
STATUT 
STOWARZYSZENIA KULTURALNO- OŚWIATOWEGO 

WSI ROPICA POLSKA 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

Nazwa stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe Wsi 
Ropica Polska i nazwane jest w dalszej części Stowarzyszeniem. 

§2 

Stowarzyszenie działa na mocy ustawy z 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o 
Stowarzyszeniach” oraz niniejszego statutu. 

§3 

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządowym i trwałym 
zrzeszeniem o celach niezarobkowych. 

§4 

Terenem działalności Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. 

§5 

Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Ropica Polska w gminie Gorlice 

§6 

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną. 

§7 

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

 



§8 

Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem Stowarzyszenie Kulturalno- 
Oświatowe wsi Ropica Polska 38-300 Gorlice, tel/fax (018) 3526703 

§9 

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

ROZDZIAŁ II 

CELE I SPOSOBY REALIZACJI 

§10 

Celem działalności Stowarzyszenia jest: 

1. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego i 
kulturalnego wsi Ropica Polska w gminie Gorlice, 

2. zajmowanie stanowiska w sprawie aktów prawnych oraz decyzji 

administracji oświatowej i samorządowej dotyczącej szkół i placówek 
oświatowych, 

3. wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w 
lokalnej społeczności. 

§11 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

• 1. współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi w sprawach 
dotyczących szkół i placówek oświatowych, 

• 2. działalność na rzecz rozpowszechniania turystyki, sportu, rekreacji , 
aktywnego wypoczynku, 

• 3. prowadzenie działalności wydawniczej, 
• 4. zakładanie i prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych, 

gimnazjalnych oraz innych placówek opiekuńczo – wychowawczych, 



• 5. prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów 
sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych 
działań, różnych form wypoczynku na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych 

• 6. szeroko rozumianą działalność kulturalną – w szczególności poprzez 
ochronę zabytków i materialnych śladów dziedzictwa kulturowego, 

• 7. organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i 
niepełnosprawnych, 

• 8. organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji, 
• 9. promocja zdrowia i zdrowego stylu życia w szerokim rozumieniu tych 

pojęć, 
• 10. wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich, 
• 11. organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury 

wsi Ropica Polska , 
• 12. wspieranie rozwoju gospodarczego wsi Ropica Polska, 
• 13. ochrona przyrody i krajobrazu, 
• 14. organizowanie i prowadzenie różnorodnych form dokształcania 

zawodowego, 
• 15. wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii 

Europejskiej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji 
europejskiej i globalizacji, 

• 16. wprowadzenie w życie i propagowanie zasad rozwoju 
zrównoważonego, 

• 17. podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich 
przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi. 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA 

I OBOWIĄZKI 

§12 

1.Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne i prawne. 

2.Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. 

§13 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 



• 1. członków zwyczajnych, 
• 2. członków wspierających. 
• 3. członków zagranicznych. 

§14 

• 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 
lat. 

• 2. Założyciele stają się członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia z chwilą 
zarejestrowania. 

• 3. Przystępujący do Stowarzyszenia po jego zarejestrowaniu stają się 
członkami z chwilą przyjęcia ich przez Zarząd Stowarzyszenia. 

• 4. Wniosek o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia składa się 
Zarządowi Stowarzyszenia w drodze pisemnej deklaracji. 

• 5. Decyzje o przyjęciu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze 
uchwały. 

• 6. Od decyzji odmownej można wnieść odwołanie do Walnego Zebrania 
• §15 

• 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub 
prawna 

• zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje poparcie 
rzeczowe, finansowe lub w inny sposób będzie wspierać Stowarzyszenie. 

• 2.Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 
• 3. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą 

większością głosów na podstawie pisemnej deklaracji. 
• §16 

• Członkiem zagranicznym może być osoba fizyczna i prawna nie 
posiadająca 

• obywatelstwa polskiego, wyrażająca chęć przynależności do 
Stowarzyszenia i działania zgodnie z celami i zasadami statutowymi. 

• §17 
• Członkami, o których mowa w §14, §15, §16 nie mogą być organizacje 

polityczne. 
• §18 

• Wszyscy członkowie mają prawo uczestniczyć we wszelkiego rodzaju 
pracach Stowarzyszenia i zebraniach członków oraz zabierać głos we 
wszystkich omawianych sprawach. 

• §19 
• 1. Członek zwyczajny ma prawo do: 
• 1)czynnego udziału we wszystkich zebraniach i imprezach 

organizowanych przez Stowarzyszenie, 



• 2)czynnego i biernego udziału w wyborach władz Stowarzyszenia. 
• 3)wyrażania swoich opinii i propozycji dotyczących działalności 

Stowarzyszenia, 
• 4)pisemnego przedstawienia Zarządowi propozycji dotyczących porządku 

obrad Walnego Zebrania, 
• 5)korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia, 
• 6)zaskarżania do Walnego Zebrania uchwały Zarządu o skreśleniu z listy 

członków. 
• 2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do: 
• 1) postępowania zgodnie ze Statutem, regulaminami i uchwałami władz 

Stowarzyszenia, 

2) aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia, 

3) regularnego opłacania składek członkowskich. 

§20 

Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego określone w §19 ust. 1 
z wyjątkiem pkt.2 to jest czynnego i biernego prawa wyborczego. Członek 
wspierający posiada obowiązki określone w § 19 ust.2. 

§21 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

• 1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie. 
• 2) niepłacenia składek przez okres jednego roku, 
• 3) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego. 
• 4) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych 
• 5) stwierdzenia działalności na szkodę Stowarzyszenia. 
• 2. Wykreślenie członka ze Stowarzyszenia następuje z datą podjęcia 

stosownej uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia 

§22 

Osoba wykluczona ze Stowarzyszenia ma prawo wniesienia odwołania do 
Walnego Zebrania w terminie 1 miesiąca od daty doręczenia stosownej 
uchwały. 

 



ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

§23 

Władzami Stowarzyszenia są: 

• 1. Walne Zebranie Członków, 
• 2. Zarząd, 
• 3. Komisja Rewizyjna. 

§24 

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa 
się w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów. Kadencja 
pierwszych władz trwa do wyboru nowych władz 

§25 

W przypadku ustąpienia, wykluczenia, utraty pełnej zdolności do czynności 
prawnych lub śmierci członka władz Stowarzyszenia przed upływem kadencji 
skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów 
w kolejności uzyskanych głosów. Uzupełnienie nie może przekroczyć 1 /3 
wybranego składu 

§26 

O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia 
zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 
członków uprawnionych. Przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos 
przewodniczącego obrad. 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 

§27 

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być 
Zwyczajne lub Nadzwyczajne 

 



§28 

Walne Zebranie Zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd co trzy lata jako 
zebranie sprawozdawczo- wyborcze. 

§29 

W Walnym Zebraniu członków biorą udział: 

1.członkowie zwyczajni — z głosem stanowiącym, 

2. członkowie wspierający, zagraniczni, zaproszeni goście - z głosem doradczym 

§30 

O miejscu, terminie i porządku Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków 
z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. 

§31 

1.Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku. 

2.Walne Zebranie członków obraduje według uchwalonego przez siebie 
regulaminu obrad. 

3.Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, 
sekretarz, członkowie. 

4.Prezydium Walnego Zebrania wybiera się w głosowaniu jawnym, 
bezwzględną większością obecnych na Zebraniu członków Stowarzyszenia. 

5.Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego 
Zebrania. 

6.Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym z wyjątkiem § 24 

§32 

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy: 

1.ustalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji, 

2.rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 



3.wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia, 

4.udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji 
Rewizyjnej, 

5.uchwalanie Statutu i jego zmian, 

6.rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

7.rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków i władze 
Stowarzyszenia, 

8.podejmowanie uchwał o wysokości składek członkowskich, 

9.ustalanie zasad gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia, 
10.podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

§33 

1.Walne Zebranie Nadzwyczajne może być zwoływane w każdym czasie w 
szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

2.Walne Zebranie Nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na 
wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków 

3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu 
jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku 

§34 

Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami dla których zostało 
powołane. 

§35 

Walne Zebranie jest prawomocne, jeżeli weźmie w nim udział: 

1.w pierwszym terminie – 1/2 liczby członków, 

2.w drugim terminie - po upływie 30 minut bez względu na liczbę obecnych 
członków, z wyjątkiem dokonywania zmian w Statucie i podejmowania decyzji o 
rozwiązaniu Stowarzyszenia - § 32 ust. 6 i 10 



ZARZĄD 

§36 

Zarząd składa się z 3 – 7 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają 
ze swojego grona Prezesa i Wiceprezesa Stowarzyszenia 

§37 

Do zakresu kompetencji Zarządu należy: 

1.zwoływanie Walnego Zebrania i składanie sprawozdań ze swej działalności, 

2.kierowanie działalnością Stowarzyszenia między Walnymi Zebraniami zgodnie 
z jego uchwałami, 

3.reprezentowanie Stowarzyszenia, 

4.uchwalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia, 

5.zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, przyjmowanie zapisów i darowizn, 

6.podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczania członków. 

§38 

Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 
kwartał. 

§39 

Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym. 

KOMISJA REWIZYJNA 

§40 

Komisja rewizyjna jest naczelnym organem kontrolnym Stowarzyszenia. 

§41 

Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu 
wybierają ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza. 



§42 

Do zakresu kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

• 1. kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności Stowarzyszenia 

• 2. przedstawianie Zarządowi wniosków i zaleceń pokontrolnych, 
• 3. składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu, 

wnioskowanie na Walnym Zebraniu o udzielenie absolutorium Zarządowi 

§43 

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i przedstawicieli władz 
Stowarzyszenia wszystkich szczebli pisemnych lub ustnych wyjaśnień 
dotyczących kontrolowanych spraw. 

§44 

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

ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK I FUNDUSZE 

§45 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

§46 

Źródłami tworzenia majątku Stowarzyszenia są: 

• 1. składki członkowskie 
• 2. dotacje i subwencje 
• 3. darowizny, zapisy i spadki, 
• 4. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z 

działalności i majątku). 

 

 



§47 

Wysokość składek członkowskich i zasady ich podziału ustalane są w oparciu o 
uchwałę Walnego Zebrania. 

§48 

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie 
zobowiązującymi przepisami. 

§49 

Uprawnionymi do reprezentacji Stowarzyszenia w sprawach majątkowych są 
Prezes i Wiceprezes działający łącznie. 

§50 

Uprawnionymi do reprezentacji Stowarzyszenia w sprawach innych, niż 
majątkowe są wszyscy członkowie Zarządu działający samodzielnie. 

§51 

Uchwalenie Statutu lub zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaiu 
Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej 
większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków 
uprawnionych do głosowania. 

§52 

W razie podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia 
Walne Zebranie określa na jaki cel ma być przeznaczony majątek 
Stowarzyszenia. 

§53 

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia 
nieuregulowanych w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy 
rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o Stowarzyszeniach" 
(Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami). Statut został 
uchwalony przez zebranie założycielskie Stowarzyszenia                                           
w dniu 18 grudnia 2000 r . 

Przewodniczący                                                                         Sekretarz 


