STOWARZYSZENIE
„FORMACJA DŹWIERSZNO O.M.M.P”

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: „STOWARZYSZENIE FORMACJA DŹWIERSZNO O.M.M.P”
Zwane dalej Stowarzyszeniem.
§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
Siedzibą stowarzyszenia jest Dźwierszno Małe.
§3
1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem posiadającym osobowośd
prawną.
2. Stowarzyszenie podlega rejestracji we właściwym Sądzie Rejestrowym oraz wpisaniu do
Rejestru Stowarzyszeo.
§4
Stowarzyszenie może byd członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takim samym lub
zbliżonym profilu działalności, jeżeli nie narusza to zobowiązao wynikających z umów
międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną. Dla realizacji celów statutowych może
działad na terenie innych paostw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§5
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowośd prawną, działa na
podstawie przepisów ustawy z dn. 07.04.1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 nr 79 z poz
zm.) oraz niniejszego statutu.
§6
Działalnośd Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do
prowadzenia swoich spraw może zatrudniad pracowników. Stowarzyszenie może prowadzid
działalnośd gospodarczą.
§7
Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, program działania i struktury organizacyjne oraz
uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

§8
Stowarzyszenie używa pieczęci, oznak i znaków organizacyjnych. Sposób używania oznak i pieczęci
ustala Zarząd. Stowarzyszenie może posiadad sztandar.
ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§9
1. Kształtowanie lokalnych liderów i animatorów życia społecznego.
2. Działalnośd wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
3. Promocja i organizacja wolontariatu.
4. Działalnośd edukacyjna, kulturalna i wychowawcza.
5. Działalnośd na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca
społeczności lokalnej ze społecznościami lokalnymi innych paostw UE.
6. Działalnośd na rzecz integracji społeczności lokalnej RP oraz rozwijanie kontaktów i
współpraca ze społecznościami lokalnymi paostw wschodu.
7. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym także turystyka, krajoznawstwo ze
szczególnym uwzględnieniem obszaru krajny.
8. Aktywizacja zawodowa osób młodych i bezrobotnych.
9. Działalnośd wspomagająca lokalny rozwój gospodarki, w tym przede wszystkim rozwój
przedsiębiorczości, turystyki.
10. Działalnośd na rzecz osób niepełnosprawnych oraz starszych, w wieku emerytalnym, nie
czynnych zawodowo, bezdomnych.
11. Upowszechnianie edukacji, sportu, turystyki, kultury fizycznej, wspieranie lokalnych drużyn i
sekcji sportowych; ekologii i profilaktyki zdrowotnej, przeciwdziałanie narkomanii i patologii
społecznej.
12. Kształtowanie pożądanych cech charakteru i osobowości członków poprzez aktywne
uczestnictwo w realizacji zadao statutowych Stowarzyszenia.
13. Działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego, rzeki Lubcza, Łobzonka i licznych
jezior występujących w naszej okolicy, w tym edukacja ekologiczna, jak również wspieranie
działao mających na celu wyrównywanie stanów pogłowia zagrożonych zwierząt
zamieszkujących lasy RP poprzez hodowle i uwalnianie ich do środowiska naturalnego.
14. Propagowanie wiedzy historycznej poprzez utworzenie sekcji ułaoskiej, kultywowanie
tradycji oręża polskiego i historii.
15. Zainicjowanie budowy „Domu Wędrowca” i obiektu sportowego w naszej miejscowości.
16. Promocja i nacisk na odnawialne źródła energii, recykling oraz retencja.

§ 10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :
1. Organizacje i wspieranie imprez upowszechniających kulturę, konkursów, przeglądów,
spotkao tematycznych.
2. Współpraca z mediami lokalnymi w tym opracowanie informacji dla prasy o realizowanych
przez Stowarzyszenie projektach i akcjach.
3. Prowadzenie portalu internetowego skierowanego do społeczności powiatu pilskiego i RP.
Działanie wspierające rozwój kółek informatycznych, w tym rozbudowa sali komputerowej
z podłączeniem do Internetu- szerzenie społeczeostwa informatycznego.
4. Promocja zachowao prospołecznych, zdrowotnych, hipoterapii oraz ratownictwa medycznego.
5. Organizowanie wykładów, warsztatów, wystaw, zebrao dyskusyjnych, konferencji, pokazów,
koncertów oraz innych imprez.
6. Prowadzenie świetlic i klubów.
7. Organizowanie kursów oraz szkoleo.
8. Organizowanie wycieczek, wypoczynku, czasu wolnego dzieciom i młodzieży, również
trudnej i niedostosowanej społecznie oraz niepełnosprawnej.
9. Organizowanie imprez sportowych i historycznych.
10. Współpraca z osobami i instytucjami, których cele zbliżone są z celem Stowarzyszenia, lub
które chcą wspierad realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
11. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji RP i innych
krajów.
12. Publiczne zabieranie głosu w sprawach objętych celami Stowarzyszenia; wypowiadanie się
w sprawach publicznych oraz w dostępie do pomocy prawnej.
13. Ubieganie się o środki finansowe z innych źródeł dla realizacji celów określonych w statucie.
14. Współpraca i współdziałanie z władzami samorządowymi ,województwa, powiatu, gminy
i wsi w zakresie przygotowania i realizacji planów rozwoju infrastruktury i gospodarki wsi.
15. Inne działania realizujące cele statusowe.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE- PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW
§11
Członkami Stowarzyszenia mogą byd osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może byd
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§12
1. Członkami Stowarzyszenia mogą byd:
- małoletni poniżej 16 roku życia, jeśli wyrażą na to zgodę jego ustawowi przedstawiciele (rodzice),
nie mogą jednak korzystad z biernego i czynnego prawa wyborczego.
- Małoletni w wieku 16-18 lat mogą korzystad z biernego i czynnego prawa wyborczego.
- cudzoziemiec posiadający zameldowanie na terytorium RP
- cudzoziemiec nie mający zameldowania na terytorium RP,
§13
Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
§14
Nowym Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może byd każda osoba fizyczna, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia
§15
Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.
§16
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostad osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

§17
Członkowie wspierający mają prawo do:
a) brania udziału w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym,
b) korzystania z urządzeo i usług Stowarzyszenia na zasadach określonych w regulaminie
uchwalonym przez Zarząd
§18
1. Członek wspierający zobowiązany jest do:
a) popierania celów Stowarzyszenia zgodnie z deklaracją,
b) wspierania materialnego działalności Stowarzyszenia zgodnie z deklaracją

2. Utrata członkowstwa wspierającego stowarzyszenia następuje na skutek dobrowolnego
wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia.
§19
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostad członek zwyczajny lub osoba fizyczna, która
położyła wybitne zasługi dla Stowarzyszenia lub dla realizacji jego celów. Członkowstwo honorowe
nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania
składanek członkowskich. Członkowie honorowi nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego
do władz stowarzyszenia oraz prawa głosu stanowiącego na walnym zebraniu członków, posiadają
jedynie głos doradczy.
§20
Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
• z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
• z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
• z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
• na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
§21
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do :
1. Przestrzegania postanowieo statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

3. Przestrzegania norm współżycia społecznego.
4. Regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne
Zebranie Członków Stowarzyszenia.
5. Propagowanie celów działalności Stowarzyszenia oraz zjednywanie mu członków
i sympatyków.
§22
Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia
członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków
w terminie 30 dni. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§23
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
§24
1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się
w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów
2. Szczegółowy tryb wyboru władz Stowarzyszenia określa regulamin Walnego Zebrania Członków.
3.Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu
stanowią inaczej.
§25
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji,
skład osobowy tych władz uzupełnia się:
1. W drodze kooptacji spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych przez nich
głosów w trakcie ostatnich wyborów, przy czym liczba dokooptowanych w ten sposób członków
władz nie może przekroczyd 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. Prawo do kooptacji
przysługuje organowi, którego skład osobowy uległ zmniejszeniu.
2. W drodze wyborów uzupełniających właściwych dla trybu wyboru tych władz.
§26
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym
Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
§27
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz na 12
miesięcy.
2. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia
członków Stowarzyszenia z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
3. Walne Zebranie Członków ma prawo do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy
obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie, po
upływie 15 minut- bez względu na liczbę obecnych.
4. Walne Zebranie Członków obraduje według ustalonego przez siebie porządku obrad.
§28
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest w miarę potrzeby, a
w szczególności:
1. Z inicjatywy Zarządu.
2. Na żądanie 1/3 członków Stowarzyszenia, zgłoszone na piśmie Zarządowi.
3. Na żądanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zgłoszone Zarządowi.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno byd zwołane przez Zarząd w terminie 6
tygodni od daty zgłoszenia wniosków.
§29
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
2. Uchwalania zmian statutu.
3.Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5. Rozpatrywanie sprawozdao z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Uchwalanie budżetu.
7. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeo na rzecz Stowarzyszenia.
8. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.
9. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdao władz Stowarzyszenia.
10. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
11. Rozpatrywanie odwołao od uchwał Zarządu.
12. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

13.Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie
zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
§30
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów za
wyjątkiem uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia, w głosowaniu tajnym lub
jawnym wg decyzji Zebrania.
2. W przypadku gdy w głosowaniu jawnym uczestnicy Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia, uprawnieni do glosowania wypowiedzą się w równej ilości za i przeciw
rozstrzyga głos Przewodniczącego Walnego Zebrania. W Walnym Zebraniu mogą brad udział
z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia.
§31
W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział z głosem stanowiącym członkowie
zwyczajni. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział z głosem doradczym :
1. Członkowie honorowi i członkowi wspierający.
2. Zaproszeni goście.
3. Członkowie kandydaci.
§32
1. W skład Zarządu wchodzi pięciu członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków
spośród członków Stowarzyszenia.
2. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi Prezes Zarządu, Sekretarz, Skarbnik oraz
członkowie Zarządu wybierani przez Walne Zebranie Członków.
3. Na żądanie większości członków Zarządu Stowarzyszenia, wybór Prezesa, Sekretarza i
Skarbnika odbywa się w głosowaniu tajnym.
4. Członkowstwo Zarządu wygasa na skutek :
- ustąpienia
- odwołania
- śmierci,
5. Odwołanie może nastąpid w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
6. Odwołany w drodze uchwały WZC członek Zarządu może w terminie 14 dni od dnia podjęcia
uchwały wnieśd odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
§33
I. Do kompetencji Zarządu należą:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i
uchwałami Zebrania Członków Stowarzyszenia.

3. Sporządzanie planów pracy i budżetu.
4. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
5. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
6. Składanie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdao z realizacji programu
działania i uchwał poprzedniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
7. Występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o nadawanie
członkowstwa honorowego.
8. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeo krajowych i zagranicznych.
9. Powoływanie swoich rad, komisji i sekcji specjalistycznych.
10. Przyjmowanie i zwalnianie pracowników etatowych.
II. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności sprawy:
1. Przyjmowania i skreślania członków zwyczajnych i wspierających.
2. Przyjmowania darowizn, zapisów, spadków itp.
3. Podejmowania decyzji co do przeznaczenia w wysokości środków finansowych
przekazywanych na cele statutowe, poza wydatkami na bieżącą działalnośd organizacyjną.
4. Udzielanie stypendiów, nagród itp.
5. Udzielania imiennych pełnomocnictw.
§34
1. Uchwały Zarządu podejmowane są w obecności Prezesa zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
2. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
3. Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz
na kwartał.
4. W posiedzeniu Zarządu mogą brad udział z głosem doradczym przedstawiciele Komisji Rewizyjnej.
§35
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków
na okres 4 lat. W przypadku zmniejszenia się liczby członków w trakcie kadencji Walne
Zebranie Członków dokona wyborów uzupełniających.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnid innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brad udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§36
Komisja Rewizyjna zwana dalej Komisją powoływana jest do:
1. Kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki
finansowej Stowarzyszenia, w tym Zarządu oraz zgodności działalności władz ze Statutem
i uchwałami Walnego Zebrania Członków.
2. Przedstawiania Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli i żądania wyjaśnieo.
3. Przedstawiania sprawozdao ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków.
4. Wnioskowania o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
5. Wnioskowania o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
6. Członkowie Komisji mogą brad udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§37
Majątek Stowarzyszenia służyd może wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
§38
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej,
d) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2.Środki pieniężne mogą byd przechowywane wyłącznie w kasie Stowarzyszenia lub na jego koncie
bankowym. Wpłaty gotówkowe winny byd, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej
przekazywane na konto bankowe.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowośd zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeo woli w szczególności
w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOOCOWE

§39
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania.
§40
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§41
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
o Stowarzyszeniach.

Niniejszy Statut uchwalony został na Zebraniu Założycielskim Stowarzyszenia „FORMACJA
DŹWIERSZNO O.M.M.P” w dniu 13.02.2011 Uchwała nr 2 2011 i stanowi on jednolity tekst Statutu
Stowarzyszenia.

