
STATUT STOWARZYSZENIA

Projekt Dzieciaki

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie „Projekt Dzieciaki” zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość

prawną.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, zgodnie

z przepisami prawa.

Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo

o stowarzyszeniach, a także Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Rzeplin.

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie

może zatrudniać pracowników, może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność statutową

pożytku publicznego.

§ 5

Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci okrągłej z logo i pieczęci podłużnej z nazwą

i adresem na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym

samym lub podobnym profilu działania.



ROZDZIAŁ II 

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

1. wspieranie edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przedszkolnej 

i szkolnej oraz działań edukacyjnych adresowanych do dzieci i młodzieży;

2. dbałość o wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci mieszkających na wsi;

3. zintegrowanie i aktywizacja społeczności lokalnej;

4. promowanie wsi i jej mieszkańców;

5. wspieranie rozwoju wiejskiego środowiska lokalnego;

6. promocja zdrowia i zdrowego stylu życia, w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć;

7. organizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, sportowym,

ekologicznym i promocyjnym;

8. upowszechnianie sportu wśród społeczeństwa, szczególnie wśród dzieci i młodzieży;

9. wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnych,

poprawy bezpieczeństwa oraz tworzenia i utrzymania miejsc rekreacji i wypoczynku

na obszarze gminy;

10. modernizacja i doposażenie szkoły podstawowej w Rzeplinie oraz świetlicy

w Karwianach;

11. poprawa bezpieczeństwa na drogach regionu;

12. wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego mieszkańców gminy;

13. rozwój przedsiębiorczości;

14. poprawa komunikacji w obrębie gminy, w szczególności transportu szkolnego;

15. spełnianie dziecięcych marzeń;

16. upowszechnianie turystyki, sportu i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku regionu;

17. promocja kultury, w szczególności tworzonej przez mieszkańców i do nich

adresowanej;

18. integrowanie dzieci i młodzieży z osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. pozyskiwanie funduszy przeznaczonych na prowadzenie różnorodnych form działania

Stowarzyszenia;



2. organizowanie pomocy rzeczowej i materialnej mieszkańcom ze środowisk

zaniedbanych społecznie;

3. organizację imprez środowiskowych: festyny, aukcje, wystawy prac, imprezy

sportowo -rekreacyjne, itp.;

4. organizację różnego rodzaju spotkań, prelekcji i odczytów, propagację kultury,

edukacji oraz działalności Stowarzyszenia;

5. współpraca z władzami samorządowymi;

6. współdziałanie z różnorodnymi instytucjami wspierającymi edukację;

7. rozwijanie form działalności służących kreowaniu pozytywnego wizerunku

przedszkola i szkoły w środowisku lokalnym;

8. współpracę z instytucjami, organizacjami, osobami fizycznymi i prawnymi w kraju

i za granicą, które pomagają realizować cele Stowarzyszenia;

9. prowadzenie działań na terenie  świetlicy w miejscowości Karwiany;

10. wymianę międzynarodową dzieci i młodzieży;

11. organizowanie wyjazdów integracyjnych w celach poznawczych i rekreacyjnych;

12. organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży;

13. włączanie lokalnego środowiska w akcje organizowane przez Stowarzyszenie;

14. pomoc w dożywianiu dzieci z lokalnych szkół;

15. działalność dobroczynną;

16. organizowanie pomocy humanitarnej dla polskich placówek opiekuńczo - 

- wychowawczych.

§ 9

1. Cele statutowe Stowarzyszenie realizuje poprzez prowadzenie działalności

nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego.

2. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego realizowana może być poprzez:

2.1. organizację imprez środowiskowych: festyny, aukcje, wystawy prac, imprezy

sportowo-rekreacyjne, itp.;

2.2. organizację różnego rodzaju spotkań, prelekcji i odczytów, propagację kultury,

edukacji oraz działalności Stowarzyszenia;

2.3. współdziałanie z różnorodnymi instytucjami wspierającymi edukację;

2.4. rozwijanie form działalności służących kreowaniu pozytywnego wizerunku

przedszkola i szkoły w środowisku lokalnym;

2.5. współpracę z instytucjami, organizacjami, osobami fizycznymi i prawnymi

w kraju i za granicą, które pomagają realizować cele Stowarzyszenia;



2.6. prowadzenie działań na terenie  świetlicy w miejscowości Karwiany;

2.7. wymianę międzynarodową dzieci i młodzieży;

2.8. organizowanie wyjazdów integracyjnych w celach poznawczych 

i rekreacyjnych;

2.9. organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i    młodzieży;

2.10. włączanie lokalnego środowiska w akcje organizowane przez Stowarzyszenie;

2.11. pomoc w dożywianiu dzieci z lokalnych szkół;

2.12. działalność dobroczynną;

2.13. organizowanie pomocy humanitarnej dla polskich placówek opiekuńczo  –

wychowawczych.

3. Działalność odpłatna pożytku publicznego realizowana może być poprzez:

3.1. organizację imprez środowiskowych: festyny, aukcje, wystawy prac, imprezy

sportowo-rekreacyjne, itp.;

3.2. organizację różnego rodzaju spotkań, prelekcji i odczytów, propagowanie

kultury, edukacji oraz działalności Stowarzyszenia;

3.3. współdziałanie z różnorodnymi instytucjami wspierającymi edukację;

3.4. rozwijanie form działalności służących kreowaniu pozytywnego wizerunku

przedszkola i szkoły w środowisku lokalnym;

3.5. prowadzenie działań na terenie  świetlicy w miejscowości Karwiany;

3.6. wymianę międzynarodową dzieci i młodzieży;

3.7. organizowanie wyjazdów integracyjnych w celach poznawczych 

i rekreacyjnych;

3.8. organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży;

3.9. pomoc w dożywianiu dzieci z lokalnych szkół.

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE,  ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Członków Zwyczajnych;

2. Członków Honorowych;

3. Członków Wspierających;



§ 11

1. Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy lub

obcokrajowcy, będący pełnoletnimi osobami fizycznymi, którzy zadeklarują się

i zaangażują w aktywne działanie – w miarę swoich możliwości – w celu realizacji

postawionych zadań statutowych Stowarzyszenia.

2. Decyzję o nadaniu statusu Członka Zwyczajnego podejmuje Zarząd na podstawie

pisemnej deklaracji członkowskiej i po uzyskaniu rekomendacji co najmniej dwóch

członków Stowarzyszenia.

3. Członkami Zwyczajnymi są także założyciele Stowarzyszenia.

§ 12

Członkowi Zwyczajnemu przysługuje:

1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia;

2. prawo zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia;

3. prawo zaznajomienia z oświadczeniami i decyzjami władz Stowarzyszenia;

4. prawo do zaskarżania do Walnego Zgromadzenia uchwały Zarządu o skreśleniu z listy

członków.

§ 13

Członek Zwyczajny obowiązany jest do:

1. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia;

2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

3. dbania o dobre imię Stowarzyszenia;

4. regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 14

1. Nadanie godności Członka Honorowego następuje w drodze uchwały podjętej przez

Zarząd.

1.1.  Członkiem Honorowym może zostać wyłącznie osoba, która w sposób 

szczególny zasłużyła się w realizacji celów Stowarzyszenia.

1.2. Członkowie Honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich i nie

przysługuje im prawo wyboru władz Stowarzyszenia.

2. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna

deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów

Stowarzyszenia.



2.1. Członkiem Wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na 

podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy

od daty złożenia deklaracji.

2.2. Członek Wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych

świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie Wspierający i Honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa

wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach

Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak Członkowie Zwyczajni.

§ 15

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie

Zarządowi;

2. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego

karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych;

3. pozbawienia członkostwa, w drodze uchwały podjętej przez Zarząd, na skutek nie

spełnienia obowiązków, o których mowa w par.13;

4. w przypadku określonym w pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu Zarząd zobowiązany jest

zawiadomić członka o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia podając przyczyny

oraz informując o przysługującym mu prawie wniesienia odwołania do Walnego

Zgromadzenia Członków, w terminie 14 dni od daty doręczenia stosowanej uchwały;

5. śmierci członka.

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§ 17

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział: z głosem stanowiącym –



Członkowie Zwyczajni, jako wolni słuchacze  – Członkowie Honorowi, Wspierający i

zaproszeni goście.

2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na

14-cie dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków, wykorzystując do tego

skuteczny sposób komunikacji.

3. Walne Zgromadzenie Członków jest władne do podejmowania uchwał w obecności co

najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie, który

może być wyznaczony 15 minut później tego samego dnia,  może ono skutecznie

obradować bez względu na liczbę członków.

4. Uchwały zapadają większością głosów, a w wypadku równości głosów rozstrzyga głos

przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków prowadzącego obrady.

§ 18

1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

1.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się raz w roku.

1.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbywać się w każdym  

czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:

2.1. z własnej inicjatywy;

2.2. na żądanie Komisji Rewizyjnej;

2.3. na umotywowane żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1. określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;

2. uchwalenie Statutu i jego zmian;

3. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia;

4. rozpatrywanie  i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;

5. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz ulg i zwolnień od tych składek;

6. rozpatrywanie  wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia 

lub jego władze;

7. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich i od uchwał Zarządu;

8. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji;

9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przekazaniu jego majątku;

10. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.



ZARZĄD

§ 20

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia.

2. Wyboru Zarządu dokonuje Walne Zgromadzenie Członków, z tym że skład

pierwszego Zarządu wybiera Zebranie Założycieli.

3. Wybór dokonywany jest w głosowaniu jawnym, chyba że Walne Zgromadzenie

Członków zdecyduje o innym sposobie głosowania.

4. W składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby mające pełną zdolność do

czynności prawnych.

5. Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu wybierając Prezesa

i Wiceprezesa.

6. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

7. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym:

7.1. Prezesa;

7.2. Wiceprezesa.

8. Zasady działania Zarządu ustala regulamin ustalony przez Zarząd.

9. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół

roku.

10. W posiedzeniu Zarządu musi uczestniczyć przynajmniej 2 jego członków, w tym

Prezes lub Wiceprezes lub upoważniony zastępca.

11. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości

głosów decyduje głos Prezesa, a podczas jego nieobecności Wiceprezesa lub

uprawnionego przez niego zastępcy.

12. Członkowie Zarządu  nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

§ 21

Do zakresu działania Zarządu należy:

1. realizowanie celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;

2. określanie szczegółowych kierunków działania;

3. ustalanie preliminarzy działania;

4. ustalenie wzoru deklaracji członkowskich;

5. ustalenie wzoru pieczęci Stowarzyszenia, odznaki i legitymacji członkowskiej;

6. sprawowanie nadzoru nad majątkiem Stowarzyszenia;

7. uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie;



8. powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich działań;

9. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;

10. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie);

11. prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia;

12. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności Członka Honorowego 

Stowarzyszenia;

13. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków;

14. wykonywanie innych zadań i obowiązków przewidziane niniejszym Statutem.

§ 22

Do reprezentowania Stowarzyszenia i podpisywania w imieniu Stowarzyszenia umów,

dokumentów, w tym dotyczących zaciągania zobowiązań majątkowych do kwoty 30 tysięcy

złotych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub

Wiceprezesa lub ustanowionego przez nich pełnomocnika, a powyżej kwoty 30 tysięcy

złotych, trzech członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa lub ustanowionego przez

nich pełnomocnika.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 23

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli 

nad jego działalnością.

2. Wyboru Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie Członków, z tym że

skład pierwszej Komisji Rewizyjnej wybiera Zebranie Założycieli.

3. Wybór dokonywany jest w głosowaniu jawnym, chyba że Walne Zgromadzenie

Członków zdecyduje o innym sposobie głosowania.

4. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

5. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 członków w tym:

1. Przewodniczącego;

2. Wiceprzewodniczącego.

6. Zarząd Komisji Rewizyjnej konstytuuje się na swoim pierwszym zebraniu wybierając

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

§ 24

Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia;

2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;



3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, a także

prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;

4. składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę

udzielenia) absolutorium Zarządowi;

5. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków;

6. ustalanie regulaminu swojej pracy.

§ 25

1. Komisja Rewizyjna przynajmniej raz w roku odbywa zebranie, które zwołuje

przewodniczący lub, w razie jego nieobecności, wiceprzewodniczący

2. Do ważności obrad oraz podejmowanych uchwał wymagana jest obecność większości

członków komisji.

3. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym,

w zebraniu Zarządu.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani

pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 26

W razie zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w czasie

trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji

dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie

można powołać mniej niż połowę składu organu.

§ 27

W Stowarzyszeniu nie można łączyć funkcji we władzach z funkcją w organie nadzoru.

Organ nadzoru jest odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie

wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.



ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 28

1. Działalność Stowarzyszenia finansowana jest:

1. ze składek członkowskich;

2. z przychodów ze zbiórek i innych form ofiarności publicznej;

3. z dotacji;

4. z darowizn, zapisów i spadków;

5. z odpłatnej działalności Stowarzyszenia.

2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane

na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu

bieżących potrzeb, przekazane na to konto.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane na konto Stowarzyszenia. Nowo

przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd,

w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka

Stowarzyszenia.

§ 29

Stowarzyszenie nie może:

1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do

jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,

członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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”;

2. przekazywać jego 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. wykorzystywać 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 z celu statutowego;



4. dokonywać 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.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA  STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 30

1. Uchwalenie zmian w Statucie oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia

przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów, co

najmniej 3/4, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w I

terminie, a w II terminie niezależnie od liczby obecnych.

2. Uchwalenie zmian w Statucie oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być

przedmiotem Walnego Zgromadzenia Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te

zostały umieszczone w porządku jego obrad obrad.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków

określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku

Stowarzyszenia.

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nieuregulowanych

w Statucie mają odpowiednie zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.

– Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).


