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STATUT STOWARZYSZENIA 
 

TOWARZYSTWO ROZWOJU MIASTA I GMINY ŚWIDWIN - 
PRZYJACIELE ŚWIDWINA 

 
 
 
 

ROZDZIAŁ I 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

 
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: TOWARZYSTWO ROZWOJU MIASTA I GMINY 

ŚWIDWIN - PRZYJACIELE ŚWIDWINA w dalszych postanowieniach statutu 
zwane Stowarzyszeniem. 

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych którego misją 
jest poprawa jakości życia społeczności objętej działaniem Stowarzyszenia. 

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Świdwin ul. 1-go Maja 23E.Terenem działania 
jest Rzeczpospolita Polska. 

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

5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość 
prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 września 2015 r. 
Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.) oraz 
niniejszego statutu. 

6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych 
organizacji o podobnych celach. 

7. Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą w następujących sferach pożytku 
publicznego: 

a. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

b. działalności charytatywnej; 
c. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej; 

d. ochrony i promocji zdrowia; 
e. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 
f. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
g. wypoczynku dzieci i młodzieży; 
h. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
i. promocji i organizacji wolontariatu; 

8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej 
członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać i 
zwalniać pracowników. 
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ROZDZIAŁ II 
 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 
 

1. Celem Stowarzyszenia jest poprawa jakości życia mieszkańców, inicjowanie, 
wspieranie i pomoc w różnego rodzaju przedsięwzięciach edukacyjno-
kulturalnych dzieci i młodzieży a także pozafinansowe wspieranie dzieci, 
młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym. Pomoc 
osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans dla 
tych osób i rodzin. 

2. Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; 
3. Promocja i organizacja wolontariatu 
4. Organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w 

szczególności z rodzin wieloproblemowych; 
5. Tworzenie i realizowanie programów w zakresie prowadzonej przez 

Stowarzyszenie działalności charytatywnej; 
6. Tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc w 

trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym 
osób niepełnosprawnych) 

7. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez: 
a. opracowanie i realizację programów pomocy skierowanych do rodzin i 

osób w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 
b. tworzenie centrum wolontariatu; organizację szkoleń dla wolontariuszy; 
c. organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla 

dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej; 
d. działalność wydawniczą; 
e. organizowanie konferencji, seminariów warsztatów i wyjazdów 

studyjnych; 
f. organizowanie imprez, koncertów mających na celu promocją 

działalności statutowej Stowarzyszenia; 
g. współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi; 
h. prowadzenie działalności charytatywnej, 
i. rozwój agroturystyki; 
j. podejmowanie innych działań, nakierowanych na realizację celów 

statutowych. 
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ROZDZIAŁ III 

 
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a. zwyczajnych,  
b. wspierających, 
c. honorowych. 

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba pełnoletnia, 
która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez 
Zarząd. 

3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo; 
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz 

Stowarzyszenia, 
b. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych 

przez Stowarzyszenie, 
c. zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności 

Stowarzyszenia. 
4. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, 
b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,  
c. regularnego opłacania składek. 

5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub 
prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która 
zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd 
Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji. 

6. Członek wspierający posiada prawo: 
a. zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności 

Stowarzyszenia oraz żądania informacji na temat wykorzystania przez 
Stowarzyszenie udzielonej przez siebie na jego rzecz pomocy 
finansowej lub rzeczowej. 

b. uczestniczenia z głosem doradczym-poprzez swojego przedstawiciela 
w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia. 

7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna 
szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

8. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu 
Stowarzyszenia. 

9. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego a ponadto 
jest zwolniony z obowiązku opłacania składek. 

10. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na wskutek: 
a. pisemnego oświadczenia członka o wystąpieniu ze Stowarzyszenia 

złożonego Zarządowi Stowarzyszenia, 
b. skreślenia przez Zarząd z listy członków Stowarzyszenia z powodu 

niepłacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy (po 
uprzednim upomnieniu). 

c. wykluczenia przez Zarząd z powodu nieprzestrzegania postanowień 
statutu, regulaminów i innych uchwał władz Stowarzyszenia lub 
działania na szkodę Stowarzyszenia. 
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11. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia z listy 
członków przysługuje odwołanie od Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, 
które należy wnieść w terminie 30 dni. Podjęta w rozstrzygnięciu odwołania 
uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. 

 
 

ROZDZIAŁ IV 
 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 
 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 
a. Walne Zgromadzenie Członków, 
b. Zarząd, 
c. Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja władz: 
a. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 

cztery lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym 
bezwzględną większością głosów; 

b. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji poszczególnych 
członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej organom tym przysługuje 
prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może 
przekroczyć 1/3 ilości członków pochodzących z wyboru. 

3. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może 
być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd jeden raz w roku jako 
sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego 
terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni 
przed terminem Walnego Zgromadzenia. 

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów 
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania 
w pierwszym terminie, a w terminie drugim bez wzglądu na liczbę 
obecnych. 

6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 
a. ustalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i 

finansowej Stowarzyszenia, 
b. podejmowanie uchwał w przedmiocie absolutorium dla 

ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
c. wybór prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji 

Rewizyjnej, 
d. ustalanie wysokości składek członkowskich, 
e. nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia, 
f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia, 
g. uchwalanie regulaminów wewnętrznych, 
h. podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie lub rozwiązania 

się Stowarzyszenia, 
i. rozpatrywanie innych spraw, nie należących do kompetencji innych 

władz Stowarzyszenia. 
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd: 

a. z własnej inicjatywy, 
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej, 
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c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych 
Stowarzyszenia, 

8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwoływane w terminie 1 
miesiąca od daty powzięcia uchwały lub zgłoszenia żądania w tej sprawie i 
obradować w przedmiocie spraw dla których zostało zwołane. 

9. Zarząd jest najwyższą władzą w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego 
Zgromadzenia. 

10. Zarząd składa się z prezesa, zastępcy prezesa i trzech członków, spośród 
których wybiera się sekretarza i skarbnika. 

11. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeby nie 
rzadziej jednak niż raz w miesiącu. 

12. Do kompetencji Zarządu należy: 
a. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego 

imieniu, 
b. dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień 

przyznanych w tym zakresie przez Walne Zgromadzenie, 
c. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia, 
d. sporządzanie sprawozdań z działalności, 
e. zwoływanie posiedzeń Walnego Zgromadzenia, 
f. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia, 
g. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i 

wspierających Stowarzyszenia, 
h. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle 

działalności Stowarzyszenia, 
i. zatrudnianie i zwalnianie pracowników. 

13. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, spośród których wybiera 
przewodniczącego 

14. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
a. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności 

Stowarzyszenia, 
b. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń 

kontroli oraz żądaniem wyjaśnień, 
c. wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 
d. składania Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej 

działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie 
absolutorium dla stępującego Zarządu. 

15. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu 
z głosem doradczym. 
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ROZDZIAŁ V 

 
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

 
1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i 

fundusze. 
2. Na fundusze o których mowa w punkcie 1 składają się: 

a. wpływy ze składek członkowskich,    
b. dotacje, darowizny, spadki, zapisy, działalność nieodpłatna pożytku 

publicznego oraz środki pochodzące z ofiarności publicznej 
c. wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na 

koncie Stowarzyszenia. 
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku 

Stowarzyszenia podejmie Zarząd. 
5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych 

oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych 
Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

6. Do ważności innych pism i dokumentów wystarczy podpis jednego członka 
Zarządu. 

 
ROZDZIAŁVI 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Zmiany statutu są dokonywane przez Walne Zgromadzenie członków 

Stowarzyszenia w formie uchwały. O zmianach w statucie powiadamia się 
Sąd rejestrowy. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia - Walne Zgromadzenie 
członków określ sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku 
Stowarzyszenia. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają 
przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. 

 


