Statut
Stowarzyszenia Kobiet Gminy Uchanie
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne.
§1
1. Stowarzyszenie Kobiet Gminy Uchanie zwane dalej „Stowarzyszeniem”
działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o
stowarzyszeniach Dz.U. 2001 r. Nr 79, poz. 855 z póź. zm. oraz
niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe.
§2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie mieści się w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Uchaniach
przy ul. Partyzantów 1.
§3
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych
organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania .
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1 bądź
wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zebranie Członków większością co
najmniej 2/3 głosów członków biorących udział w Walnym Zebraniu
Członków.
§4
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do
prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
§5
Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci oraz może posiadać logo
ustanowione w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji .
§6

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Zrzeszenie Kobiet, które pragną aktywnie działać dla rozwoju gminy
wiejskiej Uchanie.
2. Zwiększenie aktywności kobiet w życiu społecznym i gospodarczym .
3. Reprezentowanie zbiorowych interesów kobiet i ich rodzin wobec
organów państwowych, samorządowych oraz innych instytucji a także
współpraca z tymi instytucjami.
4. Ułatwianie przepływu informacji o najnowszych zdobyczach nauki,
obowiązujących przepisach potrzebnych kobietom i ich rodzinom.
5. Działanie na rzecz rozwoju różnych form przedsiębiorczości na wsi.
6. Pomoc w rozwiązywaniu problemów nurtujących społeczności kobiece w
tym: przeciwdziałanie przemocy.
7. Szerzenie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie i podejmowanie
działań na rzecz ochrony środowiska.
8. Propagowanie zdrowego trybu życia w tym: dbałość o zdrowie.
9. Dbałość o stworzenie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków
nauki, rozwoju i wypoczynku.
10. Pielęgnowanie tradycji lokalnych i kultury regionalnej.
11. Dbałość o ochronę przyrody, krajobrazu i zabytków.
12. Dążenie do polepszania bytu kobiet wiejskich i ich rodzin.
13. Dążenie do wyrównywania różnic pomiędzy poziomem życia kobiet i ich
rodzin ze wsi, z poziomem życia kobiet i ich rodzin mieszkających w miastach.
14. Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu.
15. Podejmowanie działań na rzecz aktywnych form wypoczynku kobiet i
ich rodzin.
16. Podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego.
17. Przyczynianie się do podnoszenia poziomu edukacji kobiet i ich rodzin.
18. Rozwijanie doświadczeń z podmiotami realizującymi podobne cele w
kraju i za granicą.
19. Działalność na rzecz turystki wiejskiej i agroturystyki.
§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:
1. Organizowanie szkoleń, warsztatów, pokazów, odczytów, wyjazdów
studyjnych itp.
2. Organizowanie różnego rodzaju imprez artystycznych i sportowo –
rekreacyjnych.
3. Prowadzenie działalności kulturalnej w tym: na rzecz zachowania i
rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury.
4. Prowadzenie zespołów i grup teatralnych, śpiewaczych itp.
5. Organizowanie wsparcia dla kobiet i ich rodzin będących w trudnej sytuacji
materialnej
6. Popularyzacja rolnictwa ekologicznego i nowoczesnego poprzez
organizowanie kursów i pokazów.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej , wystawienniczej i prasowej.
8. Promocja społecznej działalności kobiet w tym twórczyń ludowych.

9. Organizacja wycieczek, rajdów i innych form wypoczynku.
10. Występowanie w obronie praw kobiet i ich rodzin.
11. Organizacja badań profilaktycznych dla kobiet.
12. Występowanie o różnego rodzaju środki finansowe, dotacje, granty,
pożyczki oraz organizacja szkoleń z zakresu pozyskiwania tych
środków.
13. Nawiązywanie kontaktów z różnymi organizacjami pozarządowymi w
kraju i za granicą.
14. Organizacja spotkań lekarzy różnych specjalności z kobietami w
zakresie dbałości o zdrowie.
15. Organizacja wypoczynku w czasie ferii i wakacji dla dzieci i młodzieży.
16. Rejestracja produktów regionalnych i tradycyjnych.
17. Opieka nad zabytkami, przyrodą, miejscami kultu oraz wybranymi
trasami turystycznymi.
18. Współudział w tworzeniu placówek przedszkolnych lub klubów pracy
pozaszkolnej z dziećmi i młodzieżą.
19. Prowadzenie innej działalności sprzyjającej realizacji statutowych celów
Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.
§8
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
3. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd na posiedzeniu.
§ 9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
1) Członków zwyczajnych,
2) Członków wspierających,
3) Członków honorowych.
§ 10
1).Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna w szczególności
członkini Koła Gospodyń Wiejskich posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych,
akceptująca statut i cele Stowarzyszenia, która wypełni pisemną
deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.
2). Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna
zainteresowana działalnością Stowarzyszenia ,
która utożsamia się z jego działalnością.

Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu
za pośrednictwem swojego przedstawiciela. Członkiem wspierającym
Stowarzyszenia może być także organizacja społeczna.
3). Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w rozwój Stowarzyszenia, lub w inny szczególny sposób wniosła
zasługi dla Stowarzyszenia.
§ 11
Członek zwyczajny ma prawo:
1) Czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia.
2) Uczestnictwa z głosem stanowiącym na Walnym Zebraniu Członków.
3) Zgłaszania wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia .
4) Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu.
5) Korzystania ze świadczeń i pomocy Stowarzyszenia .
§ 12
Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) Aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia .
2) Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia .
3) Regularnego opłacania składek członkowskich.
§ 13
1. Członek wspierający ma wszelkie prawa członka zwyczajnego za
wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
2. Przyjęcie do Stowarzyszenia członka wspierającego następuje uchwałą
Zarządu Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
3. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia we wszystkich
działalnościach Stowarzyszenia oraz braniu udziału z głosem doradczym
w statutowych władzach Stowarzyszenia .
§ 14
1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek
Zarządu Stowarzyszenia .
2. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego z
wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Członek honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym we
wszystkich Władzach Statutowych Stowarzyszenia .
4. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
§ 15
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia , zgłoszonej

na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek i innych
zobowiązań.
2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka
wspierającego.
3. Skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu z powodu
nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek członkowskich lub
innych zobowiązań przez okres dłuższy niż 3 miesiące, pomimo
pisemnego upomnienia.
4. Skreślenia z listy członków w przypadku stwierdzenia rażącego
naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i
regulaminów.
5. Skreślenia z listy członków w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu
Powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia
praw publicznych.
6. Pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku rażącego działania na
szkodę Stowarzyszenia .
ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia .
§ 16
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
§ 17
1. Kadencja wszystkich Władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. Wybór odbywa
się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Walne Zebranie
Członków może wprowadzić głosowanie tajne. Wybór władz następuje
spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Członkowie wybrani do Władz Stowarzyszenia mogą tą samą funkcję
pełnić nie dłużej

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe.
§ 32
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają obowiązujące przepisy
prawa.

§ 33
Stowarzyszenie uprawnione jest do używania pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i
pełnym adresem siedziby.niż przez 5 kadencji.
3. Uchwały Władz Stowarzyszenia jeżeli Statut nie stanowi inaczej,
podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
§ 18
W przypadku ustąpienia lub śmierci członka Władz Stowarzyszenia w
trakcie kadencji, skład osobowy uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów według
kolejności uzyskanych głosów. W przypadku gdy osoby nie wyrażą zgody na pełnienie funkcji
zwoływane jest Walne Zebranie Członków.
Walne Zebranie Członków.
§ 19
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
- Członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym,
- Członkowie wspierający, honorowi – z głosem doradczym.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków na
piśmie co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania
Członków.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych
członków.
5. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie
uczestniczy połowa ogólnej liczby uprawnionych członków, wówczas w
drugim terminie uchwały mogą być podjęte zwykłą większością
głosów oddanych przez obecnych. Drugi termin powinien być podany w
zawiadomieniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie
jednej godziny po pierwszym terminie.
§ 20
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się:
- jeden raz w roku, najpóźniej do końca 1 kwartału następnego roku i ma
charakter sprawozdawczy,
- sprawozdawczo – wyborcze, co 4 lata.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej
inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej, bądź pisemny wniosek 1/3
ogółu członków zwyczajnych.

§ 21
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie 1
miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować wyłącznie
nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 22
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1/ określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia w tym
Zarządu i uchwalanie budżetu,
2/ przygotowywanie rocznego programu działania,
3/ wybór i odwołanie Władz Stowarzyszenia, w tym Zarządu,
4/ uchwalenie Statutu i jego zmian,
5/ rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
podejmowanie uchwał o udzieleniu absolutorium Zarządowi za okres
objęty sprawozdaniem,
6/ ustalenie wysokości składki członkowskiej,
7/ uchwalenie regulaminu Władz Stowarzyszenia,
8/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
9/ nadawanie i pozbawienie godności członka honorowego,
10/ podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do innych
organizacji,
11/ podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem
Stowarzyszenia,
12/ podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu
jego majątku,
13/ zwolnienie z obowiązku płacenia składek członkowskich w szczególnych
przypadkach.
Zarząd
§ 23
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia i
odpowiada za realizację uchwał Walnego Zebrania Członków. Zarząd
reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność
przed Walnym Zebraniem Członków za realizację zadań określonych
§27 niniejszego statutu.
2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 członków, w tym:
a/ Prezesa
b/ Wiceprezesa
c/ Sekretarza
d/ Skarbnika
e/ Członka Zarządu.
3. Zarząd Stowarzyszenia działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez
Walne Zebranie Członków.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak
niż 1 raz w kwartale.
§ 24
1. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań
upoważnionych jest dwóch członków Zarządu w tym Prezes lub
Wiceprezes.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa
lub Wiceprezesa bądź pracowników biura Stowarzyszenia w sprawach
należących do ich kompetencji określonych przez Prezesa pisemnym
zakresem czynności.
§ 25
1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia.
2) Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków.
3) Przyjmowanie i wykreślanie członków.
4) Sporządzanie i składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.
5) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
6) Zarządzania majątkiem Stowarzyszenia w tym przygotowywanie
projektów uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku.
7) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
8) Przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków projektów uchwał
dotyczących planów działalności i budżetu.
Komisja Rewizyjna
§ 26
1. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie i składa się z 3
członków, którzy wybierają ze swojego grona przewodniczącego i
sekretarza.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we
Władzach Stowarzyszenia.
3. Komisja działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne
Zebranie Członków.
4. Przewodniczący lub członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w
posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
§ 27
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności
Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami pochodzącymi z kontroli i lustracji.

3. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosku o udzielenie lub odmowę
udzielenia absolutorium Zarządowi.
4. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
5. Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków.
ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia.
§ 28
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
1) nieruchomości,
2) ruchomości,
3) fundusze,
2. Majątek ten może być przeznaczony wyłącznie do realizacji działalności
statutowej.
3. Na fundusze składają się:
1) dochody uzyskiwane ze składek członkowskich oraz świadczeń
członków wspierających,
2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących wartość lub
będących w gestii Stowarzyszenia.
3) dotacje, darowizny, zapisy i składki,
4) subwencje, granty,
5) zbiórki publiczne
6) dochody z działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego.
§ 29
Składki członkowskie powinne być wpłacone do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci
członkowie wpłacają składki w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na
członka Stowarzyszenia w wysokości:
1/ pełnej składki po przyjęciu w pierwszym półroczu.
2/ połowie składki w przypadku przyjęcia w drugim półroczu danego
roku.
§ 30
1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
2. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia przechowywane
są na koncie Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 31
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje
Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania w głosowaniu jawnym.
2. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków
decyduje o przekazaniu majątku Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie Członków po podjęciu uchwały o rozwiązaniu
Stowarzyszenia powołuje Komisję Likwidacyjną i określa tryb likwidacji.
4. Komisja Likwidacyjna odpowiedzialna jest za tryb likwidacji zgodnie z
określonymi przepisami i uchwałą Walnego Zebrania Członków.
5. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.
6. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Stowarzyszenia przekazuje się
w całości na cele określone uchwałą Walnego Zebrania Członków.

