeszcze.6 

                                                      
1 w brzmieniu zgodnym z §1. ust. 2 uchwały nr 5/WZ/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na rzecz Gminy 

Brzeszcze „BRZOST” w Brzeszczach z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia oraz 

ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia; 
2 w brzmieniu zgodnym z §1. ust. 3 uchwały nr 5/WZ/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na rzecz Gminy 

Brzeszcze „BRZOST” w Brzeszczach z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia oraz 

ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia; 
3 w brzmieniu zgodnym z §1. ust. 4 uchwały nr 5/WZ/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na rzecz Gminy 

Brzeszcze „BRZOST” w Brzeszczach z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia oraz 

ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia; 
4 w brzmieniu zgodnym z §1. ust. 5 uchwały nr 5/WZ/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na rzecz Gminy 

Brzeszcze „BRZOST” w Brzeszczach z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia oraz 

ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia; 
5 w brzmieniu zgodnym z §1. ust. 6 uchwały nr 5/WZ/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na rzecz Gminy 

Brzeszcze „BRZOST” w Brzeszczach z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia oraz 

ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia; 
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§ 12a.  1. Działalność, o której mowa w §12. prowadzona jest w sferze zadań publicznych, o której 

mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.). 

2. Działalność, o której mowa w §12. może być prowadzona zarówno nieodpłatnie, jak i odpłatnie. 

3. Pozyskane środki z działalności odpłatnej, o której mowa w ust. 2, mogą służyć wyłącznie realizacji 

zadań, należących do jego celów statutowych. Dochód z działalności odpłatnej Stowarzyszenia służy 

realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału przez jego członków.”.6 

 

 

Rozdział III. 

Członkowie Stowarzyszenia - ich prawa i obowiązki 

§ 13. 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. 

§ 14.  Stowarzyszenie posiada członków: 

a) zwyczajnych; 

b) wspierających; 

c) honorowych. 

§ 15. 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, o którym mowa w §14 lit. a) może być każda osoba 

fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży deklarację członkowską na piśmie. 

2. Wzór deklaracji członkowskiej określi uchwała Zarządu Stowarzyszenia. 

§ 16.  Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia staje się po złożeniu deklaracji członkowskiej, 

z dniem podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia. 

§ 17. 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, o którym mowa w §14 lit. a), oprócz osób określonych 

w §15 może być także małoletni, posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, który ukończył 

16. rok życia - za pisemną zgodą rodzica lub przedstawiciela ustawowego. 

2. Osoba, o której mowa w ust. 1 może korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, 

że w składzie kolegialnych organów Stowarzyszenia większość stanowić muszą osoby, posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych. 

3. Osoba, o której mowa w ust. 1 jest zwolniona z obowiązku opłacania składek członkowskich, 

o którym mowa w §23 lit. c). 

§ 18.  Członkami wspierającymi Stowarzyszenie, o których mowa w §14 lit. b) mogą zostać osoby fizyczne 

i prawne, deklarujące pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji statutowych celów 

Stowarzyszenia. 

§ 19.  Członkiem wspierającym Stowarzyszenia staje się po złożeniu oświadczenia woli Zarządowi 

Stowarzyszenia, z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu w poczet członków wspierających 

Stowarzyszenie. 

§ 20.  Członkiem honorowym Stowarzyszenia, o którym mowa w §14 lit. c) może zostać osoba fizyczna, 

która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 

§ 21.  Uchwałę o przyjęciu w poczet członków honorowych Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie, na 

wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia. 

§ 22.  Członkowie zwyczajni, o których mowa w §14 lit. a) oraz  §16-17 mają prawo: 

a) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach władz Stowarzyszenia; 

b) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie; 

                                                      
6 w brzmieniu zgodnym z §1. ust. 7 uchwały nr 5/WZ/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na rzecz Gminy 

Brzeszcze „BRZOST” w Brzeszczach z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia oraz 

ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia; 
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c) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia; 

d) korzystania z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności; 

e) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. 

§ 23.  Członkowie zwyczajni, o których mowa w §14 lit. a) oraz  §16-17, mają obowiązek: 

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów; 

b) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia; 

c) regularnego opłacania składek członkowskich, których wysokość określa Zarząd Stowarzyszenia w drodze 

uchwały; 

d) swoją postawą i działaniem przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia 

w środowisku lokalnym; 

e) dbać o dobre imię Stowarzyszenia i czynnie realizować jego cele. 

§ 24. 1. Członkowie wspierający Stowarzyszenie, o których mowa w §14 lit. b) oraz §18-19 posiadają 

wszystkie prawa, przysługujące członkom zwyczajnym, określone w §22, z wyjątkiem prawa biernego 

i czynnego uczestnictwa w wyborach władz Stowarzyszenia, określonego w §22 lit. a). 

2. Członkowie wspierający Stowarzyszenie mogą brać udział w posiedzeniach statutowych organów 

Stowarzyszenia z głosem doradczym. 

§ 25. 1. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz 

przestrzegania Statutu Stowarzyszenia i uchwał władz Stowarzyszenia. 

2. W przypadku, gdy członkiem wspierającym Stowarzyszenie jest osoba prawna, uczestniczy ona 

w działalności Stowarzyszenia poprzez swoich przedstawicieli, na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa. 

§ 26. 1. Członkowie honorowi, o których mowa w §14 lit. c) oraz §20-21 posiadają wszystkie prawa, 

przysługujące członkom zwyczajnym, określone w §22, z wyjątkiem prawa biernego 

i czynnego uczestnictwa w wyborach władz Stowarzyszenia, określonego w §22 lit. a). 

2. Członkowie honorowi mogą brać udział w posiedzeniach statutowych organów Stowarzyszenia 

z głosem doradczym. 

3. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich, 

o którym mowa w §23 lit. c). 

4. Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz 

Stowarzyszenia oraz dbania o dobre imię Stowarzyszenia. 

§ 27.  Utrata członkostwa następuje w skutek: 

1. złożenia na ręce Zarządu pisemnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu; 

2. utraty praw obywatelskich na podstawie prawomocnego wyroku sądu; 

3. śmierci członka Stowarzyszenia; 

4. utraty osobowości prawnej przez osoby prawne; 

5. wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu: 

a) z powodu łamania Statutu Stowarzyszenia i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia; 

b) z powodu braku udziału w pracach Stowarzyszenia, w tym udziału w Walnych Zebraniach Członków 

Stowarzyszenia przez okres co najmniej roku; 

c) z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres co najmniej jednego roku; 

d) z powodu udokumentowanego, rażącego działania w złej wierze na szkodę Stowarzyszenia; 

e) na pisemny, uzasadniony wniosek trzech członków Stowarzyszenia. 

§ 28. Zmarłego członka Stowarzyszenia, o którym mowa w §27 ust. 3 skreśla się z rejestru członków  

w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia. 

§ 29.  Rejestr członków, o którym mowa w §28 prowadzi Zarząd Stowarzyszenia. 
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§ 30. 1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia 

członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 

14 dni od daty skutecznego doręczenia odpisu uchwały. 

2. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie na swoim najbliższym posiedzeniu. 

3. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 

 

Rozdział IV. 

Władze Stowarzyszenia 

§ 31. Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Członków; 

2. Zarząd; 

3. Komisja Rewizyjna. 

§ 32.  Kadencja władz Stowarzyszenia, o których mowa w § 31 ust. 2 i 3 trwa cztery lata. 

§ 33.  Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia, o których mowa w § 31 zapadają zwykłą większością 

głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, 

z zastrzeżeniem §49, §56 i §57 ust. 1. 

§ 34. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. W Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym biorą udział członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, 

natomiast z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście. 

§ 35.  Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

§ 36. Zwyczajne Walne Zebranie Członków, o którym mowa w §35 zwoływane jest przez Zarząd 

Stowarzyszenia co najmniej raz w roku, bądź przez członków Stowarzyszenia w przypadku braku zwołania 

przez Zarząd. 

2. Termin i miejsce obrad wraz z propozycją porządku obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich 

członków na co najmniej siedem dni przed terminem zebrania w każdy skuteczny sposób. 

§ 37. 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, o którym mowa w § 35 może odbyć się w każdym 

czasie. 

2. Zwoływane jest ono przez Zarząd Stowarzyszenia: 

a) z jego inicjatywy; 

b) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia; 

c) na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

3. Organy, uprawnione do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, o których mowa w ust. 2 lit. b) 

i c), wraz z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania przedkładają Zarządowi proponowany 

porządek obrad. 

§ 38.  1. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych 

do głosowania w pierwszym terminie. 

2. W przypadku braku w pierwszym terminie określonej liczby członków, o której mowa w ust. 1, drugi 

termin ustala się nie wcześniej niż 7 dni oraz nie później niż 14 dni od daty pierwszego terminu. 

3. Jeżeli w drugim terminie, wyznaczonym zgodnie z zapisem ust. 2 Walne Zebranie wciąż nie może 

obradować ze względu na brak wymaganej liczby członków uprawnionych do głosowania, to piętnaście minut 

później tego samego dnia może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników. 

§ 39.  Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą: 

1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia; 

2. uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia; 

3. uchwalanie Regulaminu Zarządu; 
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4. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;7 

5. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;8 

6. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;8 

7. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego, zgodnie z treścią §21;8 

8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;8 

9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;8 

10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;8 

11. rozpatrywanie po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia skarg członków 

Stowarzyszenia na działalność Zarządu;8 

12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;8 

13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie 

zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.8 

14. Powoływanie w drodze uchwały pełnomocników do zawierania w imieniu Stowarzyszenia umów  

z członkiem Zarządu oraz do reprezentowania Stowarzyszenia w sporach pomiędzy członkiem Zarządu 

a Stowarzyszeniem.8 

§ 40. 1. Zarząd powołany jest do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami 

Walnego Zebrania Członków. 

2. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz. 

3. Członkowie Zarządu swoje funkcje w Zarządzie pełnią społecznie. Mogą jednak otrzymywać 

wynagrodzenie z tytułu innych prowadzonych przez Stowarzyszenie spraw.9 

§ 41. 1. Zarząd składa się każdorazowo z co najmniej trzech członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa  

i Skarbnika. 

2. Prezesa oraz członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zebranie. 

3. Walne Zebranie każdorazowo określi liczbę członków Zarządu przed przystąpieniem do wyboru 

Zarządu. 

4. Zarząd konstytuuje się podczas Walnego Zebrania, po podjęciu uchwały w sprawie jego powołania. 

§ 42. 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Prezes. W razie nieobecności Prezesa, funkcję tę pełni 

Wiceprezes. 

§ 43.  Do kompetencji Zarządu należą: 

1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia  

i wygaśnięcia członkostwa; 

2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia; 

3. realizacja celów Stowarzyszenia; 

4. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków; 

5. sporządzanie planów pracy i budżetów oraz sprawozdań; 

6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia; 

                                                      
7 w brzmieniu zgodnym z §1. ust. 8 uchwały nr 5/WZ/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na rzecz Gminy 

Brzeszcze „BRZOST” w Brzeszczach z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia oraz 

ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia; 
8 w brzmieniu zgodnym z §1. ust. 9 uchwały nr 5/WZ/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na rzecz Gminy 

Brzeszcze „BRZOST” w Brzeszczach z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia oraz 

ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia; 
9 w brzmieniu zgodnym z §1. ust. 10 uchwały nr 5/WZ/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na rzecz 

Gminy Brzeszcze „BRZOST” w Brzeszczach z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia oraz 

ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia; 
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7. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia; 

8. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz; 

9. zwoływanie Walnego Zebrania Członków; 

10. podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa Stowarzyszenia w innych organizacjach. 

§ 44.  Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. 

§ 45.  Komisja Rewizyjna składa się każdorazowo z trzech osób, w tym Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego i Członka Komisji. 

§ 46.  Członków Komisji Rewizyjnej w drodze uchwały powołuje i odwołuje Walne Zebranie. 

§ 47.  Komisja Rewizyjna konstytuuje się podczas Walnego Zebrania, po podjęciu uchwały 

w sprawie jej powołania. 

§ 48.  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą: 

1. kontrolowanie bieżącej pracy Stowarzyszenia; 

2. kontrolowanie działalności Zarządu; 

3. kontrolowanie gospodarki finansowej i stanu majątku Stowarzyszenia; 

4. składanie wniosków z kontroli podczas Walnego Zebrania Członków; 

5. składanie wniosków o udzielenie absolutorium dla władz Stowarzyszenia; 

6. składanie sprawozdań ze swojej działalności podczas Walnego Zebrania Członków; 

7. uchwalanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej; 

8. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków. 

9. Wskazywanie w drodze uchwały reprezentanta Komisji do zawierania w imieniu Stowarzyszenia 

umów z członkiem Zarządu oraz do reprezentowania Stowarzyszenia w sporach pomiędzy członkiem 

Zarządu a Stowarzyszeniem pod warunkiem, że Walne Zebranie nie wskaże pełnomocników do tych 

czynności w trybie §39 ust. 13.10 

§ 49. Członka władz Stowarzyszenia, o których mowa w §31 ust. 2 i 3 odwołać może Walne Zebranie, 

podejmując uchwałę większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania 

członków Stowarzyszenia. 

§ 50. 1. W przypadku, kiedy skład władz Stowarzyszenia, o których mowa w §31 ust. 2 i 3 ulegnie 

zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której 

dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu, w drodze uchwały. 

2. W trybie określonym w ust. 1 można powołać nie więcej, niż połowę składu organu. 

 

Rozdział V. 

Majątek i fundusze Stowarzyszenia oraz sposób reprezentacji 

§ 51.  Majątek Stowarzyszenia powstaje: 

a) ze składek członkowskich; 

b) z darowizn, spadków i zapisów; 

c) z dotacji i ofiarności publicznej. 

§ 52.  Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia. 

§ 53.  Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 54.  Decyzję w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. 

                                                      
10 w brzmieniu zgodnym z §1. ust. 11 uchwały nr 5/WZ/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na rzecz 

Gminy Brzeszcze „BRZOST” w Brzeszczach z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia oraz 

ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia; 
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§ 55. 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, w tym składania w jego imieniu oświadczeń 

woli, nie obciążających majątku Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes lub Wiceprezes Zarządu. 

2. Do składania oświadczeń woli obciążających majątek Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania 

pełnomocnictwa do tych czynności uprawniony jest Prezes lub Wiceprezes i jeden członek Zarządu. 

3. Do zawierania w imieniu Stowarzyszenia umów z członkiem Zarządu oraz do reprezentowania 

Stowarzyszenia w sporach pomiędzy członkiem Zarządu a Stowarzyszeniem uprawniony jest 

reprezentant Komisji Rewizyjnej, wskazany uchwałą tego organu, bądź pełnomocnik, wskazany przez 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.11 

 

Rozdział VI. 

Postanowienia końcowe 

§ 56.  Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania 

członków Stowarzyszenia. 

§ 57. 1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania 

członków Stowarzyszenia. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia określa 

sposób jego likwidacji, przeznaczenie majątku Stowarzyszenia oraz wyznacza Komisję Likwidacyjną 

Stowarzyszenia. 

§ 58.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy 

z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 210). 

 

 

 

Sekretarz Zebrania 

 

 

Anna Jankowska-Pucka 

Przewodniczący Zebrania 

 

 

Dawid Szczepański 

 

 

 

 

 

  

 

                                                      
11 w brzmieniu zgodnym z §1. ust. 12 uchwały nr 5/WZ/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na rzecz 

Gminy Brzeszcze „BRZOST” w Brzeszczach z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia oraz 

ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia;; 
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Załącznik do Statutu 

Stowarzyszenia na rzecz Gminy Brzeszcze „BRZOST” 

w Brzeszczach 

 

LOGO STOWARZYSZENIA 

1.  Logo duże Stowarzyszenia 

 
 

2.  Logo małe Stowarzyszenia 

 
 

 

Sekretarz 

 

 

Joanna Marusza-Mondygrał 

Prezes Zarządu 

 

 

Dawid Szczepański 

 


