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STATUT  

STOWARZYSZENIA KOBIET GMINY PUCHACZÓW 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1 

1. Stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie Kobiet Gminy Puchaczów zwane dalej 

Stowarzyszeniem,  

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach (t .j. Dz. U. z 2001r. Nr79, poz. 

855 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873). 

3. Stowarzyszenie ma prawo używania skróconej formy nazwy K.G.P. 

4. Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 

5. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru 

Sądowego.  

                                                              

§2 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla 

właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność 

również poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. 

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Puchaczów, ul. Rynek 3, 21-013 

Puchaczów. 

 

§3 

 

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych lub zagranicznych organizacji o tym 

samym lub podobnym profilu działania. Uchwałę o przystąpieniu do tych organizacji 

podejmuje Walne Zebranie Członków. 

 

§4 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do 

prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, dla których opracowuje 

zasady wynagradzania.  

                                                                  

§5 

1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach 

szczególnych, wg wzorów zatwierdzonych przez władze Stowarzyszenia.  
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§6 

1. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony. 

 

Rozdział II 

Cele i formy działania 

§7 

Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Integracja środowisk wiejskich poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i 

towarzyską; 

2. Poprawa jakości życia dzieci i ich rodzin; 

3. Wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań i uzdolnień, 

aktywizacji zawodowej oraz działalności gospodarczej kobiet; 

4. Podejmowanie, realizowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjno – kulturalnych i 

artystycznych oraz wymiany doświadczeń zawodowych i gospodarczych; 

5. Ochrona i promocja zdrowia w tym profilaktyka kobiecych chorób nowotworowych; 

6. Propagowanie i wspieranie działań prowadzonych na rzecz udziału kobiet w życiu 

publicznym i w polityce; 

7. Promowanie członkiń szczególnie uzdolnionych; 

8. Podejmowanie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego; 

9. Współudział w inicjowaniu i koordynacji działalności kobiet; 

10. Gromadzenie środków finansowych na wspieranie działalności  organizacji kobiecych i 

innych działających na terenie Gminy Puchaczów; 

11. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

12. Ochrona środowiska naturalnego i zabytków przyrody; 

13. Wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki; 

14. Promocja i organizacja wolontariatu; 

15. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami; 

16. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej , kulturowej i ludowej; 

     

§8 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi 

działalnością Stowarzyszenia; 
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2. Prowadzenia działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej i wydawniczej 

służącej realizacji celów statutowych; 

3. Współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami  tego typu w kraju i za granicą; 

4. Rozwijanie dialogu społecznego i włączanie partnerów społecznych do działań 

związanych z celami statutowymi; 

5. Organizowanie szkoleń, kursów, spotkań, pokazów, wystaw, konkursów,  imprez 

kulturalnych, festynów, przeglądów itp.  

6. Popularyzację wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kobiet; 

7. Popieranie i  rozwijanie działalności na rzecz kobiet; 

8. Kultywowanie tradycji regionalnej; 

9. Występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem władz samorządowych i 

rządowych regionu; 

10. Pozyskiwanie funduszy na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia od instytucji 

oraz funduszy krajowych i zagranicznych; 

11. Tworzenie i prowadzenie infrastruktury zapewniającej realizację celów statutowych; 

12. Organizowanie i prowadzenie stałych i okazjonalnych akcji finansujących działalność 

statutową Stowarzyszenia; 

13. Organizowanie czasu wolnego dla kobiet i ich rodzin, organizowanie wycieczek i 

aktywnego wypoczynku i innych tego typu działań; 

14. Kształtowanie systemu motywacyjnego dla kobiet oraz wspomaganie procesu 

kształcenia i rozwoju osobistego; 

15. Inne działania służące realizacji celów statutowych. 

§9 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach 

określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy 

realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego 

członków. 

2. Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe może współpracować z wszelkimi 

instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi. 

3. Stowarzyszenie może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki 

administracji rządowej i samorządowej. 

 

Rozdział III 

Członkowie, prawa i obowiązki 

§10 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia. 
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§11 

Członkowie dzielą się na:  

1. Zwyczajnych,  

2. Wspierających,  

3. Honorowych. 

§12 

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych niepozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe 

cele Stowarzyszenia. 

2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana 

działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową 

lub rzeczową. Członek honorowy działa w Stowarzyszeniu przez swojego 

przedstawiciela. 

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w 

rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla 

Stowarzyszenia. 

4. Członków zwyczajnych lub wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na 

podstawie pisemnej deklaracji. 

5. Uchwała odmawiająca przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia wymaga 

pisemnego uzasadnienia. 

a). Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet członków osobie 

ubiegającej się o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje prawo 

odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.  

b). Odwołanie składa się na piśmie do Zarządu w terminie 7 dni od daty 

doręczenia uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków wraz z pisemnym 

uzasadnieniem.  

c). Osoba ubiegająca się o przyjęcie w poczet członków ma prawo być obecna 

przy rozpoznawaniu jej odwołania przez  Walne Zebranie Członków. 

6. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie 

Członków, na wniosek Zarządu. 

7.  Członek honorowy ma obowiązek:  

a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz 

stowarzyszenia, 

b) dbania o dobre imię Stowarzyszenia. 

             

§13 

1. Członek zwyczajny ma prawo do: 

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, 
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2) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, itp. 

organizowanych przez władze Stowarzyszenia, 

3) zgłaszanie opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia, 

4) korzystanie z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia, 

5) noszenia odznaki organizacyjnej, 

6) zaskarżenia, do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia 

o skreśleniu z listy członków. 

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do: 

1) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacjach celów Stowarzyszenia, 

2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

3) przestrzegania etyki organizacyjnej, 

4) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w 

Stowarzyszeniu. 

§14 

1. Członek wspierający i członek honorowy, posiada wszystkie prawa, poza prawem  

wyborczym. 

2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z 

deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz 

Stowarzyszenia. 

3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich. 

§15 

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek: 

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na 

piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych 

zobowiązań, 

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej , 

3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą 

składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez czas przekraczający dwa 

okresy płatności,  

4) wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia 

zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, 

zasad etyki na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu. 

 Od uchwały Zarządu o wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego 

Zebrania Członków. Odwołanie składa się na piśmie do Zarządu w terminie 7 

dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o wykluczeniu. 

5) wykluczenie w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, 

orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych, 

6) pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały z Walnego Zebrania 

Członków Stowarzyszenia, która członkostwo nakłada 
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7) Ustanie członkostwa w przypadku wykluczenia następuje z dniem 

uprawomocnienia się uchwały Zarządu o wykluczeniu. 

8) Uprawomocnienie się uchwały Zarządu o wykluczeniu następuje w następnym 

dniu po upływie terminu do wniesienia odwołania, a w razie nie wniesienia 

odwołania w terminie, z chwilą podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków 

o oddaleniu odwołania. 

9) Jeżeli odwołanie wniesione zostało w terminie, Zarząd powiadamia 

wykluczonego członka o terminie i miejscu Walnego Zebrania Członków na 

piśmie, co najmniej na 7 dni przed zebraniem. 

10) Wykluczony członek może brać udział w Walnym Zebraniu Członków tylko w 

czasie rozpoznawania jego odwołania. 

Rozdział IV 

Struktura organizacyjna 

                                                           

§16 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków 

2) Zarząd 

3) Komisja rewizyjna 

2. W przypadku, gdy liczba członków przekroczy 100 osób Walne Zgromadzenie 

Członków zostaje zastąpione Walnym Zgromadzeniem Delegatów, wybranych w 

proporcji 1 delegat na 10 członków. Kadencja delegata trwa 4 lata. 

3. Szczególny tryb wyboru delegatów określi regulamin. 

                                                                 

§17 

1. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie w głosowaniu tajnym. 

2. Kadencja wszystkich organów trwa 4 lata. 

3. O ile statut nie stanowi inaczej uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają 

zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do 

głosowania i podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zgromadzeni mogą uchwalić 

głosowanie tajne. 

 
 

§ 18 
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W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie 

kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów wg 

kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie 

może przekroczyć 1/3 liczby członków z wyborów. 

 

Walne Zebranie 
 

§ 19 
 

1. Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zebranie. 

2. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd, a odbywa się przynajmniej raz w roku            

( posiedzenie zwyczajne). 

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd pisemnie powiadamia członków  

najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem spotkania. 

4. Obrady Walnego Zebrania Członków są jawne. 

5. Walnemu Zebraniu Członków przewodniczy osoba wybrana spośród członków 

zwyczajnych Stowarzyszeni.  

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie 

Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 członków 

Stowarzyszenia. 

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane w dowolnym czasie nie 

później niż w terminie 1 miesiąca od zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować 

wyłącznie nad sprawami objętymi porządkiem posiedzenia chyba, że wszyscy 

członkowie Stowarzyszenia są obecni i nikt z zebranych nie wniósł sprzeciwu co do 

rozpatrywania spraw nie objętych porządkiem obrad. 

 
 

§ 20 
 

1. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem stanowiącym wszyscy 

członkowie zwyczajni. 

2. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym członkowie 

wspierający i honorowi. 

 
§ 21 
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Do uprawnień Walnego Zebrania należy: 

1. Uchwalenie Statutu Stowarzyszenia KGP oraz jego zmian. 

2. Określenie głównych kierunków i priorytetów działania Stowarzyszenia. 

3. Uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia. 

4. Uchwalenie budżetu. 

5. Wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia 

6. Rozpatrywanie zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia. 

7. Ustanowienie na wniosek zarządu składek członkowskich. 

8. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia 

lub jego władze. 

9. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich. 

10. Decydowanie o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji krajowych, 

zagranicznych i międzynarodowych. 

11. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. 

12. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady. 

13. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone dla innych organów 

Stowarzyszenia. 

 
Zarząd 

 
§ 22 

 
1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie i kieruje jego pracami. Do złożenia ważnego 

oświadczenia woli za Stowarzyszenie potrzebne jest zgodne współdziałanie 

przynajmniej dwóch członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu. 

2. Zarząd składa się z 5 członków, w tym Prezesa Zarządu, Zastępcy Prezesa, Sekretarza, 

Skarbnika i Członka Zarządu. 

3. Członkowie Zarządu wybierani są na 4 lata. W przypadku, gdy Walne Zebranie 

Członków nie powoła nowego składu Zarządu po upływie kadencji poprzedniego 

Zarządu, wówczas dotychczasowy zarząd sprawuje swoje funkcje do czasu powołania 

nowego Zarządu. 

4. Członkostwo zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci. 
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5. Odwołanie członka zarządu następuje w przypadku : 

a) złożenia rezygnacji, 

b) niewykonywania funkcji przez okres, co najmniej 12 miesięcy, 

c) braku przejawiania inicjatywy oraz pracy na rzecz osiągnięcia celów 

Stowarzyszenia. 

6. W przypadku zmniejszenia się składu w wyniku ustania członkostwa Zarząd ma prawo 

uzupełnić swój skład. 

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 6 razy w 

roku. 

 

§ 23 

 

1. Do obowiązków Zarządu należy; 

• Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz ze statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia. 

• Składanie pisemnych sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu 

• Opracowanie budżetu Stowarzyszenia i sprawozdań budżetowych 

• Zwoływanie i przygotowanie Walnych Zebrań 

• Prowadzenie działalności informacyjnej wewnątrz i na zewnątrz 

Stowarzyszenia. 

2. Zarząd jest uprawniony do ustanawiania pełnomocników Stowarzyszenia.  

 
 

Komisja Rewizyjna 
 

§ 24 
 
Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli działalności Stowarzyszenia            

i składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie. 

 
§ 25 

 
Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy: 

• Kontrola pracy Zarządu Stowarzyszenia 
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• Opiniowanie budżetu i bilansu Stowarzyszenia 

• Opiniowanie sprawozdań z działalności Zarządu  

• Opiniowanie wniosku o udzielanie absolutorium Zarządowi. 

 

Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu.  

Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

- nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia ,  

- nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,  

- nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu 

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 

8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi 

podmiotami prawnymi ( Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r.).  

 
 
 

Rozdział V 

Majątek i fundusze 

§ 26 
 
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

 
§ 27 

 
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są; 

• Opłaty wpisowe i składki członkowskie 

• Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub 

będących w użytkowaniu Stowarzyszenia. 

• Dotacje 

• Darowizny, zapisy i spadki. 

• Wpływy z działalności statutowej 

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

przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny 
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być, przy uwzględnianiu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazywane na 

konto. 

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału 

każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych 

przez Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na 

członka Stowarzyszenia. 

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie                  

z obowiązującymi przepisami. 

5. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań             

majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub 

pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim 

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”. 

6. Stowarzyszenie nie może przekazywać swego majątku na rzecz jego 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. 

7. Stowarzyszenie nie może wykorzystywać majątku na rzecz członków, organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu 

organizacji. 

8. Stowarzyszenie nie może dokonać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub 

usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej 

organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich. 

 

§ 28 

1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw                              

i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków 

Zarządu w tym Prezesa.  
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§ 29 

Organy Stowarzyszenia do chwili ukonstytuowania się nowo wybranych organów                             

zobowiązane są im przekazywać protokolarnie wszelki majątek i prowadzenie spraw 

Stowarzyszenia. 

 

 

 

 

Rozdział VI 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§ 30 

Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia 

przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowalnej większości 2/3 głosów, przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

 

§ 31 

1. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz Rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być 

przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały 

umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia 

określonego w § 18 ust. 4 należy załączyć projekt stosownych uchwał.  

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków 

określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku 

Stowarzyszenia. 
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Rozdział VII 

Postanowienia końcowe i przejściowe 

§32 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy 

prawa polskiego, a w szczególności ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”. 

 

 

§33 

Statut niniejszy wchodzi w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu 

rejestrowego. 

 

 

 

 


