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                                                                    STATUT 

 
        STOWARZYSZENIE  „KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH SUCHATÓWKA” 

 

 

 
                                                     ROZDZIAŁ I 

 

                                                       Postanowienia ogólne 

 

                                                                      § 1 

1. Stowarzyszenie o nazwie „KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH SUCHATÓWKA” 

zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządowym, trwałym 

zrzeszeniem o celach nie zarobkowych. 

2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 

3. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach oraz posługiwać się znakiem graficznym (logo) podlegającym 

ochronie prawnej. 

 

                                                                      § 2 

     Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Suchatówka. 

 

                                                                      § 3 

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989roku- 

Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r, Nr 79,poz.855) i niniejszego statutu. 

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego 

Rejestru Sądowego. 

 

§ 4 

1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Aby właściwie realizować swe cele, stowarzyszenie, może prowadzić działalność  

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

                                                

                                                            § 5 

       Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji  

       o podobnym celu działania. 

 

§ 6 

      Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony . 
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                                                             ROZDZIAŁ II 

 

                                           Cele stowarzyszenia i ich realizacja  

 

      Celem Stowarzyszenia jest : 

 aktywizacja i promowanie kobiet w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym; 

 podejmowanie działań na rzecz aktywizacji gospodarczej wsi, tworzenie miejsc pracy 

i przeciwdziałanie bezrobociu; 

 podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju powszechnie dostępnej oświaty 

na wsi dla dzieci i młodzieży; 

 rozwój różnych form samokształcenia w celu podnoszenia kwalifikacji, zabezpiecznia 

potrzeb w dziedzinach: opieki zdrowotnej, społecznej, świadczeń rodzinnych, 

socjalnych, zdrowego życia i higieny życia; 

 podejmowanie i wspieranie działań promujących profilaktykę zdrowotną na terenach 

wiejskich; 

 działanie na rzecz promowania zdrowego odżywiania wśród dzieci i młodzieży; 

 podejmowanie i wspieranie działań zmierzających do wyrównania szans osób 

niepełnosprawnych w środowisku wiejskim; 

 podejmowanie działań integrujących organizacje kobiece na wsi i w mieście; 

 podejmowanie i wspieranie inicjatyw, oraz działań promujących i upowszechniających  

wartości i wzory kultury narodowej; 

 reprezentowanie interesów kobiet i podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji  

społeczno-ekonomicznej i zawodowej kobiet wiejskich i ich rodzin. 

 

§ 8 

   Stowarzyszenie realizuje swe cele przez : 

 wielostronne propagowanie i wspieranie organizacyjne i rzeczowe działalności 

prowadzonej na rzecz celów Stowarzyszenia; 

 współpracę z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej z 

organizacjami społecznymi i zawodowymi, środowiskami opiniotwórczymi, współpracę 

i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia;  

 doradztwo, pomoc prawną i ekonomiczną, prowadzenie szkoleń; 

 współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany 

doświadczeń związanych z działalnością stowarzyszenia; 

 prowadzenie działalności integrujących członków Stowarzyszenia poprzez aktywność 

kulturalną, rekreacyjną i towarzyską; 

 organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i spotkań tematycznych również w 

wymiarze międzynarodowym; 

 działalność edytorską i wydawniczą; 

 działalność kulturalno-oświatową wspierającą realizację celów stowarzyszenia , inne 

działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji; 
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-    pozyskiwanie funduszy krajowych i zagranicznych na finansowanie przedsięwzięć   

     podejmowanych przez Stowarzyszenie. 

§ 9 

   W celu realizacji swych statutowych celów Stowarzyszenie może powoływać inne  

   podmioty i organizacje w granicach dopuszczonych prawem. 
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§ 10 

Przy realizacji celów Stowarzyszenie  opiera się na społecznej pracy członków. Ma jednak 

prawo zatrudnić pracowników do prowadzenia swych spraw. 

 

 

                                                         ROZDZIAŁ III 

 

                                                            Członkowie 

 

                                                                § 11  

1. Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania. 

2. Członkowie dzialą się na :  

b) członków zwykłych Stowarzyszenia; 

c) członków honorowych Stowarzyszeniach; 

d) członków wspierających Stowarzyszenia. 

3. Członkiem zwykłym Stowarzyszenia staje się osoba, która zgłosi gotowość 

przystąpienia do Stowarzyszenia i realizacji jego celów, przedstawi rekomendację  

przynajmniej jednego członka Stowarzyszenia i zostanie przyjęta przez Zarząd 

Stowarzyszenia w poczet członków.  

4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba szczególnie zasłużona w 

działalności statutowej Stowarzyszenia. 

5. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na 

wniosek Zarządu. 

6. Osoby fizyczne lub prawne posiadające miejsce zamieszkania lub siedziby w kraju 

lub za granicą, deklaruje pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia w szczególności 

pomoc finansową mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie 

oświadczenia woli Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia, który podejmie w tej 

sprawie uchwałę. 

7. W takim samym trybie następuje ustanie członkowstwa wspierającego 

Stowarzyszenie. Członkowie wspierający korzystają z tych samych praw co 

członkowie Stowarzyszenia z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego. 

Członkowie wspierający ustalą z Zarządem Stowarzyszenia formy i rodzaju 

wspierania Stowarzyszenia. 

 

                                                                   § 12 

    1.Członkowie Stowarzyszenia mają prawo :  

 brać udział w Walnym Zebraniu, 

 wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 

 zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski w sprawach związanych z celami i 

działalnością Stowarzyszenia i żądać informacji o sposobie ich załatwienia 

 brać udział na zasadach określonych przez organizatorów w konferencjach, szkoleniach  

i innych formach działalności Stowarzyszenia  

 korzystać w swej działalności z opieki, gwarancji i rekomendacji Stowarzyszenia  

2. Postanowienia ust.1 pkt.4 i 5 stosuje się również do członków wspierających, ponadto 

członkowie ci maja prawo uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zebraniu. 

 

                                                                 



4 

 

§ 13 

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są : 

 dbać o dobre imię Stowarzyszenia, 

 swoją postawą i działalnością przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia 

Stowarzyszenia, 

 czynnie popierać cele Stowarzyszenia, 

 przestrzegać postanowienia statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,  

 regularnie płacić składki członkowskie oraz w wypadku członków wspierających 

spełniać inne zadeklarowane świadczenia na rzecz Stowarzyszenia  

 zabiegać o poprawę opinii społecznej i klimatu wokół rozwoju terenów wiejskich,  

 szerzyć idee promowane przez Stowarzyszenie, 

 wspierać rozwój solidarności wiejskiej i wyrównywać szansę wsi i miast. 

 

§ 14 

   1.Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek : 

      a) śmierci członka 

      b) wystąpienia ze Stowarzyszenia  

      c) wykreślenia z listy członków  

2. Pozbawienie członkowstwa przez wykreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli 

członek nie spełnia wymagań ustawowych albo zalega z płatnością składek i mimo 

wezwania świadczenia tego nie spełnia albo w sposób zawiniony narusza obowiązki 

statutowe. 

3. Uchwałę o wykreśleniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub 

na wniosek oddziałów terenowych Stowarzyszenia. 

 

                                                        ROZDZIAŁ IV  

 

§ 15 

   1.Władzami Stowarzyszenia są : 

      a) Walne zebranie Członków, 

      b) Zarząd, 

      c) Komisja Rewizyjna.  

 

§ 16 

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat. 

2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie w  

głosowaniu tajnym, chyba, że więcej niż połowa członków biorących udział w 

Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.  

 

§ 17 

  Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd przynajmniej jeden raz na rok jako zebranie   

sprawozdawcze i co pięć lat jako sprawozdawczo-wyborcze, powiadamiając o jego 

terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami 

poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14dni przed terminem 

rozpoczęcia obrad. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd. 

- z własnej inicjatywy 



5 

 

- na żądanie Komisji Rewizyjnej  

- na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków stowarzyszenia Nadzwyczajne 

Walne Zebranie winno być zwołane przez Zarząd w terminie 1 miesiąca od daty 

zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami dla których zostało 

zwołane. 

3. W Walnym Zebraniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków 

uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie . W drugim terminie ustalonym 

bez dodatkowego powiadomienia w 15 minut po terminie pierwszym. Walne 

Zebranie może skutecznie obradować bez względu na liczby uczestników. 

4. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia. 

5. Do kompetencji Walnego Zebrania należy : 

a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia  

b) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania 

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

d) udzielenie lub nie absolutorium Zarządowi 

e) wybór Prezesa oraz Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

f) uchwalanie zmian statutu 

g) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Zarząd innych organizacji 

h) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia. 

i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu przez członków Stowarzyszenia  

j) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu  

k) określanie wysokości składek 

l) decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia dla których statut nie ustala  

właściwości innych władz 

m) inne sprawy przewidziane niniejszym statutem lub przepisami prawa 

powszechnego. 

 

§ 18 

1. Uchwały Walnego Zebrania z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w statucie 

zapadają zwykły większości głosów przy obecności co najmniej połowy członków 

uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie zaś w drugim zwykły  

większości bez względu na ilość obecnych członków. Przy obliczaniu głosów  

uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale. 

2. Uchwały w sprawie zmiany statutu, odwołania Prezesa oraz członków Zarządu 

Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązywania Stowarzyszenia zostają podjęte, gdy opowie 

się za nimi nie mniej niż 2/3 członków przy obecności wszystkich członków 

Stowarzyszenia w I terminie i obecności 50% w II terminie. 

3. Z zastrzeżeniem §16 ust.2 uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym. 

4. Każdemu członkowi przysługuje tylko 1 głos. 

 

§ 19 

1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi 5 (pięciu) członków, w tym: Prezes,  

Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik, Członek Zarządu. Posiedzenia Zarządu zwoływane są 

przez Prezesa lub Wiceprezesa lub innego wyznaczonego członka Zarządu w miarę 

potrzeb. 

2. Posiedzenia Zarządu prowadzone są przez Prezesa lub Wiceprezesa albo wyznaczonego 

przez Prezesa członka Zarządu w obecności co najmniej trzech jego członków, uchwały 
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zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga 

głos przewodniczącego obrad. 

§ 20 

       1.Do kompetencji Zarządu należy : 

          a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia 

          b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania 

          c) przyjmowanie i wykreślanie z listy członków Stowarzyszenia 

          d) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu 

          e) powoływanie i odwoływanie regionalnych przedstawicieli Stowarzyszenia                 

          f) uchwalanie preliminarza budżetowego 

          g) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia  

          h) podejmowanie na podstawie upoważnienia Walnego Zebrania, uchwał w   

              sprawie składek członkowskich 

          i) zwoływanie Walnego Zebrania 

          j) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudnienia i zwalniania pracowników  

          k) wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie lub uchwałach Walnego  

               Zebrania. 

       2. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu . 

 

§ 21 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. 

2. Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w zarządzie określa regulamin 

Zarządu. 

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większości głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków. 

 

§ 22 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie. 

3. Zasady zwoływania posiedzeń Komisji oraz sposób wykonywania przez nią  

czynności kontrolnych określa regulamin komisji. 

4. Uchwały są podejmowane większością głosów przy obecności minimum 50%  

członków Komisji. 

 

§ 23 

      Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności : 

   a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia w tym prowadzonej gospodarki finansowej 

   b) kontrola stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem przez Zarząd 

   c) przekładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosków w sprawach objętych  

       pkt b,c oraz udzielenia absolutorium Zarządowi. 

   d) wykonywanie innych czynności przewidzianych w niniejszym statucie. 

 

§ 24 

1. Członkowstwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek : 

a) upływu kadencji przy czym za chwilę upływu kadencji uważa się złożenie   

sprawozdania Walnemu Zebraniu na którym dokonuje się wyboru nowych władz 

b) ustanie członkowstwa w Stowarzyszeniu 
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c) zrzeczenie się udziału w tych władzach 

d) odwołanie przez Walne Zebranie z tym ,że w odniesieniu do członków Komisji  

Rewizyjnej , może to nastąpić bezwzględną większością głosów. 

2. W przypadku nie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium, wniosek o jego      

odwołanie może zgłosić każdy członek biorący udział w Walnym Zebraniu, 

chociażby sprawa ta nie była umieszczona w porządku obrad. 

3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być pozbawiony członkowstwa przez  

wykreślenie z listy członków z wyjątkiem wypadku niespełnienia wymagań  

przewidzianych w sprawie o stowarzyszeniach. 

4. Na miejsce członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia których  

członkowstwo ustało , wchodzą do końca kadencji osoby które w wyborach do tych    

władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów. 

 

    Kooptacja nie może dotyczyć więcej niż 50% członków tych organów . 

 

§ 25 

 Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia , Zarząd może utworzyć biuro Stowarzyszenia 

określając jego organizację i zakres czynności. 

 

 

ROZDZIAŁ V  

Reprezentacja Stowarzyszenia 

 

§ 26 

Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym w postępowaniach majątkowych, 

administracyjnych lub sądowych oraz procedurach planistycznych wymagany jest podpis 

Prezesa lub Wiceprezesa oraz innego członka Zarządu. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

Majątek i Fundusze Stowarzyszenia 

§ 27 

Majątek i fundusze Stowarzyszenia stanowią: 

1. składki członkowskie; 

2. wpływy z imprez organizowanych przez Stowarzyszenie; 

3.    dotacje, darowizny, subwencje, wpłaty sponsorów i inne źródła. 

 

§ 28 

W imieniu Stowarzyszenia umowę sponsorską ze sponsorem negocjuje i podpisuje Prezes 

lub Wiceprezes Stowarzyszenia oraz jeden z członków Zarządu. Na negocjacje i podpisanie 

umowy sponsorskiej zgodę musi wyrazić Zarząd Stowarzyszenia. Umowa sponsorska jest 

ważna w chwili ratyfikacji jej przez Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną. 
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§ 29 

Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia dysponuje Zarząd Stowarzyszenia. Stowarzyszenie 

samodzielnie gospodaruje własnymi funduszami i majątkiem powierzonym. Fundusze 

Stowarzyszenia przeznaczone są wyłącznie na jego cele i potrzeby. 

 

ROZDZIAŁ VII 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

§ 30 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne 

Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków 

uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie zwykła 

większością bez względu na liczbę obecnych. 

 

W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję 

Likwidacyjną i określi cele, na które powinien być przeznaczony majątek Stowarzyszenia. 

  

§ 31 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ustawy – Prawo  

o stowarzyszeniach.  

 

Komitet Założycielski: 

 

      ……………………… 

      ……………………… 

      ……………………… 


