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Załącznik do  
uchwały nr 2 Zebrania Założycielskiego  

 z dnia 12.03.2015 r. 

 

STATUT 

STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMINY GRAJEWO 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 1. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Grajewo  zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na 
mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 
855, z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. 

2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 

1) Walnym Zebraniu – należy przez to rozumieć Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia; 

2) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Stowarzyszenia; 

3) Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia. 

§ 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w 
szczególności obszar gminy Grajewo. 

§ 4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Wojewodzin. 

§ 5. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

§ 6.  Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do 
prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. 

§ 7. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz może posiadać logo oraz godło 
ustanowione w zgodzie z obowiązującymi przepisami. 

§ 8. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym 
samym lub podobnym profilu działania. 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

§ 9. Celem statutowym Stowarzyszenia jest działalność: 
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1) naukowa i naukowo-techniczna; 

2) oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów; 

3) kulturalna; 

4) w zakresie kultury fizycznej i sportu szczególnie wśród dzieci i młodzieży; 

5) ochrony środowiska; 

6) wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi 
oraz zaopatrzenia wsi w wodę; 

7) z zakresu dobroczynności; 

8) ochrony zdrowia i pomocy społecznej; 

9) rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów; 

10) kultu religijnego; 

11) wspierania wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego 
społeczności lokalnych; 

12) integrowania społeczności lokalnych, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu 
społecznemu; 

13) wspierania demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku 
lokalnym; 

14) kreowania i propagowania pozytywnego wizerunku społeczności lokalnych pod względem 
kulturowym, tradycji ludowych w celu zachowania dziedzictwa kulturowego; 

15) upamiętniania wydarzeń bieżących i historycznych dotyczących społeczności lokalnych; 

16) prowadzenia i wspierania działań na rzecz tworzenia pozarolniczych miejsc pracy; 

17) wspierania inicjatyw rozwoju rolnictwa ekologicznego i promowanie produktów 
ekologicznych; 

18) wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii; 

19) promowania walorów regionalnych oraz kreowanie przedsiębiorczości na terenach 
wiejskich, szczególnie rozwoju agroturystyki; 

20) pozyskiwania środków finansowych krajowych i unijnych na realizację projektów 
służących rozwojowi terenów wiejskich; 

21) podejmowania działań na rzecz poprawy estetyki miejsc zamieszkania przez społeczności 
lokalne; 

22) wspierania rozwoju społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałania wykluczeniu 
cyfrowemu. 

§ 10. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) opracowywanie strategii i planów rozwoju lokalnego dla poszczególnych społeczności 
lokalnych; 
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2) sporządzanie wniosków o dofinansowanie realizacji przedsięwzięć służących rozwojowi 
społeczno-gospodarczemu społeczności lokalnych; 

3) realizację projektów infrastrukturalnych i społecznych poprawiających poziom życia 
mieszkańców; 

4) organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów, 
szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa, w tym doradztwa rolniczego; 

5) udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych; 

6) tworzenie lokalnych systemów stypendialnych; 

7) prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie kart pocztowych, kalendarzy i 
plakatów; 

8) organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz pomocy i opieki dla 
osób starszych i niepełnosprawnych; 

9) organizowanie akcji charytatywnych, festynów, aukcji, koncertów i wystaw; 

10) organizowanie akcji promujących zdrowy styl życia; 

11) popieranie i rozwijanie inicjatyw społecznych mieszkańców środowisk lokalnych; 

12) organizowanie seminariów, konferencji, odczytów, pokazów i dyskusji; 

13) prowadzenie działań mających na celu ochronę środowiska, wspieranie rozwoju turystyki  
i agroturystyki; 

14) organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, aktywnego wypoczynku oraz obozów 
wypoczynkowych i sportowych; 

15) organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury terenów wiejskich; 

16) wspieranie przedsiębiorczości, rozwoju gospodarczego wsi i tworzenia nowych miejsc 
pracy; 

17) wprowadzanie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego i działań na rzecz 
ekologii; 

18) organizację zbiórek publicznych; 

19) promowanie produktów lokalnych; 

20) współpracę z organizacjami społeczno-gospodarczymi, zakładami pracy i lokalną 
administracją samorządową i państwową; 

21) podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych 
z rozwojem społeczności lokalnych. 

  
ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 11. 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 
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2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

§ 12. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:  

1) członków zwyczajnych; 

2) członków wspierających; 

3) członków honorowych. 

§ 13. 1. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele polscy oraz cudzoziemcy 
mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawieni 
praw publicznych. 

2. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane 
działalnością Stowarzyszenia, które zadeklarowały na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową 
lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 

3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na 
podstawie pisemnych deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia złożonych przez kandydatów 
na członków. 

§ 14. 1. Członek zwyczajny ma prawo do: 

1) czynnego i biernego prawa wyborczego; 

2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia; 

3) korzystania z możliwości działania jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie. 

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do: 

1) aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia; 

2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia; 

3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia. 

§ 15.  Członek wspierający posiada: 

1) wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego; 

2) wszystkie obowiązki członka zwyczajnego z tym, że opłaca składkę członkowską w 
zadeklarowanej przez siebie wysokości. 

§ 16. 1. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje i odbiera Walne Zebranie 
Członków na wniosek Zarządu. 

2. Członek honorowy posiada:  

1) wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa 
wyborczego; 

2) wszystkie obowiązki członka zwyczajnego oprócz obowiązku opłacania składek 
członkowskich. 
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§ 17. 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie 
Zarządowi; 

2) śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka 
wspierającego; 

3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek 
członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok; 

4) wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz 
Stowarzyszenia. 

2. Skreślenia lub wykluczenia z listy członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd poprzez 
podjęcie stosownej uchwały. Przed jej podjęciem Zarząd umożliwia członkowi złożenie 
wyjaśnień na piśmie  lub ustnie na posiedzeniu Zarządu. 

3. Członek skreślony lub wykluczony ma prawo wniesienia odwołania do Walnego 
Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od daty doręczenia 
stosownej uchwały. 

 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANY STOWARZYSZENIA 

§ 18. Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków; 

2) Zarząd; 

3) Komisja Rewizyjna. 

§ 19. Uchwały poszczególnych władz Stowarzyszenia są podejmowane zwykłą większością 
głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków w głosowaniu jawnym, chyba że 
postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej. 

§ 20. 1. Wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu 
jawnym. Walne Zebranie Członków może podjąć uchwałę o przeprowadzaniu wyborów lub 
odwołania Zarządu i Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym. 

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. 

3. Po upływie kadencji Zarząd i Komisja Rewizyjna pełnią swoje obowiązki do czasu 
ukonstytuowania się władz Stowarzyszenia wybranych na nową kadencję. 

4. Nie można łączyć funkcji członka zarządu i komisji rewizyjnej. 

§ 21. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka zarządu lub komisji 
rewizyjnej w trakcie kadencji, ich skład osobowy jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie 
wyborów uzupełniających na zwolnione  stanowisko. 
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Walne Zebranie Członków 

§ 22. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni; 

2) z głosem doradczym - członkowie wspierający i członkowie honorowi. 

§ 23. 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku. 

3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu 
obrad. 

4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje przewodniczący lub 
wiceprzewodniczący wybierani na całą kadencję tego organu w głosowaniu jawnym. 

5. Pierwszym Walnym Zebraniem Członków nowej kadencji kieruje przewodniczący lub 
wiceprzewodniczący poprzedniej kadencji do momentu wyboru ich następców. 

6. Protokół z obrad Walnego Zebrania sporządza protokolant wybierany w głosowaniu 
jawnym. Do protokołu załącza się uchwały podjęte na Walnym Zebraniu podpisane przez 
przewodniczącego. 

7. Protokół podpisuje przewodniczący Walnego Zebrania i protokolant. 

§ 24. 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd powiadamiając członków 
Stowarzyszenia o jego miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad co najmniej  
na 7 dni przed terminem zebrania poprzez przesłanie imiennych powiadomień pocztą 
tradycyjną lub pocztą elektroniczną. 

2. W powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, określa się pierwszy termin odbycia się 
Walnego Zebrania oraz drugi termin, wyznaczany w tym samym dniu, 30 minut po pierwszym 
terminie. 

3. Do powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, załącza się projekty uchwał, 
sprawozdania i inne materiały konieczne dla sprawnej realizacji porządku obrad. 

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą 
większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym 
terminie i bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie, chyba że 
postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej. 

§ 25. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności: 

1) uchwalanie statutu i jego zmian; 

2) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia; 

3) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
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4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

5) udzielanie absolutorium Zarządowi; 

6) określanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia; 

7) ustalanie wysokości składek członkowskich; 

8) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego oraz jego 
obciążenia; 

9) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu; 

10) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu 
Stowarzyszenia przez Zarząd; 

11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku; 

12) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zebrania. 

§ 26. 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej; 

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych. 

2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 
dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w ust. 1. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla 
których zostało zwołane. 

Zarząd 

§ 27. 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia i ponosi 
odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia. 

2. Zarząd składa się z 3 - 5 członków. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, 
Wiceprezesa i Skarbnika. 

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz  
na  6 miesięcy i są zwoływane przez Prezesa. 

§ 28. Do zakresu działania Zarządu należy: 

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania; 

2) przygotowywanie projektów dokumentów określających główne kierunki działalności 
Stowarzyszenia; 

3) przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zebrania; 

4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia; 

5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego; 
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6) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do 
kwoty określonej przez Walne Zebranie; 

7) zwoływanie Walnego Zebrania; 

8) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, skreślania i wykluczania członków; 

9) niezwłoczne zawiadamianie sądu rejestrowego o zmianie statutu, składzie Zarządu lub 
Komisji Rewizyjnej; 

10) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu; 

11) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia biura Stowarzyszenia, określenia jego 
organizacji i zakresu czynności; 

12) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników; 

13) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie. 

§ 29. 1. Prezes reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i kieruje całokształtem prac 
Zarządu. 

2. W przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji Prezesa 
jego zadania i kompetencje przejmuje Wiceprezes. 

§ 30. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie zaciągania zobowiązań 
majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw podpisuje 2 członków Zarządu 
spośród osób pełniących funkcje prezesa, wiceprezesa lub skarbnika działających łącznie. 

§ 31. 1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek: 

1) upływu kadencji z chwilą wyboru nowych władz; 

2) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu; 

3) złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji we władzach Stowarzyszenia; 

4) odwołania przez Walne Zebranie. 

2. Nie udzielenie Zarządowi absolutorium jest równoznaczne z jego odwołaniem.  

Komisja Rewizyjna 

§ 32. 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania 
kontroli nad jego działalnością. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków. 

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, 
wiceprzewodniczącego i sekretarza. 

§ 33. 1. Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej nie podlega 
Zarządowi. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 



9 
 

1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia; 

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

§ 34. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie, co najmniej raz w roku,  całokształtu działalności Stowarzyszenia; 

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli; 

3)  prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie 
stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także 
prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu; 

4) zwołanie Walnego Zebrania w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie 
ustalonym statutem; 

5) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium 
Zarządowi; 

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu. 

§ 35. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach 
Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia 
pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 

 

ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK I FUNDUSZE 

§ 36. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe 
 i fundusze. 

§ 37. 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z: 

1) składek członkowskich; 

2) darowizn, zapisów i spadków; 

3) wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, 
dochody z majątku Stowarzyszenia); 

4) dotacji. 

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

§ 38. Uzyskane fundusze muszą być w całości przeznaczane na realizację celów 
statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków Stowarzyszenia. 
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§ 39. Wszelkie środki finansowe mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku 
bankowym Stowarzyszenia. 

ROZDZIAŁ VI 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

§ 40. 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia Walne 
Zebranie Członków podejmuje większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy 
członków uprawnionych do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków 
określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nieuregulowanych 
w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 
stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001,  Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). 

 

Protokolant         Przewodniczący Zebrania 

............................................................           .............................................................. 


