
STATUT

STOWARZYSZENIA

„SKRAWEK NIEBA”



Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie inicjatyw społecznych zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem -

przyjmuje nazwę „SKRAWEK NIEBA” 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Łosie 92.

4. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw

z  poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 2

1. Stowarzyszenie jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

2. Stowarzyszenie  działa  na  podstawie  przepisów  ustawy  Prawo  o  stowarzyszeniach

(Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z póź. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 3

1. Stowarzyszenie  może  być  członkiem  organizacji  społecznych,  krajowych

i zagranicznych,  których  cele  i  zadania  są  takie  same  lub  zbieżne  do  celów i  zadań

Stowarzyszenia. 

2. Stowarzyszenie może tworzyć lub współorganizować fundację.

§ 4

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. 

2. Przewiduje się możliwość zatrudniania pracowników dla prowadzenia działalności 

statutowej  i organizacyjnej.

§ 5

1. Stowarzyszenie  może  używać  znaków,  odznak  i  pieczątek  według  wzorów

zatwierdzonych  przez  właściwe  terenowe  organy  rządowej  administracji  ogólnej  lub

samorząd terytorialny.



§ 6

1. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania tylko majątkiem własnym. 

2. Członkowie  stowarzyszenia  nie  odpowiadają  wobec  osób  trzecich  za  zobowiązania

Stowarzyszenia. 

§ 7

1. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

Rozdział II

CEL I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 8

1. Celem Stowarzyszenia jest rozpowszechnianie kultury, turystyki, rekreacji i sportu.

2. Stowarzyszenie  jest  organizacją  społeczną  obywateli  polskich,  działającą  na  gruncie

Konstytucji RP i ma na celu: 

I. Popularyzacje,  konsolidacje  oraz  rozwój  kultury  i  sztuki,  rekreacji  i  sportu   na  wsi.

Rozwijanie  i  pomnażanie  dorobku  polskiej  kultury  narodowej,  realizowanie,

wspieranie  i  rozbudzanie  inicjatyw obywatelskich  na  rzecz  rozwoju  społecznego  i

kulturalnego.

II. Edukacje kulturalną.

III. Animacje wydarzeń kulturalnych.  

IV. Kultywowanie  historii,  tradycji  i  kultury  ze  szczególnym  uwzględnieniem  folkloru

i tradycji Beskidu Niskiego.

V. Promocję walorów regionalnych wsi. 

VI. Rewitalizację poprzez sztukę i aktywizację w obszarze kultury.

VII. Rozwój  społeczeństwa  obywatelskiego,  szczególnie  wspieranie  ruchu  obywatelskiego

i działań sektora organizacji pozarządowych. 

VIII. Wspieranie  przedsiębiorców  w działaniach  na  rzecz  rozwoju  kultury,  sportu,  turystki

i aktywizacji społeczeństwa.

IX. Rozwój  społeczeństwa  informatycznego,  popularyzację  nowych  rozwiązań  i  narzędzi

w działaniach artystycznych oraz edukacji kulturalnej.



X. Kształtowanie  postawy  otwartości,  tolerancji  i  zaangażowania  we  wspólne

przedsięwzięcia.

XI. Upowszechnianie, organizację i promocję turystyki krajowej i zagranicznej.

XII. Prowadzenie  i  promowanie  turystyki  konnej,  uprawianie  i  propagowanie  sportów

konnych, rekreację konną, hipoterapię, pogłębianie wiedzy o zwyczajach jeździeckich

i kulturze obcowania z końmi, hodowlę koni.

XIII. Prowadzenie  i  promowanie  agroturystyki  i  rekreacji.  Popularyzację  w społeczeństwie

jako formy aktywnego wypoczynku, wszelkich sposobów spędzania wolnego czasu,

zgodnych  z  wymogami  zachowania  czystości  środowiska  naturalnego  oraz

promowania rekreacji ruchowej oraz nurtu slow tourism.

XIV. Organizację form turystyki aktywnej, ze szczególnym uwzględnieniem sportów, w tym

sportów  alternatywnych,  rekreacji  ruchowej  i  aktywnej  turystyki  min.  w  takich

dziedzinach jak: survival, orientacja terenowa, wspinaczka, kajakarstwo rekreacyjne,

kolarstwo  terenowe,  jazda  konna,  jazda  terenowa  ATV,  narciarstwo  rekreacyjne,

boudering, nordic walking, hydrospid, rafting, bungejumping, zorbing, baloniarstwo

i paralotniarstwo, strzelectwo i łucznictwo, paintball, nurkowanie, maratony, wyścigi

i rajdy motocyklowe, samochodowe, rowerowe oraz piesze.

XV. Popularyzację ruchu wolontariackiego.

XVI. Popularyzację  i  rozwój  twórczości  filmowej,  telewizyjnej,  radiowej,  fotograficznej,

wspieranie  działań  mających  na  celu  rozwój  przemysłu  audiowizualnego  oraz

podejmowanie działań związanych z edukacją filmową i medialną.

XVII. Przygotowanie  i  realizację  projektów  filmowych,  telewizyjnych,  radiowych

i fotograficznych, produkcję filmów, audycji radiowo-telewizyjnych ich dystrybucję

i rozpowszechnianie.

XVIII. Działania z zakresu ochrony środowiska i  edukacji ekologicznej

XIX. Prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu edukacji językowej

XX.  Aktywizacja osób starszych, tworzenie i prowadzenie m.in. Klubów Aktywnego Seniora 

§ 9

1. Cele swoje realizuje poprzez: 

I.      Tworzenie środowiska umożliwiającego aktywne uczestnictwo w  rekreacji,  sporcie,

kulturze i sztuce.

II. Organizowanie  i/lub  współorganizowanie  imprez  kulturalnych,  rekreacyjnych

integracyjnych i okolicznościowych, jarmarków, festiwali artystycznych,  spotkań z



artystami,  spektakli,   konkursów,  warsztatów,  szkoleń,  targów,  przeglądów,  giełd,

pokazów,  zlotów,  wystaw,  działalności  wydawniczej,  fonograficznej,  wycieczek  i

innych form kształcących.

III. Prowadzenie i/lub  współprowadzenie  imprez  kulturalnych,  rekreacyjnych

integracyjnych  i  okolicznościowych,  jarmarków,  festiwali  artystycznych,  pokazów

i  festiwali  filmowych,  spotkań  z  artystami,  spektakli,   konkursów,  targów,

przeglądów,  giełd,  pokazów,  zlotów,  szkoleń,  kursów,  warsztatów,  wystaw,

działalności wydawniczej, fonograficznej, wycieczek i innych form kształcących.

IV. Organizowanie i świadczenie pomocy charytatywnej na rzecz potrzebujących.

V.      Rozwijanie  i  intensyfikowanie procesu edukacji  kulturalnej  i  regionalnej-  dzieci,

młodzieży   i dorosłych- organizowanie warsztatów

VI.     Gromadzenie, katalogowanie dorobku kulturalnego, turystycznego i sportowego oraz

wymiana informacji.          

VII.     Utworzenie  banku  informacji  o  aktywności  społeczno  –  kulturalnej,  turystycznej

i sportowej w formie serwisu internetowego. 

VIII.     Współdziałanie ze środkami komunikacji społecznej.

IX.     Samokształcenie członków stowarzyszenia

X.     Prowadzenie zespołów artystycznych, fundacji, lig, klubów, kół, zrzeszeń, drużyn.

XI.     Promocję społecznej aktywności kulturalnej regionu Beskidu Niskiego

XII.    Tworzenie  programów  rozwoju  wsi,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  walorów  i

możliwości powiatu gorlickiego.

XIII.     Inicjowanie  i  koordynowanie  wspólnych  przedsięwzięć  podejmowanych  przez

mieszkańców w ich interesie oraz członków stowarzyszenia

XIV.     Tworzenie wioski tematycznej.

XV.     Animowanie  kontaktów  i  wymiany  kulturalnej  z  zagranicą,  a  w  szczególności

z  krajami  Unii  Europejskiej.  Współpraca  z  muzeami,  ogniskami  i  zespołami

artystycznymi,  instytucjami,  organizacjami  pozarządowymi,  związkami

wyznaniowymi i kościołami.

XVI.     Współdziałanie  ze  stowarzyszeniami  i  związkami  twórczymi,  instytucjami

reprezentującymi  poszczególne  dziedziny  sztuki  w  celu  inicjowania  działań

kulturalnych i edukacyjnych, współpraca z fundacjami.

XVII.     Współpracę  z  władzami  miasta,  powiatu,  województwa  i  kraju  oraz  placówkami

oświatowymi w celu promowania i organizowania aktywności społecznej.

XVIII. Działalność naukową,  edukacyjną, propagowanie aktywności fizycznej.



XIX. Prowadzenie  zajęć  ogólnorozwojowych,  sportowych  i  artystycznych  wśród  grup

zagrożonych  marginalizacją,  w  szczególności  wśród  osób  niepełnosprawnych,

upośledzonych umysłowo, dzieci i młodzieży zagrożonej patologiami, osób chorych

psychicznie, osób w podeszłym wieku.

XX. Prowadzenie  warsztatów  twórczych  wśród  grup  opisanych  w  punkcie  powyżej,

wykorzystujących nowoczesne technologie informatyczne i komunikacyjne.

XXI. Upowszechnianie  sztuki  i  działalności  artystycznej  w  ośrodkach  oddalonych

od centrów kulturalnych.

XXII. Prowadzenie działań na rzecz mniejszości narodowych i grup dyskryminowanych.

XXIII. Doskonalenie  kadry  w  dziedzinie  instruktażu  i  obsługi  działań  sportowych,

rekreacyjnych i turystycznych. 

XXIV. Inspirowanie,  organizowanie,  wspieranie  oraz  realizacje  budowy  i  modernizacji

infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.

XXV. Promocję zatrudnienia oraz aktywizację społeczną i zawodową poprzez:

a) kształcenie  umiejętności  pozwalających  na  pełnienie  ról  społecznych  i  osiąganie

pozycji społecznych dostępnych osobom niezagrożonych marginalizacją,

b) przyuczanie do zawodów,

c) naukę planowania życia i osiągania samodzielności na miarę swoich możliwości.

XXVI. Popularyzację  zasad  bezpiecznej  jazdy  oraz  zasad  udzielania  pierwszej  pomocy.  

Podniesienie znajomości przepisów ruchu drogowego. 

XXVII. Prowadzenie i obsługa bazy gastronomiczno-noclegowo-konferencyjnej.

XXVIII. Wynajem  lub  użyczenie  urządzeń  rekreacyjno-rozrywkowych  oraz  zaplecza

technicznego.

XXIX. Zabieganie  o  przyznanie  dotacji  oraz  udzielanie  pomocy  finansowej  i  rzeczowej

instytucjom  i  organizacjom  zajmującym  się  tematyką  kulturalną,  sportową

i rekreacyjną.

XXX.  Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

§ 9a

1. Powyższa działalność może być prowadzona jako działalność odpłatna i nieodpłatna.



Rozdział III

CZŁONKOWIE - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

1. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na: 

a) zwyczajnych, 

b) wspierających, 

c) honorowych.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność

do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która pragnie wnieść wkład

swojej pracy w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia. Warunkiem zaliczenia w poczet

członków  jest  złożenie  pisemnej  deklaracji.  Decyzję  o  przyjęciu  podejmuje  Zarząd

Stowarzyszenia w formie uchwały, nie później niż w terminie 60 dni od daty złożenia

wniosku.

2. Członkiem  wspierającym  może  być  osoba  fizyczna  lub  prawna  popierająca  cel

Stowarzyszenia i udzielająca mu pomocy materialnej lub inne rodzaje świadczeń. 

 3. Członkiem  honorowym  Stowarzyszenia  może  być  osoba  szczególnie  zasłużona

w urzeczywistnieniu celów Stowarzyszenia.

§ 12

1. Członek zwyczajny ma prawo:

a) wybierać i być wybieranym do władz stowarzyszenia,

b) uczestniczenia w Walnym Zebraniu z prawem głosu,

c) korzystania  z  wszelkich  form działalności  i  urządzeń  stowarzyszenia  na

zasadach określonych przez jego władze,

d) zgłaszania postulatów i wniosków pod adresem władz stowarzyszenia, 

e) czynnego udziału w pracach stowarzyszenia. 



§ 13 

1. Członek zwyczajny jest zobowiązany:

a) brać  czynny  udział  w  realizacji  zadań  statutowych  Stowarzyszenia

i propagować jego idee,

b) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

§ 14

1. Członek wspierający ma prawo: 

a) udziału z głosem doradczym w zebraniach Stowarzyszenia /osoba prawna

przez upoważnionego przedstawiciela/,

b) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 15

1. Członkiem  honorowym  Stowarzyszenia  może  zostać  osoba  fizyczna  szczególnie

zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Godność  członka  honorowego  nadaje  Walne  Zebranie  Członków  Stowarzyszenia  na

wniosek Zarządu Stowarzyszenia. 

§ 16

1. Członkowi honorowemu przysługują wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego oraz

głos stanowiący z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego. 

§ 17

 Przynależność do Stowarzyszenia ustaje na skutek: 

1. Skreślenia z listy lub wykluczenia członka zwyczajnego.

2. Skreślenia z listy dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:

a) rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka ustnie lub pisemnie,

b) nieusprawiedliwionej  nieobecności  członka  na  spotkaniach  członkowskich

przez okres przekraczający 12 miesięcy, 

c) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,

d) śmierci członka,

             f) utrata pełnej zdolności do czynności prawnych.



3. Wykluczenia dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:

a) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,

b) popełnienia  czynu,  który dyskwalifikuje  daną  osobę jak  członka,  lub  godzi

w dobre imię stowarzyszenia.

4. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w pkt. 3 umożliwia się członkowi

złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.

5. Do  czasu  rozpatrzenia  odwołania  członek  zwyczajny  nie  korzysta  z  praw  oraz  nie

wykonuje obowiązków określonych niniejszym statutem. 

§ 18

1. Od decyzji  Zarządu w przedmiocie wykluczenia,  członkowi przysługuje odwołanie do

Walnego Zebrania Członków. Odwołanie takie należy złożyć za pośrednictwem Zarządu

w terminie 14 dni od daty doręczenia.

2. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§19

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne  Zebranie  Członków  zwane  dalej  Walnym  Zebraniem.  Walne

Zebranie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne,

b) Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem,

c) Komisja Rewizyjna.

2. W wyborach do władz stowarzyszenia mogą uczestniczyć członkowie Stowarzyszenia. 

3. Kadencja  wszystkich  władz  wybieralnych  Stowarzyszenia  trwa  2  lata  i  kończy  się

z chwilą powołania nowych władz.

4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy

obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

5. Wybory do władz odbywają się w głosowaniu tajnym.



6. W razie zmniejszenia się składu władz wybieralnych Stowarzyszenia w czasie trwania

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

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

można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu pochodzącego z wyboru. 

WALNE ZEBRANIE

§ 20

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd, co najmniej raz do roku, w pierwszym kwartale, w celu

rozpatrzenia sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, uchwalenia planu działalności

i budżetu, oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. 

3. Zarząd  zawiadamia  listownie,  mailowo  lub  telefonicznie  członków  Stowarzyszenia

o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania do 14 dni przed wyznaczoną datą

Walnego Zebrania.

4. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych

do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony

o pół godziny później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez względu

na liczbę uczestników.

5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków

obecnych.

6. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a) ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

b) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

c) podejmowanie  uchwał  w  sprawach  przedstawionych  przez  Zarząd  oraz

Komisję  Rewizyjną,

d) wybór członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

e) uchwalanie zmian statutu,

f) pojęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

g) nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

h) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,

i) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,



j) rozpatrywanie  odwołań od uchwał  Zarządu wniesionych przez  członków

Stowarzyszenia,

k) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,

l) podejmowanie  uchwał  w  sprawach,  które  ze  względu  na  szczególne

znaczenie wymagają decyzji ogółu uprawnionych członków.

7. Odwołanie  Przewodniczącego,  członków  Zarządu,  Komisji  Rewizyjnej,  wymaga

bezwzględnej większości przy obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia

w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie

obowiązuje.

8. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos. 

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE

§ 21

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji

Rewizyjnej  lub  1/3 liczby  członków zwyczajnych  Stowarzyszenia  do  30 dni  od  daty

wpłynięcia wniosku.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

3. W  Nadzwyczajnym  Walnym  Zebraniu  winna  uczestniczyć,  co  najmniej  połowa

członków uprawnionych do głosowania  w pierwszym terminie,  a  w drugim terminie,

który  może  być  wyznaczony  o  pół  godziny  później  tego  samego  dnia  -  może  ono

skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników. 

4. W walnym zebraniu członków udział biorą: 

a) z  głosem  stanowiącym  -  członkowie  Stowarzyszenia  uprawnieni  do

głosowania, 

b) z głosem doradczym - członkowie wspierający i osoby zaproszone.

ZARZĄD

§ 22

1. Zarząd kieruje pracą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami. 

2. Zarząd  składa  się  z  2  do  7  członków;  w  tym:  Prezesa,  Wiceprezesa,  Skarbnika,

Sekretarza i Członków Zarządu. 



3. Członkiem Zarządu może zostać osoba będąca członkiem Stowarzyszenia 

4. Walne  Zebranie  może  podjąć  decyzję  o  sposobie  wyboru  członków  Zarządu.  Przez

dokonanie  bezpośredniego  wyboru  kandydatów  do  pełnienia  poszczególnych  funkcji,

albo dokonać wyboru odpowiedniej liczby członków, którzy ze swego grona wybierają

funkcyjnych członków Zarządu. Ukonstytuowanie się Zarządu powinno nastąpić przed

zakończeniem obrad Walnego Zebrania dokonującego wyborów.

5. W przypadku  zmian  pełnionych  funkcji  w  ramach  Zarządu  w trakcie  jego  kadencji,

Zarząd  o zmianach  zawiadamia  członków  stowarzyszenia  listownie,  mailowo  lub

telefonicznie w ciągu 14 dni od daty ich dokonania. 

6. Zarząd  może  dokooptować  nowych  członków  na  miejsce  członków  ustępujących

w liczbie nie przekraczającej  1/3 składu pochodzącego z wyboru,  kadencja  osoby lub

osób wybranych w tym trybie trwa nie dłużej niż pozostałych członków Zarządu. 

§ 23

1. Do kompetencji i zakresu działania Zarządu należy:

a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

b) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

c) zarządzanie i gospodarowanie funduszami oraz majątkiem Stowarzyszenia,

d) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

e) uchwalanie planu działalności i preliminarzy budżetowych, 

f) przedkładanie  sprawozdań  ze  swej  działalności  podczas  obrad  Walnego

Zebrania oraz realizowanie jego uchwał i wytycznych,

g) zaciąganie  zobowiązań,  zawieranie  umów  zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami,

h) zwoływanie Walnego Zebrania,

i) podejmowanie  uchwał  o  przystąpieniu  Stowarzyszenia  do  krajowych

i międzynarodowych  stowarzyszeń,  organizacji  oraz  delegowanie

przedstawicieli na zjazdy krajowe i międzynarodowe,

j) czuwanie  nad  przestrzeganiem  Statutu  przez  wszystkich  członków

Stowarzyszenia,

k) podejmowanie  uchwał  w  sprawach  nie  zastrzeżonych  do  kompetencji

innych władz Stowarzyszenia,

l) rekomendowanie kandydatów na członków honorowych Stowarzyszenia,

m) skreślanie i wykluczanie członków z szeregów Stowarzyszenia. 



§ 24

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się, co najmniej raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Prezes - w wyjątkowych przypadkach

wyznaczony przez niego członek Zarządu, który ustala porządek obrad.

3. Na uzasadniony wniosek członka Zarządu posiedzenie powinno się odbyć nie później niż

w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku Prezesowi.

4. Prezes zawiadamia członków Zarządu o zwołaniu posiedzenia Zarządu, co najmniej na

3 dni przed terminem posiedzenia.

5. W nagłych  przypadkach  Prezes  może  zarządzić  inny  sposób  i  termin  zawiadomienia

członków Zarządu o dacie posiedzenia.

6. Uchwały  i  postanowienia  Zarządu  podejmowane  są  zwykłą  większością  głosów osób

obecnych.

7. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa.

8. W  posiedzeniach  Zarządu  mogą  brać  udział  osoby  niebędące  członkami  Zarządu,

a zaproszone przez Prezesa lub członka Zarządu wnoszącego o zwołanie posiedzenia.

9. Posiedzenia  zarządu  są  protokołowane,  a  podpisuje  je  protokolant  i  przewodniczący

posiedzeniu.

10. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien zawierać:

a) numer kolejny i datę posiedzenia,

b) nazwiska osób obecnych na posiedzeniu,

c) porządek posiedzenia,

d) istotę referowanych spraw i oświadczenia zgłoszone do protokołu,

e) stwierdzenie  podjęcia  uchwały  i  postanowień  i  ich  treść  oraz  wyniki

głosowania. 

11. Zatwierdzone protokoły i uchwały dołączane są do Księgi Uchwał Zarządu. 

KOMISJA REWIZYJNA

§ 25

1. Komisja  Rewizyjna  jest  organem kontroli  Stowarzyszenia  niepodlegającym organowi

zarządzającemu w wykonywaniu kontroli wewnętrznej lub nadzoru.



2. Komisja  składa  się  z  2  do  5  członków,  którzy  wybierają  spośród  siebie

Przewodniczącego.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności statutowej,

organizacyjnej i gospodarczej Stowarzyszenia.

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak

raz na pół roku.

5. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia odbywa się, co najmniej raz w roku. 

6. Członkiem Komisji może zostać osoba będąca członkiem Stowarzyszenia 

PRZEPISY WSPÓLNE DLA ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ

§ 26

1. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

2. Członkowie  Zarządu  i  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. 

3. Członkami  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej  nie  mogą  być  osoby  skazane  wyrokiem

prawomocnym  za  przestępstwo  umyślne  ścigane  z  oskarżenia  publicznego  lub

przestępstwo skarbowe. 

4. Oświadczenie o spełnieniu wymogów ustępu 2 i 3, kandydat do Zarządu lub Komisji

Rewizyjnej składa przed wyborem. 

5. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji

w  tym  organie  zwrot  uzasadnionych  kosztów  lub  wynagrodzenie  w  wysokości  nie

wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone

przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 27

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze, 



2.  Na fundusze składają się:

a) dotacje, subwencje, granty, spadki i darowizny,

b) dochód z działalności statutowej, 

c) dochody z ofiarności publicznej, 

d) dochody z nieruchomości,  ruchomości,  praw majątkowych  i  działalności

gospodarczej,

e) odsetki od depozytów kapitałowych i inne wpływy, 

f) uzyskane środki pozabudżetowe z kraju i z zagranicy, 

g) inne źródła.

3. Stowarzyszenie  może  prowadzić  działalność  gospodarczą  według  ogólnych  zasad

określonych w odrębnych przepisach.  Dochód z  działalności  gospodarczej  i  uzyskane

fundusze służą realizacji zadań statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału

między członków stowarzyszenia.

4. Do  prowadzenia  swoich  spraw  stowarzyszenie  może  zatrudniać  pracowników  oraz

zawierać umowy zlecenia i o dzieło. 

5. Stowarzyszenie może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności

publicznej z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

6. Stowarzyszenie przyjmuje do pracy wolontariuszy, a ich praca prowadzona jest zgodnie

z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

7. Zabrania  się  udzielania  pożyczek  lub  zabezpieczania  zobowiązań  majątkiem

stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz

osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy 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".

8. Zabrania  się  przekazywania  majątku  stowarzyszenia  na  rzecz  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

warunkach preferencyjnych.

9. Zabrania  się  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. 



10. Zabrania  się  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.

§ 28

1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd. 

§ 29

1. Oświadczenia  w  sprawach  majątkowych,  umowy,  akta  oraz  pełnomocnictwa

Stowarzyszenia składają: Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik.

2. Do ważności dokumentów finansowych wymagane są dwa podpisy członków Zarządu

w tym Prezesa lub Wiceprezesa. 

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 30

1. Zmiany  w Statucie  i  zmianę  Statutu  dokonuje  Komisja  Statutowa  powoływana przez

Zarząd.

2. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne

Zebranie  lub  Nadzwyczajne  Walne  Zebranie  bezwzględną  większością  głosów  przy

obecności,  co  najmniej  połowy  członków  Stowarzyszenia  w  pierwszym  terminie;

w drugim terminie wymóg obecności połowy członków nie obowiązuje.

3. W przypadku likwidacji Stowarzyszenia jego majątek przechodzi na własność podmiotu

określonego uchwałą Walnego Zebrania.

4. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określi sposób likwidacji, osobę likwidującą

i termin likwidacji.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa

o stowarzyszeniach.
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	IV. Kultywowanie historii, tradycji i kultury ze szczególnym uwzględnieniem folkloru i tradycji Beskidu Niskiego.
	V. Promocję walorów regionalnych wsi.
	VI. Rewitalizację poprzez sztukę i aktywizację w obszarze kultury.
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	XIV. Organizację form turystyki aktywnej, ze szczególnym uwzględnieniem sportów, w tym sportów alternatywnych, rekreacji ruchowej i aktywnej turystyki min. w takich dziedzinach jak: survival, orientacja terenowa, wspinaczka, kajakarstwo rekreacyjne, kolarstwo terenowe, jazda konna, jazda terenowa ATV, narciarstwo rekreacyjne, boudering, nordic walking, hydrospid, rafting, bungejumping, zorbing, baloniarstwo i paralotniarstwo, strzelectwo i łucznictwo, paintball, nurkowanie, maratony, wyścigi i rajdy motocyklowe, samochodowe, rowerowe oraz piesze.
	XV. Popularyzację ruchu wolontariackiego.
	XVI. Popularyzację i rozwój twórczości filmowej, telewizyjnej, radiowej, fotograficznej, wspieranie działań mających na celu rozwój przemysłu audiowizualnego oraz podejmowanie działań związanych z edukacją filmową i medialną.
	XVII. Przygotowanie i realizację projektów filmowych, telewizyjnych, radiowych i fotograficznych, produkcję filmów, audycji radiowo-telewizyjnych ich dystrybucję i rozpowszechnianie.
	XVIII. Działania z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej
	XIX. Prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu edukacji językowej
	XX. Aktywizacja osób starszych, tworzenie i prowadzenie m.in. Klubów Aktywnego Seniora
	§ 9
	1. Cele swoje realizuje poprzez:
	I. Tworzenie środowiska umożliwiającego aktywne uczestnictwo w rekreacji, sporcie, kulturze i sztuce.
	II. Organizowanie i/lub współorganizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych integracyjnych i okolicznościowych, jarmarków, festiwali artystycznych, spotkań z artystami, spektakli, konkursów, warsztatów, szkoleń, targów, przeglądów, giełd, pokazów, zlotów, wystaw, działalności wydawniczej, fonograficznej, wycieczek i innych form kształcących.
	III. Prowadzenie i/lub współprowadzenie imprez kulturalnych, rekreacyjnych integracyjnych i okolicznościowych, jarmarków, festiwali artystycznych, pokazów i festiwali filmowych, spotkań z artystami, spektakli, konkursów, targów, przeglądów, giełd, pokazów, zlotów, szkoleń, kursów, warsztatów, wystaw, działalności wydawniczej, fonograficznej, wycieczek i innych form kształcących.
	IV. Organizowanie i świadczenie pomocy charytatywnej na rzecz potrzebujących.
	V. Rozwijanie i intensyfikowanie procesu edukacji kulturalnej i regionalnej- dzieci, młodzieży i dorosłych- organizowanie warsztatów
	VI. Gromadzenie, katalogowanie dorobku kulturalnego, turystycznego i sportowego oraz wymiana informacji.
	VII. Utworzenie banku informacji o aktywności społeczno – kulturalnej, turystycznej i sportowej w formie serwisu internetowego.
	VIII. Współdziałanie ze środkami komunikacji społecznej.
	IX. Samokształcenie członków stowarzyszenia
	X. Prowadzenie zespołów artystycznych, fundacji, lig, klubów, kół, zrzeszeń, drużyn.
	XI. Promocję społecznej aktywności kulturalnej regionu Beskidu Niskiego
	XII. Tworzenie programów rozwoju wsi, ze szczególnym uwzględnieniem walorów i możliwości powiatu gorlickiego.
	XIII. Inicjowanie i koordynowanie wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez mieszkańców w ich interesie oraz członków stowarzyszenia
	XIV. Tworzenie wioski tematycznej.
	XV. Animowanie kontaktów i wymiany kulturalnej z zagranicą, a w szczególności z krajami Unii Europejskiej. Współpraca z muzeami, ogniskami i zespołami artystycznymi, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi i kościołami.
	XVI. Współdziałanie ze stowarzyszeniami i związkami twórczymi, instytucjami reprezentującymi poszczególne dziedziny sztuki w celu inicjowania działań kulturalnych i edukacyjnych, współpraca z fundacjami.
	XVII. Współpracę z władzami miasta, powiatu, województwa i kraju oraz placówkami oświatowymi w celu promowania i organizowania aktywności społecznej.
	XVIII. Działalność naukową, edukacyjną, propagowanie aktywności fizycznej.
	XIX. Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych, sportowych i artystycznych wśród grup zagrożonych marginalizacją, w szczególności wśród osób niepełnosprawnych, upośledzonych umysłowo, dzieci i młodzieży zagrożonej patologiami, osób chorych psychicznie, osób w podeszłym wieku.
	XX. Prowadzenie warsztatów twórczych wśród grup opisanych w punkcie powyżej, wykorzystujących nowoczesne technologie informatyczne i komunikacyjne.
	XXI. Upowszechnianie sztuki i działalności artystycznej w ośrodkach oddalonych od centrów kulturalnych.
	XXII. Prowadzenie działań na rzecz mniejszości narodowych i grup dyskryminowanych.
	XXIII. Doskonalenie kadry w dziedzinie instruktażu i obsługi działań sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.
	XXIV. Inspirowanie, organizowanie, wspieranie oraz realizacje budowy i modernizacji infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.
	XXV. Promocję zatrudnienia oraz aktywizację społeczną i zawodową poprzez:
	a) kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niezagrożonych marginalizacją,
	b) przyuczanie do zawodów,
	c) naukę planowania życia i osiągania samodzielności na miarę swoich możliwości.
	XXVI. Popularyzację zasad bezpiecznej jazdy oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Podniesienie znajomości przepisów ruchu drogowego.
	XXVII. Prowadzenie i obsługa bazy gastronomiczno-noclegowo-konferencyjnej.
	XXVIII. Wynajem lub użyczenie urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych oraz zaplecza technicznego.
	XXIX. Zabieganie o przyznanie dotacji oraz udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej instytucjom i organizacjom zajmującym się tematyką kulturalną, sportową i rekreacyjną.
	XXX. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.
	§ 9a
	1. Powyższa działalność może być prowadzona jako działalność odpłatna i nieodpłatna.
	Rozdział III
	CZŁONKOWIE - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
	§ 10
	1. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
	a) zwyczajnych,
	b) wspierających,
	c) honorowych.
	§ 11
	1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która pragnie wnieść wkład swojej pracy w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia. Warunkiem zaliczenia w poczet członków jest złożenie pisemnej deklaracji. Decyzję o przyjęciu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały, nie później niż w terminie 60 dni od daty złożenia wniosku.
	2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna popierająca cel Stowarzyszenia i udzielająca mu pomocy materialnej lub inne rodzaje świadczeń.
	3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnieniu celów Stowarzyszenia.
	§ 12
	1. Członek zwyczajny ma prawo:
	a) wybierać i być wybieranym do władz stowarzyszenia,
	b) uczestniczenia w Walnym Zebraniu z prawem głosu,
	c) korzystania z wszelkich form działalności i urządzeń stowarzyszenia na zasadach określonych przez jego władze,
	d) zgłaszania postulatów i wniosków pod adresem władz stowarzyszenia,
	e) czynnego udziału w pracach stowarzyszenia.
	§ 13
	1. Członek zwyczajny jest zobowiązany:
	a) brać czynny udział w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia i propagować jego idee,
	b) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
	§ 14
	1. Członek wspierający ma prawo:
	a) udziału z głosem doradczym w zebraniach Stowarzyszenia /osoba prawna przez upoważnionego przedstawiciela/,
	b) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
	§ 15
	1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
	2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
	§ 16
	1. Członkowi honorowemu przysługują wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego oraz głos stanowiący z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
	§ 17
	Przynależność do Stowarzyszenia ustaje na skutek:
	1. Skreślenia z listy lub wykluczenia członka zwyczajnego.
	2. Skreślenia z listy dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:
	a) rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka ustnie lub pisemnie,
	b) nieusprawiedliwionej nieobecności członka na spotkaniach członkowskich przez okres przekraczający 12 miesięcy,
	c) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,
	d) śmierci członka,
	f) utrata pełnej zdolności do czynności prawnych.
	3. Wykluczenia dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:
	a) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,
	b) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jak członka, lub godzi w dobre imię stowarzyszenia.
	4. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w pkt. 3 umożliwia się członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.
	5. Do czasu rozpatrzenia odwołania członek zwyczajny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym statutem.
	§ 18
	1. Od decyzji Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie takie należy złożyć za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od daty doręczenia.
	2. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
	Rozdział IV
	WŁADZE STOWARZYSZENIA
	§19
	1. Władzami Stowarzyszenia są:
	a) Walne Zebranie Członków zwane dalej Walnym Zebraniem. Walne Zebranie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne,
	b) Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem,
	c) Komisja Rewizyjna.
	2. W wyborach do władz stowarzyszenia mogą uczestniczyć członkowie Stowarzyszenia.
	3. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata i kończy się z chwilą powołania nowych władz.
	4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
	5. Wybory do władz odbywają się w głosowaniu tajnym.
	6. W razie zmniejszenia się składu władz wybieralnych Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu pochodzącego z wyboru.
	WALNE ZEBRANIE
	§ 20
	1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
	2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd, co najmniej raz do roku, w pierwszym kwartale, w celu rozpatrzenia sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, uchwalenia planu działalności i budżetu, oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.
	3. Zarząd zawiadamia listownie, mailowo lub telefonicznie członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania do 14 dni przed wyznaczoną datą Walnego Zebrania.
	4. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o pół godziny później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
	5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych.
	6. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
	a) ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
	b) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
	c) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd oraz Komisję Rewizyjną,
	d) wybór członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
	e) uchwalanie zmian statutu,
	f) pojęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
	g) nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
	h) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
	i) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
	j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
	k) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
	l) podejmowanie uchwał w sprawach, które ze względu na szczególne znaczenie wymagają decyzji ogółu uprawnionych członków.
	7. Odwołanie Przewodniczącego, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, wymaga bezwzględnej większości przy obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
	8. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
	NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE
	§ 21
	1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia do 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.
	2. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
	3. W Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o pół godziny później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
	4. W walnym zebraniu członków udział biorą:
	a) z głosem stanowiącym - członkowie Stowarzyszenia uprawnieni do głosowania,
	b) z głosem doradczym - członkowie wspierający i osoby zaproszone.
	ZARZĄD
	§ 22
	1. Zarząd kieruje pracą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami.
	2. Zarząd składa się z 2 do 7 członków; w tym: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza i Członków Zarządu.
	3. Członkiem Zarządu może zostać osoba będąca członkiem Stowarzyszenia
	4. Walne Zebranie może podjąć decyzję o sposobie wyboru członków Zarządu. Przez dokonanie bezpośredniego wyboru kandydatów do pełnienia poszczególnych funkcji, albo dokonać wyboru odpowiedniej liczby członków, którzy ze swego grona wybierają funkcyjnych członków Zarządu. Ukonstytuowanie się Zarządu powinno nastąpić przed zakończeniem obrad Walnego Zebrania dokonującego wyborów.
	5. W przypadku zmian pełnionych funkcji w ramach Zarządu w trakcie jego kadencji, Zarząd o zmianach zawiadamia członków stowarzyszenia listownie, mailowo lub telefonicznie w ciągu 14 dni od daty ich dokonania.
	6. Zarząd może dokooptować nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru, kadencja osoby lub osób wybranych w tym trybie trwa nie dłużej niż pozostałych członków Zarządu.
	§ 23
	1. Do kompetencji i zakresu działania Zarządu należy:
	a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
	b) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
	c) zarządzanie i gospodarowanie funduszami oraz majątkiem Stowarzyszenia,
	d) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
	e) uchwalanie planu działalności i preliminarzy budżetowych,
	f) przedkładanie sprawozdań ze swej działalności podczas obrad Walnego Zebrania oraz realizowanie jego uchwał i wytycznych,
	g) zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
	h) zwoływanie Walnego Zebrania,
	i) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń, organizacji oraz delegowanie przedstawicieli na zjazdy krajowe i międzynarodowe,
	j) czuwanie nad przestrzeganiem Statutu przez wszystkich członków Stowarzyszenia,
	k) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
	l) rekomendowanie kandydatów na członków honorowych Stowarzyszenia,
	m) skreślanie i wykluczanie członków z szeregów Stowarzyszenia.
	§ 24
	1. Posiedzenia Zarządu odbywają się, co najmniej raz na kwartał.
	2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Prezes - w wyjątkowych przypadkach wyznaczony przez niego członek Zarządu, który ustala porządek obrad.
	3. Na uzasadniony wniosek członka Zarządu posiedzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku Prezesowi.
	4. Prezes zawiadamia członków Zarządu o zwołaniu posiedzenia Zarządu, co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.
	5. W nagłych przypadkach Prezes może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia.
	6. Uchwały i postanowienia Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów osób obecnych.
	7. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa.
	8. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział osoby niebędące członkami Zarządu, a zaproszone przez Prezesa lub członka Zarządu wnoszącego o zwołanie posiedzenia.
	9. Posiedzenia zarządu są protokołowane, a podpisuje je protokolant i przewodniczący posiedzeniu.
	10. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien zawierać:
	a) numer kolejny i datę posiedzenia,
	b) nazwiska osób obecnych na posiedzeniu,
	c) porządek posiedzenia,
	d) istotę referowanych spraw i oświadczenia zgłoszone do protokołu,
	e) stwierdzenie podjęcia uchwały i postanowień i ich treść oraz wyniki głosowania.
	11. Zatwierdzone protokoły i uchwały dołączane są do Księgi Uchwał Zarządu.
	KOMISJA REWIZYJNA
	§ 25
	1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia niepodlegającym organowi zarządzającemu w wykonywaniu kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
	2. Komisja składa się z 2 do 5 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
	3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności statutowej, organizacyjnej i gospodarczej Stowarzyszenia.
	4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz na pół roku.
	5. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia odbywa się, co najmniej raz w roku.
	6. Członkiem Komisji może zostać osoba będąca członkiem Stowarzyszenia
	PRZEPISY WSPÓLNE DLA ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ
	§ 26
	1. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
	2. Członkowie Zarządu i 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.
	3. Członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
	4. Oświadczenie o spełnieniu wymogów ustępu 2 i 3, kandydat do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej składa przed wyborem.
	5. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
	ROZDZIAŁ V
	MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
	§ 27
	1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze,
	2. Na fundusze składają się:
	a) dotacje, subwencje, granty, spadki i darowizny,
	b) dochód z działalności statutowej,
	c) dochody z ofiarności publicznej,
	d) dochody z nieruchomości, ruchomości, praw majątkowych i działalności gospodarczej,
	e) odsetki od depozytów kapitałowych i inne wpływy,
	f) uzyskane środki pozabudżetowe z kraju i z zagranicy,
	g) inne źródła.
	3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze służą realizacji zadań statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków stowarzyszenia.
	4. Do prowadzenia swoich spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz zawierać umowy zlecenia i o dzieło.
	5. Stowarzyszenie może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
	6. Stowarzyszenie przyjmuje do pracy wolontariuszy, a ich praca prowadzona jest zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
	7. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy 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".
	8. Zabrania się przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz 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 warunkach preferencyjnych.
	9. Zabrania się 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.
	10. Zabrania się 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.
	§ 28
	1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd.
	§ 29
	1. Oświadczenia w sprawach majątkowych, umowy, akta oraz pełnomocnictwa Stowarzyszenia składają: Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik.
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