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W SMOŁDZINIE

ROZDZIAŁ1

Postanowienia ogólne

&1
Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Wiejskiej Słowiniec w Smołdzinie zwane dalej
Stowarzyszeniem działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwiet nia 1989r Prawo o
Stowarzyszeniach oraz postanowienia niniejszego statutu..

&2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rz eczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest
Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie ul.Boh.Warszawy 30

&3
Stowarzyszenie może być członkiem innych Stowarzyszeń i organizacji,których cele i zadania
zbliżone są do celów statutowych Stowarzyszenia.
&4
Stowarzyszenie opiera swoją działalność statutową na społecznej pracy członków.
Do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników.
&5
Stowarzyszenie może prowadzic działalność gospodarczą i odplatną na zasadach określonych w
odrębnych przepisac h.Dochód z działalności służy do realizacji celów statutowych.
R O Z D Z I A Ł II
Cele i formy działania
&6

Celem Stowarzyszenia jest;

1.rozwój turystyki i agroturystyki w gminie Smołdzino
2.rozwój infrastruktury turystycznej gminy Smołdzino
3.wspierania działań na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej ,paraturystycznej oraz
ekoturystycznej i podnoszenie jakości świadczonych usług
4.reprezentowanie interesów kwaterodawc ów i przedsiębiorców zrzeszonych w stowarzyszeniu
5.Aktywizowanie członków stowarzyszenia do prac nad organizacją i roz wojem turystyki wiejskiej
6.Gromadzenie i udostępnianie informacji turystycznej
7.Promowanie różnych form odpoczynku w odpowiednio przygotowanych miejscach na terenach
wiejskich
8.Podnoszenie poziomu zawodowego i kulturalnego społeczności wiejskiej
9.Tworzenie,zachowanie,i ochrona walorów kulturowych i przyrodniczych terenów wiejskich
10..Wspieranie działań administracji rządowej i samorządowej zmierzających do rozwoju
turystyki. ,ekoturystyki,ekonomii turystycznej ekologicznej,kultury,tradycji i edukacji społecznej na
terenach wiejskich
11.Promocja kwaterodawców i przedsiębiorców turystycznych gminy Smołdzino oraz produktów
turystycznych,zdrowej żywności ich reklama i dystrybucja
12..Promocja i pielęgnowanie tożsamości kulturowej, ekologicznej,historycznej terenów wiejskich
13.Aktywizacja społeczności wiejskiej
14.Dbałość o wzrost poziomu usług w zakresie turystyki wiejskiej
15.Prowadzenie analizy rynku,promocji gospodarstw oraz innej działalności marketingowej.

&7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez;
1.inspirowanie działań zmierzających do rozwoju infrastruktury turystycznej ,
paraturystycznej oraz ekologicznej i podnoszenie jakości świadczonych usług poprzez działalność
edukacyjną
2.współdziałanie z samorządem terytorialnym,administracją rządową,organizacjami
społecznymi i gospodarczymi w celu wymiany doświadczeń z zakresu organizacji rozwoju turystyki
wiejskiej
3.działalność szkoleniową, wydawniczą i wystawienniczą –nieodpłatną odpłatną dla kwaterodawców i
społeczności wiejskiej
4.pomoc merytoryczną oraz doradztwo w zakresie zarządzania,promocji i inwestycji
podmiotom działającym lub roz poczynającym działalność w turystyce

5.wspieranie inicjatym służących rozwojowi turystyki,ekoturystyki oraz prowadzenie analizy rynku
6.pozyskiwanie środków finans owych na realiz ację celów statutowych-projekty,granty
7.organizację i uczestnictwo w imprezach promocyjnych,kulturowych,eduk acyjnych,sportowych
8.organizacja prelekcji,konkursów ,warsztatów,pokazów,wystaw-nieodpłatnie i odpłatnie
9.Współprac e z biurami turystycznymi w celu rozpropagowy wania turystyki wiejskiej

R O Z D Z I A Ł III
Członkowie ich prawa i obowiązki

&8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na ;
1.członków zwyczjnych
2.członków wspierających
3.członków honorowych

&9
Członkiem zwyczajnym może zostać obywatel polski mający zdolność do czynności
prawnych,który złoży pisemną deklaracje o przystąpieniu do Stowarzyszenia.

& 10

Członek zwyczjny ma prawo;
1.biernego i czynnego wyboru do władz stowarzyszenia
2.uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.
3.korzystania z urządzeń i pomocy stowarzyszenia
4.zgłaszania do władz stowarzyszenia wniosków dotyczących jego działalnośći

& 11. Do obowiązków członka zwyczajnego należy;
1.czynne uczestnictwow realizacjicelów stowarzyszenia oraz propagowanie jego programu
2.regularne oplac anie skladek i innych zadeklarowanychświadczeń
3.przestrzeganie postanowień statutu i uchwal władz stowarzyszenia

& 12.
Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczne lub prawna a także jednostka
organizacyjna uz nająca cele i zasady dzialania stowarzyszenia,ktora zadeklaruje opłacanie
skladek oraz pomoc finansową, rzeczową lub organizacyjną w realizacji celów stowarzyszenia.

& 13.
1.Członek wspierający korzysta z praw członka zwyczajnego,z wyłączeniem czynnego i
biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiąc ego na Walnym Zgromadzeniu.
2.Członek wspierający ma prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem
doradczym.
&14.
Czlonkowie honorowi mają prawo uczestniczyć w pracach Zarządu z głosem doradczym oraz
propagować cele stowarzyszenia na zewnątrz.

& 15.
1.Decyzję o skreśleniu z listy członków stowarzyszenia podejmuje Zarząd w przypadku;
1.wystąpienia ze stowarzyszenia złożonego na piśmie
2.zalegania z oplatą skladek członkowskich lub innych świadczeń przewidzianych statutem

przez okres pół roku
3.pozbawienia praw publicznych
4.Wykluczenia na mocy Uchwały Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu z powodu nie
przestrzegania statutu stowarzyszenia.
Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje z powodu;
1.śmierci członka
2.likwidacji Stowarzyszenia

&16.
W przypadku skreślenia z listy członków stowarzyszenia ,zainteresowanemu przysługuje
odwolanie do Walnego Zgromadzenia.Odwołanie powinno zostać rozpat rzone na najbliższym
Walnym Zgromadzeniu,niezależnie od jego programu.Skreśleni mogą się ubiegać o przywrócenie po
naprawie błędu.

R O Z D Z I A Ł IV
STRUK TURA ORGANIZA CYJNA I WŁADZE S TOWA RZYS ZENIA

& 17.
1.Władzami Stowarzyszenia są;
-Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia
-Zarz ąd
-Komisja Rewizyjna
-Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata

& 18.
Uchwały wladz zapadają zwykłą większością głosów,przy obecności co najmniej polowy
uprawnionych do głosowania,chyba że przepis szczególny statutu mówi inaczej

& 19.

W A LNE ZGROM A DZE N IE
1.Walne Zgromadzenie członków stanowi najwyższą władzę stowarzyszenia
2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoluje Zarząd co najmniej 2 razy do
roku,powiadamiając członków o terminie,miejscu i porządku obrad najpóżniej na 14 dni
przed rozpoczęciem zgromadzenia

3.NadzwyczajneWalne Zgromadzenie Zarząd zwoluje z zachowanie trybu określonego w ust.2
-z własnej inicjatywy
-na wnios ek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 czlonków stowarzyszenia w terminie 30 dni od
wpłynięcia wniosku
4.W Walnym Zgromadzeniu biorą udział ;
-członkowie zwyczajni –z głosem stanowiącym
-członkowie wspierający i honorowi –z głosem doradczym

& 20.
1.Walne Zgromadzenie;
1/wybiera Zarząd i Komisję Rewizyjną
2/rozpat ruje i zatwierdz a sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej z
działalności statutowej i finansowej
3/udziela absolut orium ustępującym członkom Zarządu
4/uchwala program i plan rzeczowo =finansowy
5/ustala wysokość składek
6/rozpat ruje odwolania od decyzji Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków
stowarzyszenia
7/rozstrzyga spory pomiędzy członkami stowarzyszenia a Zarządem
8/rozpat ruje sprawy nie należąće do kompetencji innych wladz stowarzyszenia.
2.Wybranymi do Zarządu i Komisji Rewizyjnej zgodnie z ust1 pkt 1 są kandydaci, którzy
otrzymali najwięcej,jednak nie mniej niż połowę oddanych głosów.

& 21.

1.Jeżeli Walne Zgromadzenie nie moż e podejmować uchwał wobec nieobec nośći ponad
połowy uprawnionych do glosowania Zarząd może podjąć decyzję o z\wołaniu Walnego
Zgromadzenia w terminie dodatkowym.
2.Podejmowanie uchwał Walnego Zgromadzenia w terminie dodatkowym nie wymaga
Obecności połowy uprawnionych do głosowania.
3.Walne Zgromadzenie może zostać zwołane w terminie dodatkowym bez odrębnego
powiadomienia w trybie przewidzianym w & 20ust 2,jeżeli w zawiadomieniu o Zwołaniu
Walnego Zgromadzenia w terminie podstawowym wyrażnie to zaznaczono i wskazano
ewentualnie termin dodatkowy.

&22.
Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w głosowaniu jaw2nym lub tajnym.
2.Głosowanie tajne odby wa się w przypadku zgłoszenia takiego wniosku i poparcia go przez
1/3 członków zwyczajnych obecnych na Zgromadzeniu.

ZA R ZĄ D

& 23.
1.Zarząd składa sie z 3 osób spośród członków zwyczjnych stowarzyszenia ,wybieranych na
okres 4 lat w glosowaniu jawnym lub tajnym.
2.Zarząd sklada się z prezesa, wiceprezesa,skarbnika
3.Liczbę członków Zarządu na każdą kadencje ustala Walne Zgromadzenie w formie uchwały
4.Jeżeli Zarząd zmiejszy się w toku kadencji ,w stosunku do liczby ustalonej przez Walne
Zgromadzenie, Zarząd może dokoptować osoby ,które w Walnym Zgromadzeniu ot rzymały
wymaganą liczbę głosów.Uchwała o koptacji wymaga ponad polowy glosów pozostałych
członków Zarządu.

& 24.
Do kompetencji Zarządu należy;
1.reprezentowanie stowarzyszenie na zewnąt rz i działanie w jego imieniu.

2.wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
3.przyjmowanie nowych członków stowarzyszenia
4.opracowanie budżetu i sporządzenie bilansu.
5.skladanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu ze swojej działalności.
6.zarządzanie majątkiem stowarzyszenia.
7.zwolywanie Walnego Zgromadzenia.
8.rozpat rywanie sporów pomiędzy członkami stowarzyszenia powstałych na tle
regulaminu wewnętrznego,w tym regulaminu pracy zarządu.
10.organizowanie szkoleń dla członków stowarzyszenia podczas każdego Walnego
Zgromadzenia
11.powoły wanie stałych i dorażnych komisji oraz tworzenie w ramac h majątku
stowarzyszenia funduszy do określonych zadań.

& 25.
1.Zarząd Stowarzyszenia odbywa posiedz enie nie rzadziej niż raz na kwartał.
2.Ustalenia z posiedzeń Zarządu spisane są w formie uchwal.

3.W posiedzeniach Zarz ądu mogą brać udział z głosem doradczym człokowie Komisji
Rewizyjnej.
& 26.
1.Komisje stałe i dorażne o których mowa w & 21pkt11Zarząd powołuje w formie uchwaly
określającej liczbę członków Komisji jej zadania i czas trwania.
2.Członkami komisji mogą być członkowie stowarzyszenia jak i osoby nie będące członkami
stowarzyszenia .Przewodniczącym Komisji jest czlonek Stowarzyszenia.
3.Przewodniczący Komisji sklada Zarzadowi sprawoz dania z jej działalności.
4.Przewodniczący Komisji ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.

& 27.

Fundusze na realizację określonych zadań,o których mowa w & 21 pkt11Zarząd tworzy
poprzez uchwałę określającą zarazem Regulamin Funduszu ustalający zasady zarządzania
Funduszem i sposób jego wykorzystania.
2.Zarząd ustala osobę odpowiedzialną za zarządzanie Funduszem.
3.Fundusze tworzone są z majątku Stowarzyszenia. Uchwała Zarządu może określić rodzaje
wpływów stowarzyszenia,które zasilą Fundusz.

& 28.
Do skutecznego składania oświadczeń woli i podpisywania ich w imieniu Stowarzyszenia
wymagane jest współdzialanie dwóch członków Zarządu łącznie.Przynajmniej jedna osoba
współdziałająca musi być prezes lub wiceprezes.

& 29.
K OM IS JA RE W IZY JNA
& 30
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

& 31.
1.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swojego grona przewodniczącego
2.Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej
3.Jeśli sklad Komisji Rewizyjnej zmniejszy się w toku kadencji w stosunku do liczby ustalonej
w statucie ,to na zwolnione miejsce Komisja Rewizyjna może dokopt ować osoby ,które na
Walnym Zgromadzeniu otrzymały wymaganą ilość głosów

& 32.
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy
1.konttola całokształtu działalności Stowarzyszenia
2.przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków w sprawie działalności statutowej i finansowej
stowarzyszenia.
3.składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu i zgłaszanie wniosków w sprawie

udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

& 33.

1.W celu wykonywania swoich czynności Komisja Rewizyjna ma prawo przeglądania
wszelkich dokumentów i ksiąg ,żądania wyjaś nień i składania sprawozdań ,a także
korzystania z pomocy i opinii rzeczoznawców i biegłych.
2.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia w posiedz eniach Zarządu z
głosem doradczym.
3.Szczególne zadania Komisji Rewizyjnej oraz sposób jej działania określa regulamin
uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

RO ZD ZIA ŁV
MAJĄ TEK I FUNDUS ZE S TOWA RZYS ZENA

& 34.
1.Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruc homości,ruchomości oraz fundusze.
2.Srodki finansowe ,z których tworzone są poszczególne fundusze uzyskiwane są;
-ze składek członkowskich
-z wpływów z tytułu wpisowego
-świadczeń członków wspierających
-darowizn i zapisów ,udziałów i lokat
-wpły wów z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
-grantów,dot acji i projektów
-z odpłatnej działalności w swerze pożytku publicznego
3.Stowarzyszenie nie przyjmuje wpłat na działalność statutową w kwocie równej lub większej niż 15
tysięcy euro.

& 35.

Szczególne zasady gos podarki finansowej określa Zarząd.

& 36.
Statut Stowarzyszenia może być zmieniony uchwałą Walnego Zgromadzenia czlonków
stowarzyszenia podjętą większością 2/3 glosów uprawnionych do glosowania.

& 37.

1.
Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwaly Walnego
Zgromadzenia członków podjętej większością 2/3 glosów uprawnionych do
głosowania.
2.
Walne Zgromadzenie powoluje Komisję Lik widacyjną ,ktora zgodnie z ustalonymi
przez Zgromadzenie wytycznymi prowadzi likwidację.
3.
Walne Zgromadzenie jednocześnie z uchwalami określonymi w ust1 i 2 podejmuje
4.
uchwalę o przeznaczeniu majątku likwidowanego Stowarzyszenia .

& 38.
Rozwiązanie Stowarzyszenia nastepuje z chwilą wykreślenia z rejestru KRS

