STATUT
Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Jedlicza A, Jedlicza B,
Grotnik i Ustronia „Linda”

§1. Postanowienia ogólne, nazwa i teren działania
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Jedlicza A, Jedlicza B, Grotnik
i Ustronia „Linda”; w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą skróconą: Stowarzyszenie Linda.
2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa
na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r.
poz. 1393 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
3. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach.
4. Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Jedlicze B w gminie Zgierz w województwie łódzkim, przy
ulicy Podleśnej 67.
5. Terenem działalności Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska
6. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność
poza granicami kraju, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką
działalność.
7. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo. Wzór pieczęci i logo zatwierdza Walne
Zgromadzenie.

§2. Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
1. Celem Stowarzyszenia jest:
a) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój lokalnej społeczności wsi: Jedlicze A,
Jedlicze B, Grotniki i Ustronie, położonych w Gminie Zgierz w województwie łódzkim
b) prowadzenie działalności integrującej mieszkańców wsi: Jedlicze A, Jedlicze B, Grotniki i
Ustronie, położonych w Gminie Zgierz w województwie łódzkim
c) prowadzenie działalności na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
a) reprezentowanie społeczności lokalnych miejscowości: Jedlicza A, Jedlicza B, Grotnik i
Ustronia wobec urzędów administracji publicznej i podmiotów prawa gospodarczego;
b) działania na rzecz rozwoju regionu;
c) działania na rzecz poprawy lokalnej infrastruktury;
d) wspieranie inicjatyw lokalnych;
e) wspieranie twórców zamieszkałych na terenie miejscowości: Jedlicze A, Jedlicze B,
Grotniki i Ustronie
f) kultywowanie tradycji regionalnych, w tym wsparcie dla miejscowego Koła Gospodyń
Wiejskich
g) promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego
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h) wspieranie działań mających na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego
3. Działalność Stowarzyszenia oparta jest głównie o pracę społeczną członków.
Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w
odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie na
realizację celów statutowych.
5. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność statutową. Dochód z
odpłatnej i nieodpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia służy do realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.
a) Przedmiotem działalności nieodpłatnej Stowarzyszenia są:
1) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
2) działalności wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
3) działalności wspomagające rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej;
4) działalności wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
5) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
6) działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
7) działalności na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
8) działalności na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego;
9) działalności na rzecz turystyki i krajoznawstwa;
b) Przedmiotem działalności odpłatnej Stowarzyszenia są:
1) działalności wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
2) działalności wspomagające rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej;
3) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
4) działalności na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
5) działalności na rzecz turystyki i krajoznawstwa;
6) działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

§3. Członkowie oraz ich prawa i obowiązki
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, utożsamiające się z celami
Stowarzyszenia
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) założycieli,
b) zwyczajnych,
c) wspierających.
3. Członkami Zwyczajnymi są osoby fizyczne, obywatele polscy lub cudzoziemcy. O przyjęciu
ich do Stowarzyszenie decyduje w formie uchwały Zarząd na podstawie ich deklaracji o
przystąpieniu.
4. Członkami Wspierającymi są osoby prawne krajowe i zagraniczne, które zadeklarują
wsparcie materialne lub organizacyjne działalności Stowarzyszenia. O ich przyjęciu do
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Stowarzyszenia decyduje Zarząd, który jednocześnie ustali sposób realizacji deklarowanego
wsparcia.
5. Członek Zwyczajny ma prawo do:
a) wpływania na kierunki działalności Stowarzyszenia;
b) czynnego i biernego prawa wyborczego do jego władz;
c) udziału we wszystkich formach jego działalności;
d) korzystania z form działalności Stowarzyszenia na zasadach preferencyjnych;
e) uzyskiwania pomocy od Stowarzyszenia, o ile taka forma działalności będzie dostępna;
6. Członek Zwyczajny ma obowiązek:
a) przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
b) regularnego płacenia składek członkowskich.
7. Członek wspierający ma prawo, poprzez swoich przedstawicieli, do udziału we wszystkich
formach działalności Stowarzyszenia na równi z Członkami Zwyczajnymi, jednakże bez
prawa głosu w sprawach zastrzeżonych przez ustawę o stowarzyszeniach wyłącznie dla
Członków Zwyczajnych.
8. Członkostwo Zwyczajne ustaje z chwilą:
a) zgonu członka;
b) wystąpienia członka, dokonanego w formie oświadczenia woli, złożonej na piśmie
Zarządowi;
c) wykluczenia go mocą uchwały Walnego Zgromadzenia, na wniosek Zarządu, w
przypadku nie przestrzegania obowiązków zapisanych w Statucie, lub działalności
godzącej w dobro Stowarzyszenia.
9. Członkostwo Wspierające ustaje z chwilą podjęcia przez Zarząd uchwały o wykluczeniu tej
osoby prawnej z powodu braku działalności na rzecz Stowarzyszenia lub na jej wniosek.
10. Członkami Założycielami są wszyscy uczestnicy Zebrania Założycielskiego. Członkowie
Założyciele mają wszystkie prawa i obowiązki Członków Zwyczajnych.

§4. Władze Stowarzyszenia
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, przy nieograniczonej liczbie
kandydatów.
3. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż
jedną trzecią składu organu władzy.
4. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w następującym trybie:
a) Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, w
pierwszym terminie, przy obecności co najmniej połowy Członków Zwyczajnych, a w
drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
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b) Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania, zaś w przypadku równej liczby głosów,
decyduje głos Prezesa.
c) Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
5. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, w którym biorą udział wszyscy
Członkowie Zwyczajni – z głosem stanowiącym, oraz Wspierający – z głosem doradczym.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie lub odmowa
udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi;
b) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, członków Zarządu oraz Komisji
Rewizyjnej;
c) ustalanie wysokości składek członkowskich;
d) podejmowanie uchwał w sprawie kierunków działalności Stowarzyszenia;
e) rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od uchwały Zarządu;
f) ustalanie zasad wynagradzania członków zarządu za czynności wykonywane w związku
z pełnioną funkcją,
g) wyznaczanie pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między
Stowarzyszeniem, a członkami zarządu oraz w sporach z nimi,
h) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
i) uchwalanie zmian statutu;
j) rozwiązanie Stowarzyszenia.
6. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie obywa się przynajmniej jeden raz w roku.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z jego własnej inicjatywy
lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, lub na wniosek 1/4 Członków Zwyczajnych w terminie
2 miesięcy od otrzymania tego wniosku i może obradować tylko nad sprawami dla których
zostało zwołane.
9. Zwołanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w następującym trybie:
a) O Walnym Zgromadzeniu i jego planie obrad członkowie powinni być powiadomieni nie
później niż na 2 tygodnie przed jego terminem.
b) Członkowie Stowarzyszenia otrzymują sprawozdanie z dotychczasowej działalności
Zarządu nie później niż na 2 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia,
którego celem jest udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
10. Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezesa, który kieruje jego pracami oraz od 2 do 5
członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie.
a) Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
b) Liczbę członków zarządu na następną kadencję ustala Walne Zgromadzenie po
wyborze Prezesa.
c) Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd ustala podział funkcji między jego członkami
oraz udziela im pełnomocnictw do występowania w imieniu Stowarzyszenia w sprawach
majątkowych i finansowych.
11. Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja celów Stowarzyszenia;
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b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
c) organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia;
d) sporządzanie planów pracy i budżetu;
e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
f) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
g) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
h) zwoływanie Walnych Zgromadzeń;
i) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej;
j) przyjmowanie nowych członków;
k) skreślanie członków, wykluczonych mocą uchwały Walnego Zgromadzenia.
12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz na
półrocze. W posiedzeniach tych mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej lub
zaproszeni goście z głosem doradczym. Członkowie zarządu otrzymują wynagrodzenie za
czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, o ile Stowarzyszenie posiada środki,
przeznaczone na ten cel.
13. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż 1 raz w roku.
14. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy, Sekretarza. Osoby pełniące te
funkcje muszą spełniać następujące warunki:
a) nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe;
15. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola działalności Stowarzyszenia, pod względem zgodności z przepisami prawa, ze
statutem oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia;
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu;
c) prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zebrania Zarządu;
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

§5. Reprezentowanie Stowarzyszenia
1. Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Zarząd, a w przerwie między jego posiedzeniami
przez Prezesa Stowarzyszenia. W razie rezygnacji Prezesa z pełnionej funkcji lub śmierci,
jego obowiązki przejmuje upoważniony członek Zarządu.
2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w
sprawach majątkowych i finansowych wymagane są podpisy Prezesa i jednej z osób
upoważnionej do tego przez Zarząd, lub dwóch osób upoważnionych przez Zarząd.

5/6

§6. Fundusze i majątek Stowarzyszenia
1. Fundusze i majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn,
spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia,
dotacji oraz z ofiarności publicznej.
2. Zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązania majątkiem Stowarzyszenia w
stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów 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”;
b) przekazywanie majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, 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
referencyjnych warunkach;
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia 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 z celu statutowego;
d) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§7. Komunikacja i powiadamianie
1. Podstawowym medium, służącym do komunikacji pomiędzy członkami stowarzyszenia jest
poczta elektroniczna.
2. Zawiadamianie członków Stowarzyszenia, w tym zawiadomienie o zwołaniu Walnego
Zgromadzenia odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłanej na adresy
wskazane przez członków Stowarzyszenia.
3. Pomocniczym medium komunikacyjnym, służącym do informowania o działaniu
Stowarzyszenia jest jego strona internetowa.

§8. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
1. Uchwały w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3
głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych – w pierwszym terminie,
zaś w drugim – członków obecnych.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 3/4
głosów przy obecności, co najmniej połowy członków zwyczajnych w pierwszym terminie,
zaś w drugim – członków obecnych.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o
Stowarzyszeniach.
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