STATUT
                     Stowarzyszenia ,, Przyjaciół Ziemi Soleckiej”
Rozdział I
Postanowienie ogólne

§ 1
1.Stowarzyszenie „Przyjaciół Ziemi Soleckiej” Zwanej dalej „Stowarzyszeniem” działa na mocy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr.79 poz.855, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
§ 2
1.Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i obszarze innych państw z zachowaniem obowiązujących przepisów.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.

§ 3
Stowarzyszenie jest dobrowolnym i trwałym, samorządnym i apolitycznym,  zrzeszeniem w celach niezarobkowych.
§ 4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu.
§ 5
Siedzibą władz Stowarzyszenia jest lokal w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu.
§ 6
Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i logo w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
§ 7
Po zarejestrowaniu stowarzyszenie nabywa osobowość prawną.
 
§ 8
	Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
	Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.


§ 9

	Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Stowarzyszenie służy realizacji celów statutowych i majątek stowarzyszenia nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
	Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.



Rozdział II
Cele i sposoby działania.
§ 10
1.   Celem stowarzyszenia jest:
	Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego, 
	Budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich, 
	Dążenie do zachowania dziedzictwa kulturowego,
	Promocja i wspomaganie lokalnej twórczości kulturowej.
	Polepszenie warunków życia i stanu bezpieczeństwa mieszkańców gminy.
	Promowanie gminy Gostynin ze szczególnym uwzględnieniem Solca i okolic.
	Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz atrakcji turystycznych i inwestycji naszej gminy.
	Podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości na wsi,
	Edukacja ekologiczna i zdrowotna,
	Popularyzowanie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego.
	Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie kraju i zagranicy.
	Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych.
	Nabywanie w drodze bezprzetargowej nieruchomości.

§ 11
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
	wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej.
	wprowadzanie w życie i propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju.


                                                                                                                                                                         
	prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, obozów sportowych, turystycznych, kulturalnych, organizowanie wypoczynku oraz innych działań na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych, 
	działania na rzecz upowszechniania turystyki, rekreacji, sportu oraz aktywnego      

wypoczynku, 
        5)   organizowanie imprez kulturalnych, koncertów, wystaw, konkursów itp.
        6)  organizowanie spotkań wycieczek, wymiany międzynarodowej, 
        7)   organizowanie pomocy i rozrywki dla seniorów ziemi soleckiej, 
        8)   podejmowanie wszelkich inicjatyw polepszających warunki życia codziennego i  
              bezpieczeństwa mieszkańców,
      9)     promocję zdrowia i zdrowego stylu życia, 
    10)    wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich, 
     11)    uatrakcyjnienie miejsca zamieszkania, 
     12)   podejmowanie inicjatyw ekologicznych,
     13)   propagowanie działalności Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Solec.
    14)    dążenie do zachowania dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz    
              wpływanie na wzrost atrakcji turystycznych i inwestycji terenu naszej gminy,
     15)    organizacja szkoleń i przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym celem,    
               których jest podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, 
      16)   podnoszenie jakości życia lokalnej społeczności poprzez organizacje imprez  
               kulturowych,
    17)     wykorzystywanie lokalnego dziedzictwa na promocję twórczości kulturowej, 
    18)     kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,
     19)     tworzenie i wydawanie publikacji informacyjnych 
     20)    zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego w tym dbałość o  
               obiekty objęte wojewódzką ewidencją zabytków, 
     21)    wspomaganie, powstawanie, przetwarzanie lub wprowadzanie na rynek produktów 
               tradycyjnych opartych na lokalnych zasobach,
    22)    promowanie, wykorzystywanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
   23)     tworzenie, wyposażenie i remont pomieszczeń służących do propagowania, 
              kultywowania tradycji wsi polskiej,
    24)    wspieranie i promowanie działalności edukacyjnej na naszym terenie, 

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

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

§ 2
1.     Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
	Członków zwyczajnych, 
	Członków wspierających, 
	Członków honorowych, 

§ 3
	Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna zamieszkała lub zatrudniona w zakładzie pracy mającym siedzibę na terenie gminy Gostynin  lub w inny sposób związana z jej terenem.
	Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna, która zdeklarowała na rzecz stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową lub intelektualna. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
	Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 4
	Członek zwyczajny ma prawo do:


	Czynnego i biernego prawa wyborczego, 
	Zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia, 
	Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreślenie z   

        listy członków.
	Członek zwyczajny jest zobowiązany do:


	Aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia, 
	Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 
	Regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 5
	Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.
	Członek wspierający posiada obowiązki określone w par.3

§ 6
	Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna za zasługi dla Stowarzyszenia.
	Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku regularnego ogłoszenia składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia.

§ 7
	Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

	Dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi,                                                                                                                                                     
	Śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka    

        wspierającego,
	Skreślenie z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłata składek 

       członkowskich lub innych zobowiązań prze okres dłuższy niż jeden rok, 
	Wykluczenie z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, 
	Wykluczenie z powodu zachowań powszechnie uznawanych za nieodpowiedzialne.

	Od uchwały Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze stowarzyszenia, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.



Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 8
	Organami Stowarzyszenia są:


	Walne zebranie, 
	Zarząd, 
	Komisja rewizyjna, 


§ 9

W przypadku wykluczenia lub śmierci członka, władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniony poprzez przeprowadzenie przez Walne Zebranie Członków wyborów na nieobsadzone stanowisko.


§ 10
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym zebraniu Członków biorą udział:
	Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 
	Z głosem doradczym –członkowie wspierający i honorowi.

                                                                                                                                                                          

§ 11

	Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne, 
	Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz, członkowie w liczbie od 3 do 5
Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym bezwzględną większością obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia,
Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
	Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w szczególnie uzasadnionych przykładach z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:


	Komisji Rewizyjnej,
	1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia,

Zarząd jest Zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku.
O miejscu, terminie i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 12

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później, niż w pierwszym terminie, o ile statut nie stanowi inaczej.

§ 13
	Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

	Uchwalenie statutu i jego zmian, 
	Uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia, 
	Wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia, 
	Ustalanie wysokości składek członkowskich, 
	Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 
	Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomości, 
	Podejmowania decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,                                                                                                        


	Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 
	Udzielanie absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
	Uchwalanie budżetów, 
	Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego, 
	Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
	Inne wynikające z niniejszego Statutu.

§ 14

	Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Wolnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebrania Członków Stowarzyszenia.
	Zarząd składa się z 3-7 członków. Na pierwszym po wyborach posiedzenie Zarządu wybiera ze swojego grona Prezesa i Wiceprezesa.
	Posiedzenia Zarządu odbywa się nie rzadziej niż raz na miesiąc.


§ 15
1. Do okresu działania Zarządu należą:
	Realizacja celów Stowarzyszenia, 
	Realizacja uchwały Walnego Zebrania Członków, 
	Opracowanie projektu budżetu Stowarzyszenia i planów działania, 
	Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 
	Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego, 
	Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,
	Zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 
	Podejmowanie uchwały w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
	Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
	Uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie.


§ 16

	Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków.
	Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecność co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).

§ 17
Komisja rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością. Komisja rewizyjna składa się z 3-5  członków.                
                                                                 
§ 18
Do okresu działań Komisji Rewizyjnej należy:
	Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
	Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli, 
	Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, a także prawo zwołania posiedzenia Zarządu, 
	Zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem, 
	Składanie wniosku na Walnym Zebraniu Członków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
	Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.





§ 19

	Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
	Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
	Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać                                                   

      w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu.
4.  Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo  
     umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5.  Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot 
     uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne   
     wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.




ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze

§ 20
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 21
1. Źródłami powstania majątku są:
	Składki członkowskie w kwocie 10 zł. rocznie od każdego członka,
	Wpływy pochodzące z udziału w Programach i konkursach, 
	Dotacje, 
	Darowizny, zapisy, spadki, 
	Ofiarność publiczna, 
	 Inne.

 


§ 22

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 23

Stowarzyszenie można nabyć w drodze bez przetargowej, nieruchomość zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 3, a ponadto musi skorzystać z bonifikaty od ceny wtedy jeżeli wyraża na to zgodę Rada Gminy zgodnie z DZU nr. 261 poz. 2603 z 2004 r. z późniejszymi zmianami. 

                                                                                         § 24

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu;
Prezesa i Wiceprezesa lub Prezesa i upoważnionego pisemnie przez Zarząd innego członka Zarządu.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 25

	Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
	Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia  Walne Zebranie Członków określa zasady przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
	W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nieuregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (DZ. U. z 2001 r. nr.79, poz.855).


§ 26

1.Postanowienia końcowe:
	Statut Stowarzyszenia zabrania:

	Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowi, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w  związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani            z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ”osobami bliskimi”;
	Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,                           w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
	Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu,                      o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
	Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 


















