
 

STATUT 

STOWARZYSZENIA ROZWOJU OŚWIATY 

ORAZ UPOWSZECHNIANIA KULTURY 

NA WSI 

 

 

Rozdział I 

Przepisy ogólne 

 

§ 1 

 

 Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Oraz Upowszechniania 

Kultury Na Wsi”, zwanej dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym 

zrzeszeniem o celach niezarobkowych. 

 

§ 2 

 

 Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach 

(DZ.U. z 1989r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu i z tego 

tytułu posiada osobowość prawną. 

 

§ 3 

 

 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla 

właściwego realizowania swych celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić 

działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem, że działalność jest 

zgodna z prawem danego państwa. 

 

§ 4 

 

 Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Zimin, gmina Kleszczewo. 

 

§ 5 

 

 Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 6 

 

 Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. 

Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników w celu realizacji zadań statutowych. 

 

§ 7 

 

 Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o 

podobnych celach. 

 

 

 

 



 

 

Rozdział II 

Cele i środki działania 

 

§ 8 

 

 Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Prowadzenie i zarządzanie publicznymi szkołami podstawowymi, oddziałami 

przedszkolnymi i innymi formami wychowania przedszkolnego zgodnie z 

obowiązującym prawem. 

2. Wyrównanie szans edukacyjnych mieszkańców wsi z mieszkańcami miast. 

3. Popieranie i podejmowanie działań zmierzających do poprawy warunków kształcenia 

społeczności wiejskiej. 

4. Prowadzenie działań mających na celu usytuowanie placówek oświatowo-

kulturalnych tak, aby zminimalizować czas dotarcia do nich. 

5. Pomoc szkołom wiejskim w realizowaniu ich zadań dydaktyczno- wychowawczych. 

6. Wspieranie dążeń społeczności wiejskiej do zdobywania wiedzy. 

7. Promowanie współpracy prowadzącej do podwyższania jakości usług edukacyjnych. 

8. Promowanie kształcenia w trakcie całego życia człowieka. 

9. Organizowanie na terenie szkół konkursów, zawodów i rozgrywek sportowych dla 

społeczeństwa wiejskiego. 

10. Umożliwienie uczniom uczestnictwa w konkursach, zawodach, olimpiadach na 

szczeblu gminy, powiatu, województwa, kraju. 

11. Wyrównywanie szans życiowych i przeciwdziałanie wyłączaniu dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej fizycznie, umysłowo oraz społecznie zagrożonej z życia 

społecznego. 

12. Podejmowanie współpracy z instytucjami i organizacjami, których głównym celem 

jest upowszechnianie kultury , sztuki i sportu. 

13. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych. 

14. Stwarzanie warunków uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym środowisk 

lokalnych osobom niepełnosprawnym, niezaradnym życiowo oraz w podeszłym 

wieku. 

15. Rozpowszechnianie rozwoju kulturalnego społeczności wiejskiej poprzez 

organizowanie wszelkiego rodzaju kursów, szkoleń, pokazów i prelekcji. 

16. Rozpowszechnianie i umożliwianie uczestnictwa społeczności wiejskiej w życiu 

sportowym i kulturalnym. 

17. Prowadzenie działań zmierzających do zapobiegania narkomanii i alkoholizmowi 

wśród młodzieży. 

18. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży. 

 

 

§ 9 

 

 Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez: 

1. Współpracę z osobami fizycznymi, podmiotami gospodarczymi, instytucjami 

państwowymi, samorządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami oraz innymi 

organizacjami pozarządowymi. 

2. Nawiązywanie kontaktów partnerskich z podobnymi organizacjami w kraju i za 

granicą . 



 

3. Współudział przy organizowaniu różnych form pomocy i wsparcia dla dzieci i osób 

dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. 

4. Organizowanie różnych imprez kulturalnych, sportowych, warsztatów, szkoleń i 

kursów dla społeczności wiejskiej. 

5. Stymulowanie społeczeństwa do podnoszenia swojej aktywności życiowej na niwie 

oświatowej, kulturalnej i sportowej. 

6. Informowanie społeczeństwa o bieżącej i planowanej działalności Stowarzyszenia. 

7. Promowanie działalności Stowarzyszenia poprzez środki masowego przekazu. 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 10 

 

 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1. Członków zwyczajnych 

2. Członków wspierających 

 

§ 11 

 

1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna mająca pełną zdolność do 

czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych. 

2. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji i na podstawie      

uchwały Zarządu Stowarzyszenia.  

 

 

§ 12 

 

  Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności 

1. Przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze 

2. Może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania 

Stowarzyszenia 

3. Zgłaszać postulaty  do władz Stowarzyszenia. 

 Członek zwyczajny ma obowiązek: 

1.   Przestrzegać statutu i obowiązującego prawa 

2. Popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia. 

3. Płacić składki członkowskie. 

4. Uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Członków Stowarzyszenia. 

 

§ 13 

 

 Członkostwo zwyczajne ustaje w wyniku: 

1. Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego pisemnie do Zarządu 

Stowarzyszenia. 

2. Śmierci członka. 

3. Wykluczenia przez Zarząd z powodu: 

- utraty zdolności do czynności prawnych lub pozbawienia praw publicznych. 

- działalności niezgodnej z celami statutowymi    Stowarzyszenia lub na szkodę 

Stowarzyszenia 



 

 

- z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Członków,  

- z powodu zaległości płatniczych przekraczających sumę rocznych składek         

członkowskich    

4. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub 

 pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego 

Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna. 

5. Osoba wykluczona przez Zarząd z członkowstwa nie może ponownie zostać członkiem  

Stowarzyszenie. 

§ 14 

 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna deklarująca wsparcie 

materialne na rzecz Stowarzyszenia, po złożeniu pisemnej deklaracji o przystąpieniu 

do Stowarzyszenia. 

2. Członkiem wspierającym może być również Polak lub cudzoziemiec nie mający 

stałego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Członek wspierający korzysta z praw przysługujących członkom zwyczajnym 

wymienionych w § 12pkt. 2 i 3. 

4. Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek: 

- dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia deklarowanego na piśmie 

- dezaktualizacji deklarowanego wsparcia. 

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

 

§ 15 

 

 

 Władzami Stowarzyszenia są: 

 1.Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia 

 2. Zarząd Stowarzyszenia 

 3. Komisja Rewizyjna. 

 

 

§ 16 

 

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata a ich wybór odbywa się w 

głosowaniu tajnym. 

 

§ 17 

 

 Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów 

przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym 

terminie; w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. 

W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad. 

 

 

 

 



§ 18 

 

 Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków 

Stowarzyszenia, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

 

§ 19 

 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia 

raz do roku – jako sprawozdawcze z działalności i co cztery lata jako, 

sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków Stowarzyszenia pisemnie o jego 

terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej siedem dni przed jego 

terminem. 

 

§ 20 

 

 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia należy: 

1.Uchwalenie statutu. 

2.Przyjmowanie sprawozdań z działalności władz. 

3.Wybór członków: 

- Zarządu Stowarzyszenia 

- Komisji Rewizyjnej 

4.Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia, w tym przewodniczącemu. 

Stowarzyszenia, na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

5.Uchwalenie zmian statutowych. 

6.Podejmowanie zgłoszonych  uchwał . 

7.Coroczne uchwalenie wysokości składek członkowskich. 

8.Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

 

§ 21 

 

 Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Stowarzyszenia: 

- z własnej inicjatywy 

 - na wniosek Komisji Rewizyjnej 

 - na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia 

 

§ 22 

 

 W Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia mogą uczestniczyć z głosem 

doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście. 

 

§ 23 

 

1. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków 

Stowarzyszenia i składa się z przewodniczącego, sekretarza, skarbnika i dwóch 

członków. 

2. Osoby wybrane do Zarządu Stowarzyszenia wybierają spośród siebie : 

przewodniczącego, sekretarza, skarbnika i członków zarządu. 

 

 

 



 

§ 24 

 

 Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy: 

1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu i 

obowiązującym prawem. 

2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 

3. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków Stowarzyszenia. 

4. Składanie sprawozdania ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków 

Stowarzyszenia. 

 

§ 25 

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności 

Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z pięciu osób i jest wybierana przez Walne 

Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w 

posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia oraz prawo wglądu do wszystkich dokumentów. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji we władzach Stowarzyszenia 

5. Osoby wybrane do Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie: przewodniczącego i 

zastępcę przewodniczącego. 

 

§ 26 

 

 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności 

Stowarzyszenia i redagowanie wniosków pokontrolnych. 

2. Składanie sprawozdania z działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków 

Stowarzyszenia oraz występowanie z wnioskami w przedmiocie absolutorium na 

Walnym Zgromadzeniu. 

3. Występowanie z wnioskiem o zwoływanie Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 27 

 

 W razie zmniejszenia się władz Stowarzyszenia wymienionych w § 15 pkt 2 i 3 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 połowy składu organu. 

 

Rozdział V 

Majątek i fundusze Stowarzyszenia 

 

§ 28 

 

 Majątek Stowarzyszenia powstaje z dotacji, składek członkowskich, darowizn, 

spadków, zapisów, dochodów z działalności własnej oraz ofiarności publicznej. 

Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 

 

 



 

§ 29 

 

 Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wg zasad określonych w 

odrębnych przepisach. 

Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie 

może być przeznaczony do podziału między jego członków.  

 

§ 30 

 

 Stowarzyszenie może otrzymać dotację wg zasad określonych w odrębnych przepisach 

 

§ 31 

 

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia 

Członków Stowarzyszenia. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa 

sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie pozostałych środków. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy 

prawa o stowarzyszeniach. 

 

 

 


