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STATUT 
 

 

Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju  
Wsi Wola Rafałowska  

„Nasza Wola” 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział I - Postanowienia ogólne: nazwa, siedziba, teren działania, charakter prawny. 

Rozdział II - Cele i sposoby działania. 

Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki. 

Rozdział IV - Władze Stowarzyszenia.  

Rozdział V - Majątek i fundusze Stowarzyszenia. 

Rozdział VI - Zmiana Statutu i rozwiązywanie Stowarzyszenia.  

 

 

 

 

Wola Rafałowska,  maj  2018 r. 
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Rozdział I 

 
Postanowienia ogólne: 

nazwa, siedziba, teren działania, charakter prawny. 

 

§ 1 

1. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafałowska „Nasza Wola”, w dalszych 
postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów ustawy 
Prawo o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. Nr 20, poz. 104, zm. Dz.U. z 1990 r. 
Nr 14,poz.86), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie z późniejszymi zmianami oraz na podstawie niniejszego statutu. 

2. W swojej działalności Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy: Stowarzyszenie 
„Nasza Wola”. 

§ 2 

 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Wola Rafałowska, gmina Chmielnik, woj. podkarpackie.  

2. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji swych celów 
statutowych Stowarzyszenie może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Dla wykonywania swych działań statutowych Stowarzyszenie może tworzyć oddziały  
i filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne a także przystępować do innych 
podmiotów zrzeszających stowarzyszenia.  

 

§ 3 

 

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw                 
z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

§ 4 

 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem zawiązanym na czas 
nieokreślony.  

§ 5 

 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

§ 6 

 



Strona 3 z 14 

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi 
organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz pozostawać 
członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii. 

§ 7 

 

1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem wskazującym jego nazwę i siedzibę, oraz  
z danymi identyfikacyjnymi Stowarzyszenia. 

3. Stowarzyszenie może posiadać znak graficzny/logo. 

4. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe oraz przyznawać je 
wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom i instytucjom zasłużonym dla celów 
obranych przez Stowarzyszenie lub dla niego. Wyróżnienia te ustanawia Zarząd 
Stowarzyszenia.  

5. Zasady oraz tryb przyznawania tych wyróżnień określa Zarząd Stowarzyszenia  
w regulaminie. 

§ 8 

 

1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.  

2.  Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz  zlecać 
realizację określonych zadań osobom fizycznym  i podmiotom gospodarczym.  

3.  Prezes Zarządu i członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą być zatrudnieni  
w Stowarzyszeniu na umowę o pracę albo Stowarzyszenie może z nimi zawrzeć umowę 
cywilnoprawną, w szczególności w przedmiocie prowadzenia spraw Stowarzyszenia za 
wynagrodzeniem. 

4.  Wynagrodzenie Prezesa Zarządu i członków Zarządu Stowarzyszenia jest wypłacane  
z pozyskanych środków. 

5.  W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim 
Stowarzyszenie reprezentuje członek komisji rewizyjnej wskazany w uchwale komisji 
rewizyjnej tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania członków. 

 

Rozdział II 

 
Cele i sposoby działania 

 

§ 9 

 

1. Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest zaspokojenie potrzeb kulturalnych, społecznych  
i towarzyskich mieszkańców wsi Wola Rafałowska.  
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2. Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Zrzeszenie ludzi dobrej woli, którzy pragną aktywnie działać na rzecz rozwoju  

i promocji Woli Rafałowskiej oraz regionu.  

2. Promowanie wsi, regionu, kultury ludowej, historii, lokalnych tradycji.  

3. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

4. Wspieranie organizacyjne i finansowe inicjatyw społecznych oraz gospodarczych 
mieszkańców wsi i regionu.  

5. Podejmowanie działań na rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych, niepełnosprawnych 
oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznych. 

6. Wspieranie rozwoju oświatowego i kulturalnego w zakresie upowszechniania  
i popularyzowania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.  

7. Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,  promocja ekologii  
i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

8. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz promowanie zdrowego 
stylu życia i podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu.   

9. Ochronę i promocję zdrowia poprzez wspieranie i organizowanie przedsięwzięć na 
rzecz promowania badań profilaktycznych dzieci i młodzieży 

10. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa poprzez wspieranie, organizację 
aktywnego sposobu życia dzieci, młodzieży i osób starszych. 

11. Pozyskiwanie i dystrybucja środków finansowych od sponsorów i dostępnych 
funduszy pomocowych na realizacje zadań statutowych. 

12. Działania z zakresu udzielania pomocy w zakresie aktywnego poszukiwania pracy.  

13. Edukacja - prowadzenia działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju 
człowieka. 

14. Pomoc rodzinom poprzez: 

a) prowadzenie działalności doradczej, szkoleniowej związanej ze wsparciem dla 
rodzin w procesie wychowania dzieci i młodzieży, 

b) prowadzenie ośrodków i innych form pomocy dla rodzin znajdujących się  
w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, 

c) pomocy społecznej, w tym pomocy materialnej dla osób uboższych,  
w szczególności rodzin wielodzietnych, w ponoszeniu kosztów kształcenia, opieki, 
pielęgnacji dzieci i młodzieży. 

15.  Rozwijanie współpracy między ludźmi i organizacjami dążącymi do realizowania 
celów podobnych do celów Stowarzyszenia oraz upowszechniania podobnej koncepcji 
oświaty i wychowania, w tym przedstawiania jej wobec organów państwowych  
i samorządowych oraz innych instytucji i osób.  

16.   Promocję i organizację wolontariatu. 
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§ 10 

 

1. Dla realizacji statutowych celów Stowarzyszenia może prowadzić w kraju i za granicą, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie 
produkcji, handlu, usług, a w szczególności działalności w strefach: 

1. Działalność Wspomagająca Edukację (PKD 85.60.Z) 

2. Pozaszkolne formy Edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 85.59.B)  

3. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 
85.51.Z)  

4. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z)  

5. Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z) 

6. Badania naukowe i rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 
(PKD 72.20.Z) 

7. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z) 

8. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z) 

9. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z) 

10. Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z) 

11. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z)   

12. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z) 

13. Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z) 

14. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z ) 

15. Działalność organizatorów turystyki(PKD 79.12.Z)  

16. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z ) 

17. Organizacja zbiórek publicznych, wydarzeń artystycznych (PKD 88.99.Z) 

18. Organizacja koncertów, wystaw, wernisaży, pokazów, projekcji filmowych (PKD 
90.02.Z) 

19. Organizacja przedsięwzięć na rzecz promowania badań profilaktycznych dla dzieci 
(PKD 86.90.E) 

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego na 
zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

3. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu 
działalności pożytku publicznego. 
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Rozdział III 

 
Członkowie, ich prawa i obowiązki.  

 
§ 11 

 

1.  Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2.  Osoba fizyczna i osoba prawna może być wspierającym członkiem Stowarzyszenia.  

 

 
§ 12 

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) Członków zwyczajnych. 
2) Członków wspierających. 
3) Członków honorowych.  

 

§ 13 

 

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statut i cele Stowarzyszenia, która 
uzyska pozytywną opinię co najmniej 2 członków zwyczajnych oraz wypełni pisemną 
deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia. 

2. Członkiem zwyczajnym może być także małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają 
ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z 
czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia 
większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz małoletni 
poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału w głosowaniu na 
walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego 
do władz stowarzyszenia.  

3. 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. 

4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła wybitny wkład 
w rozwój Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się Stowarzyszeniu.  

5. Członkowie zwyczajni do 18 roku życia zwolnieni są z obowiązku uiszczania składek 
członkowskich. 
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§ 14 

 

Członek zwyczajny ma prawo: 

1. Czynnego i biernego prawa wyboru do władz Stowarzyszenia. 

2. Uczestniczenia z głosem stanowiącym na Walnym Zebraniu Członków. 

3. Zgłaszania wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia. 

4. Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy 
członków.  

5. Korzystania ze świadczeń i pomocy Stowarzyszenia. 

 

§ 15 

 

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, chyba że zostanie z tego zwolniony przez Zarząd.  

 
§ 16 

 
1.  Członek wspierający ma wszelkie prawa członka zwyczajnego, w tym prawo do głosu 
doradczego, 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 formach działalności 
Stowarzyszenia oraz brania udziału z głosem doradczym w statutowych władzach  
Stowarzyszenia.  

4. Członek wspierający będący osobą prawną, uczestniczy w zebraniach Stowarzyszenia przez 
swojego przedstawiciela. 

§ 17 

 
1. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd Stowarzyszenia, na wniosek: trzech członków 
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. 
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§ 18 

 
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie 
Zarządowi. 

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 przez okres dłuższy niż 24 miesiące, pomimo 
pisemnego upomnienia. 

4. Pozbawienia członkostwa w wyniku rażącego działania na szkodę  Stowarzyszenia. 

 
W przypadku określonym pkt. 1-4 orzeka Zarząd, który zobowiązany jest zawiadomić członka 
o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia wskazując prawo 
wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni, od daty otrzymania 
stosownej uchwały.  

 

Rozdział IV 

 

Władze Stowarzyszenia.  
 

§ 19 

 
Władzami Stowarzyszenia są: 

-  Walne Zebranie Członków, 
-  Zarząd, 
-  Komisja Rewizyjna. 

§ 20 

 
1.  Kadencja wszystkich Władz Stowarzyszenia trwa 4 lata,  a ich wybór odbywa się w 
głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Wybór władz następuje spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów. 

2.  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.  

 
§ 21 

 

1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka organu Stowarzyszenia  
w trakcie kadencji, danemu organowi Stowarzyszenia przysługuje prawo uzupełnienia 
składu, jednak nie więcej niż 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. 
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2. Jeżeli liczba członków organu Stowarzyszenia pochodzących z wyboru zmniejszy się 
poniżej 2/3 ogólnej liczby jego członków, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne 
Walne Zebranie Członków, które dokonuje wyborów uzupełniających. Kadencja członków 
wybranych w wyborach uzupełniających wygasa wraz z kadencją pozostałych członków 
organu.  

 

Walne Zebranie Członków 
 

§ 22 

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: 
-  w pierwszym terminie – co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, 
-  w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego 
terminu - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.  

 

§ 23 

 

1.  Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 
2.  Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się: 

-  jeden raz w roku, najpóźniej do końca maja 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 na pisemny wniosek 1/3 ogółu członków zwyczajnych.  

 
§ 24 

 
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.  
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§ 25 

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności: 

1. Określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia i uchwalenie budżetu.  
Przygotowanie programu działania. 

2. Wybór i odwoływanie Władz Stowarzyszenia. 
Wybór Prezesa Zarządu.  

3. Uchwalenie Statutu i jego zmian. 

4. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, podejmowanie uchwał  

     o udzieleniu absolutorium Zarządowi za okres objęty sprawozdaniem. 

5. Ustalenie wysokości składki członkowskiej. 

6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu. 

7. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego. 

8. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji. 

9. Podejmowanie uchwały o rozwiązywaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.  
 

Zarząd 
 

§ 26 

 

1.  Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia i odpowiada za realizację uchwał 
Walnego Zebrania Członków.  

2. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym 
Zebraniem Członków. 

3. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 członków, w tym: 
-  Prezesa, 

-  dwóch Wiceprezesów, 

-  Sekretarza, 

-  Skarbnika.  

4. Członkami Zarządu nie mogą być osoby: 

 pozostające w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku 
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami Komisji 
Rewizyjnej lub z innym Członkiem Zarządu, 

 skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

5.  Zarząd przygotowuje roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności  
Stowarzyszenia. 
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6.  Wiceprezesa, sekretarza i skarbnika wybierają ze swego grona członkowie zarządu. 
7.  Zarząd Stowarzyszenia działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie 
Członków. 
8.  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz w 
kwartale. 

 

§ 27 
 

1. Stowarzyszenie reprezentowane jest przez dwie osoby: prezesa i wiceprezesa, bądź 
prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika lub sekretarza lub wiceprezesa, z zastrzeżeniem 
ust.2. 

2. Przy czynnościach prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych oraz 
czynnościach prawnych powodujących zmianę składników majątkowych Stowarzyszenie 
reprezentują: 

 a) przy czynnościach do kwoty 500,00 zł Stowarzyszenie reprezentuje Prezes Zarządu  
 samodzielnie, 

 b) przy czynnościach ponad kwotę 500,00 zł do kwoty 5.000,00 zł Stowarzyszenie
 reprezentuje Prezes zarządu wraz z jednym członkiem Zarządu łącznie, 

 c) przy czynnościach ponad kwotę 5.000,00 zł Stowarzyszenie reprezentuje Prezes 
 zarządu wraz z dwoma członkami zarządu łącznie. 

 

§ 28   
 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1. Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia, 

2. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków, 

3. Przyjmowanie i wykreślanie członków, 

4. Sporządzanie i składanie pisemnych, merytorycznych i finansowych sprawozdań z 
działalności Stowarzyszenia, 

5. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

6. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 

7. Przygotowywanie i uchwalenie regulaminów wewnętrznych, 

8. Zwołanie Walnego Zebrania Członków, 

9. Przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków projektów uchwał dotyczących planów 

      działalności, budżetu i preliminarzy. 
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Komisja Rewizyjna 
 

§ 29 
 

1.  Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie i składa się z 3 członków, którzy 

     wybierają w swym gronie przewodniczącego i sekretarza. 

2.  Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być: 

 - członkowie organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we 
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej; 

- skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

3. Członkowie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot 
uzasadnionych kosztów.  

4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie 
Członków. 
5.  Przewodniczący lub członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach 

     Zarządu z głosem doradczym.  

 

§ 30 

 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1.  Kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.  

2.  Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli majątkowych, 

      żądanie wyjaśnień. 

3. Kontrola opłacania składek. 

4.  Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania.  

5.  Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie 

    z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu. 

 

Rozdział V 

Majątek i fundusze Stowarzyszenia 
 

§ 31 

 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:  

a) ze składek członkowskich,  

b) z darowizn, spadków, zapisów,  
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c) z dotacji i ofiarności publicznej, 

d) z wpływów z działalności odpłatnej pożytku publicznego, 

e) z innych wpływów i dochodów.  

2. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić ruchomości, nieruchomości, prawa majątkowe, 
udziały, papiery wartościowe, środki pieniężne otrzymane lub nabyte w czasie działalności 
Stowarzyszenia. 

 

§ 32 

 

Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo 
przyjęci członkowie wpłacają składki w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia  
o przyjęciu.  

 

§ 33 
 

Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia należy przechowywać na koncie 
Stowarzyszenia lub w kasie.  

§ 34 

 

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

§ 35 
 

Zabrania się: 

 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania 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”, 

b) przekazywania 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, 

c) wykorzystywania 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, 
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d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 
Stowarzyszenia, 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 rozwiązywanie Stowarzyszenia  
 

§ 37 

 

1.  Uchwałę w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne 
Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy upoważnionych 
do głosowania. 

2.  W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia majątek pozostały po przeprowadzeniu 
postępowania likwidacyjnego przekazany zostanie podmiotowi o podobnym profilu 
działalności i celach.  

3.  Walne Zebranie po podjęciu uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia powołuje Komisję 
likwidacyjną i określa tryb likwidacji zgodnie z przepisami i uchwałą Walnego Zebrania. 
4.  Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidacyjnego Stowarzyszenia. 

 

 

 

Zarząd 
Stowarzyszenia Promocji  

i Rozwoju Wsi Wola Rafałowska 
„Nasza Wola” 

 

 


