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fr.*§*KŁĄŁ §

P{}§TA§{}W§§F{§A *G{}ŁN§

1. §t*wnruy*e*nie xosi §§Ę§łę : ,u ,§3-*WARf;Y§Z§N§§ trv§,A§C§C§eLr
§}{}F§K*§Y Ł&T§g§K*WYfl§ ęąl JAR*SŁAlryKAC§§'u & w *a§se*§

exę§e§ *inieisa*gs §t*t§tą§ j*xt xwame,, §TGtr§ARUY§Z§N§§k§*.

3- Stc:ryarcy§ce§ie j**t araesxc§ai*ffi csófu fixyernyeh,

3. Siedz§bą §€*ware3,sr*rxźa j**t mi*jse*w**ć §A&#SŁAĘryK§, gutixx

Kx{ąż §VXkp" .

4" §erenem dgia§amig §źcwarzyszeeia j*st §ee*epo*p*§itx F*§ska_

$" #§s r**§iza*;i c*ią§w xt*tłłt*wycŁ §t*łrygea3,*x*ni* meŹe e§c§a§g* §a

tcrelri* inny*fu pa*stw a p*$zan&§arlieęxł ć*nrut*jsxegs p§eę_ys"

6_ §te*vareysxexi* jesź zarriąz&ll€ Ba *egs n§*ą:kr*ś§criy.

7, §t*waraysgełaie p*si*da rysebswość g*rawxlą i dxi*ł* ** p*#sfxwie

px"aepisów ą§§tst*y r" *rria S? i*v§etx1§a t§S§ xękłx - PFatt,c} *

§tłr**rrysxenigch { *"" U" e żtX}9 r*kłx, rar ?S, ptla" §§§ a póiłxi*jsryi§§a

§ffii*§s§i } tr*x niniejse*gg sśatart§§.

&. Stcwarpysx*c§ię §§sź* łra§*żeć d* irrrłycŁt kr*§*w3,*§t i
rxiędrryns **d*wy*h * rgałrisnej i c ped*bxeyefu e*}*cfu .

*- *xi*§x§ę*łść sfowgrzyse*rdł* łlp*trtx jes* prłede wsrryst§l§ n& p!-s€y

spłł&*cr**j ca§onkórg. ffi e pr*łvadx*xia sęyek §pr§ly f;ifowxrzysaerłic
mg*e gatfirdnia* pnae*w:a{k$ęv"

&*Z§ZLĄ.Ł n

C§L l Ś§,O§KI I}ZIAŁANIA

l. Celem §towarzyszenia jest:

a} rvystępcwanie w obronie i reprezentorłanie właścicieli dgmków
tetniskawyeh przed wszęlkimi władzami państwowymi i



§fi rnsrządo}yy§* i, sąd*roi, insĘfacjami, p rzed,siębi,orstwami ićp.
prry rałatwianiu rryszelkich spraw rvspólnyeh dla rł,srystkich
ccłonkórv, bądź grrłp człołrkó,tv posiadających dtnnki letniskowe
rv określcnej części terenu"

b} zarządzanie i gospod*ro}ys§is na tsrun.ac& łrytkorva§ych pyzez
członków,

c} oehrona praly człgnkóły rv zakresi* rwiązanym u ur:Ętkołvaniem
dłmków letxiskowych i z*jmolrya§egs terenu.

d} propagowanie wypo€uy§ku i rela,eacji rv bezpośrednin
koniakcie z przyrodą.

2. §towarzyszenie swoje cele realizuje poprzez;

a} załatwianie rv imieniu ezłanków wszelkich §praw organŁacyjnc
- pra§nych dotycząeych uĘ,tkłrłvanych terenórv, oehrony

śrtdorriską nafurainego ifp.,

b} poszukiwanie i porysliiwanie - w fym nabyrvanie terenów
przydatnych do realizacj i celów §towarz},szeria.

c} zawieranie tmów dzierżałry terenówo na którycb usytu*wane są
dtlmki lefniskowe, jak i terenów niezbędnyeh do realizacji
pr4yszłych inwesĘcji.

d} attministrowanie infrastrukfurą wspólną dla wsrystkich
członkówo bądź grup członków posiadających domki
w okreśIcnej części terenu { elektryfikacjan doprorvadzanie
rvody, lyywóz niecrystości staĘch i pĘnnych, grodzenie terenu,
uhyardzanie i rrtrrympvanie dróg werrnętrznych iĘ. }.

ei zarządzanie m*jątkiem §towarryszenia * świetlicami, sprzętem
rekreacyjtryffi, pomostanri, nrządzeniami sanitarnymi itp.,

ł dbałość o ochronę środorviska nafurałnego , ochronę przed
pożarami, skażenianri terenów, wady itp. ,

g} crganieor,,l,g*ie dlg srl,aicŁ czł*nkóry i ich rodzin irłprez
rekrea cl,j I} s * 11T paeryn kow_v ch.



Rfig§y,Jśł. §§l

{l7,Ł{}itiK{}\rym * F-R.ĄIVA t $B$\,} tĄX,K§

}" CzłOnłrami §towarzyszenia mogą być c,soby fizyezne posiadające
pefoną zdołność do erynnośei prałvn_veh i nie płlzbawione pr*}§

pubiiczryeh craz *§ob_y pra}v&e-

ż. $scba pFalvn& mcże być jełiyr#e crł*nkiern lvspiern.iąc_vnr

§farvarzyszenie.

3, §towarzy§zenie pcsiada eełąyn[ł{:w ;

*} zrv_vczajnych

§:} łvspi*rającycfl

e} honaralłycil

4. Człcnkiem zrvyczajnym St*warzyszerria może-b_vć każda *sołla

fiey*zna, ktirra:

a} złtĘ deklarację członkowska na piśmie

b} przedstawi pozytywną opinię dę,óeh cułonków §torvarayszeniil

e} uz"łskx w tej sprałr,ie pozyĘłvną uehw*łę Zarządw
§tolvarzyszenia

§" $d netrw ały T.arządu rry sprał*-ie prryjęcia rv poezet członkórv
§towarrryszenia zainteresslYanemu przysluguje * rv ternrinie 14 dni
lił:eąe łld dnia d*ręezenia uchwaly lyraz z uzasadnieniem adrvołanie
dłł §Y*inega Zebrania Członkórry. Uchłvala Walnego Zebrania
ezłonkórv jest ostat§ezna.

6" {lzłonkiem wspierająeym Stowarzyszenia rnoże zostaĆ osoba frr1-crna
i pt"arvna deklarująeir pt}rnoc fi.nansowal rueczową tub,merytoryczną
w re*lizacji celów §towarzyszenia"

7 " {_,złcniłjem ws*ier*jąc__vm st*.3e się pti złtlzeniu giisemnej deklaracji n*

lltldstawie uchrvały 7-ał" zą<lu,



8. Członkiem honorowyn §towarryszenia może być osoba tlryłzaa,
która wniasla wybitny wkład w działalność i ronrój §towarzyszenia.

9, Człouek honorowy jest przyjmoyrany przęWalne Zebranie na
wniosek t0 zwyczajnyc& członków §towamyszenia.

l0.Członkowi e rsły vajni mają prawo3

a) biernego i crynnego uczestnictwa w wyborach do władz
§towarryszcnia

b) korrystania z dorobku, majątlłn i wszelkich form działalności
Stowaruyszenia

c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach
organizowanych przez §towarzyszenie

d) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz
§towarryszenia

1 l.Czlonkowie zwyczajni mają obowiązek:

a} preestrzegania §tatutu i uchwał wladz Stowarzyszenia

b) brania udziału w działalności §towarzyszenia i realizacji
jego celów

c} dbania o dobre imię §towarzyszenia

d) ręutam€go opłacania składek

l2.Czlonkowie wspierający i honorowi nie posiadają biemego oraz
cuynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem
doradczym w statutorvych władzach §towarrryszenia.

l3.członkowie wspierający i honorowi poza tym posiadają takie §ame
prawa i obowiązki jak czlonkowie zwyceajnizzastrz,eżeniem, że
czlonkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku ptacenia składek
członkowskich.

14. wysokość składek członkowskicho jak i sposób ich zapłafy okreśta
każdorazowo walne zebranią które może uzależnić wysokość



skłatlki od rodz*j§ egł$nkosfwa"

1§. Utrata ezłomkcstwa następtlje xa slrtrtek:

a} pisemaej r*nygnacji rłcżcnej na ręce zarządu po uprz*dnim
rrregulowaniu zobowiązań wobec §towa rryszenia

b} wyktuezenia przeż Zarząd :,

* u powodu łareania statłrtu i niepru*struegania uchrvał władz

§towarryszenia
,} z powodu notorycznegc nie-brania *dziafu w pracach

§torraruyszenia
t z powłdu nie pŁacenia składek za *kres co najmniej pół roku
. na pisemny umotyrvownny wniosek trzech członkórv

zwl,ezajnych §towa rzyszenia

e} utraty praw oblwatelskich - na m{lcy prawomocnego wyroku sądu

rl} śmierci r:złonka oraz utraĘ osobowości prawnej przez csoby
prawne

t6. Decyzje w sprawie utrafy tzlonkostwa podcjmuje w drodze uehwały

r_,aiząa§towarryszenia n który stosolłną uchwałę wrBE z uzasadnieniem
zobowiązany j est doręcryć zainteresot,a§emu. Frzed podjęciem

uchwa§ o ,oy"klu."enii ezłonl<a Zaruąd ma oboviązek rvysłuchania

wyjaśnień zainteresowanego.

1?. od ucbwaĘ Zarząduw sprawie utr*Ę członlrostrya zaintere§orryan§mu

rv terminie 14 ttni §eząc od dnia otr:rymania uchwały pffiy§ługuje prawo

odwołania się do Walntgo Zebrania Członków" Uchw*ła 1Yalnego
Zebrania Cłłonków jest ostate§zna.

RozDzIAŁ tv

wŁADzE §TowARzY§zENIA

1. lVtadeami §towarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków



3.

b| Zamąd

c) Komisja RewĘjna

2. Kndencja rvładz:

a} kadencj* rvsrystkieh właele xrybieralnych Stołvarryszexia trwa
trry lata, a ich r,rrybór odbyw* się w głos*waniu jarłnym

b} ezłonkowie wyb,rari dł włads §towarzyszenia m$gą
tę s*mą funkcję pełnić nie dłnżej niź przez drvie kadencje.

§la łvażnłrści uchwał podejnowarrych §§zez Walne Zebranien
Konnisję RewĘjną tub ł-*rząd lymeg*§a jest obecność co najmniej
połowy ogótnej liczby członkólry tycb organów uprałmionych do
głosowania, jeże§ na zebranie zgłosi się mniej niż połowa ogólnej
ticaby cgłonków zarrądza się lS minutową prs€riyę a następnie
odbpva się zebranie bęz względu na liezbę obeenych.

tJehrvaĘ wsrystkieh wła dz Stowa rayszenia za p adaj ą rurykłą
więIszością głasów * tj. sdy podczas głos*wania więcej członków
opowiada się za uehwałą ni* przeeiw a głosy rvstrr.y"nujące ni* są
ryliczane d* wl,niku - chyba, że postanowienia niniejszega statuftr
stanowią inaczej.

IJchw*ły Walnego Zebrania Członków tlo§cząc* wyboru lnb
odwałania Zarząóu i Komisji Rewiryjnej lub ieh poszczególnyeh
członków oraz dofy§zące udzielenia Zarządow,i absaluttrium
zaparlają bezwzglętlną większością gło*ów - tj. jeie§ podczas
głosowania licuba glosów za łvnioskiem jest większa cd sumy głosów
pruecirv i wstrrymujących się- tj, §0% plus 1 głos za wnioskienr.

6. W ptąypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodnicącego.

7. Uchwały wsrystkich władz §towarzyszenia zapadają w trybie
jawnym.

8. Nie można być równocześnie członkiem Zaruądu i Komisji
RewĘjnej.

9. 1ł razie, gdy w clasie trwania k*dencji skład rryładz §towarryszenra
uleguie zmniejszeniu uzupehienie ich składu może nastąpić wyłącznie
w trybie uchwały Walnego Zebrańa Członków.



A. \ryALNE ZEBRANIE CZł,aNKÓw.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyźszą władzą §towarzyszenia.

2. W lValnym Zebraniu Cztonków biorąudziałl

a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni
b) z głosem doradctyn- członkowiewspierający, honorowi oraz

zaproszeni goście.

3. lValne Zebranie może być zwyczajne i nadnryczłjne.

4. Zwyuajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd ralź,w rołu, Termin i
Miejsce obrad Zarąd podaje do wiadomości wsrystkich głonków co
najmniej na 14 dni pned terminem zebrania.

§. Nadrwyczajne Walne Zebranie może się odbyć w kaź:dym czasie, Jest
ZłłoĘwane pmez Zarąd z własnej inicja§rwy, na pisemny rmiosek
Komisji Rerrrizyjnej lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków
zmyczajnych §towa rzyszenia. W prq},padłil Ędania zmołania
\ilalnęo Zebrania plz;er, Komisję RewĘjną lub w/w liczbę członków
Zaruądwinicn awołrć \ilalne Zebranie w terminie 14 dni licząc od
dnia zglo§zenia.

6. Do kompetencii Waln*go Zgromadzenia naleĘ ;

a} określenie głównych kierunlów dzialania i rozwoju
§towłrzyszenia

b) uehwalania statutu i jego zmian
c) uchwalanie regulaminów dzialania włedz §towarrryszenia
d) wybór i odwo§manie czlonków włndz Stowariryszenia
e} rozpatrynwanie i zatwierdzanie sprar*ozdań z działalności

Zatądlł i Komisji RewĘjnej
f) udzielanie Zarądoń absolutorium
g} uchwalanie budżetu
h} uchwalanie wysokości składek członkorrskich
ł podejmowanie uchwał w sprawie prryjęcia członka

honorowego
j) rozpatrywanie wniosków i posfulatów zgloszonych przez

członkórv §towarryszenia lub jego władze
k) rozpatrywłnie odwołań od uchwal Zarząda



ł podejmowanie uchwały o rawłiązaniu §towarzyszenia i
prrcnaczeniu jego majątku

l; $odejmołvanie uchwał w każdej innej sprawie wniesiohej pod
obrady nie zastrzeżonej do kompetencji innych władz
§towarryszenia,

B. ZARZĄD

t. Zaruądjest powołany do kierowania calą dzialalnoścĘ
Stowanry_szenia zgodnie z uchwalami Walnego Zebrania Członków i
reprezenfuje §towarzyszenie na zewnątrz.

2. Zaruądskłada §ę z 3 do 7 osób w tym preze§a, wiceprezesa i
skarbnika - prgle§a, wiceprezesa i skarbnika wybiera Zarząd
spośród swoich czlonków,

3. Posiedzenia Zarądu odblmają §ię w miarę potrzeb, nie rzadziej
Jednak nń raz na 2 misiące. Posiedzenia Zarządu mołuje prei?e§.

Posiedzenia są protokolowane.

4. Do kompetencji Zavąda należąz

a) realizacja celów §towarzyszenia
b) wykonpvanie uchwał Walnego Zebranił Członkórv
c) sporoądzanie planów pracy i budżetu
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowaryszenia
e} podejmoryanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu

majątłu §towarryszenia
ł reprezentowanie §towarryszenia na zewnątrz
g) rwoływanie \ilalnego Zebrania Człgnków
h) podejmowanie uchwał w §prawach nabywania i utraty

członkostwa.

5. Do zawierania umów, udzielania pehomocnictw'i skladania
oświadczeń woli innych sprawach niż majątkowe oraz do
podpisywania w imieniu §towarryszenia nrymagane są podpisy dwóch
czlonków Zaraądu deiaĘ ących Ęcznie.

6. 7, zastrzeżeńem postanowień przepisu ust 3 Rszdriah 4 ninięjg2gg6



§tafufu jezeli głosowanie nie doprowadziło do rozstrzrygnięcia ze
względu.na równą ilość glosów zaiprzeciw decyduje głos preze§a
Z,arząda.

C. KOMISJA R§\ryIzYJNA

1. Komisja BewĘjna powotywana jest do sprawowtnia kontroli nad
DziałalnoścĘ stowa nąyszenia.

2. Komisja BewĘjna sklada się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego,
zastępcy oraz sekrgtarza.

3, Z zastneżeniem postanowień przepisu ust. 3 Rozdziału 4 niniejszego
statutu jdeti głosowanie nie doprowadziło do rozstrzyguięcia ze
względu na równą ilość głosów ra i przeciw deryduje glos
p ru ewodni czącęgo komisj i.

4. Do kompetencji Komisji RewĘjnej naleĘ:

a) kontrolowanie dzialalności Zamądu
b) składanie wniosków z kontroli na lValnym Zebraniu Członków
c) prawo wysĘpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrańa

Czlonków oraz zebranie Zarządu
d) składanie wniosków o udzielenie ( lub odmowę udzielenia)

Zamądowi absolutorium
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na lValnym

zebraniu członków.

ROZDZ,IAŁ V

MAJĄTEK I FLINDU§ZE

1. Majątek §towarzys aeńa powstaje:

a} ze składek członkowskich
b) darowizn, spadków, zapisów
c} dochodów z własnej działalności
d) dochodórr z majątlm §towanryszenia
e) dotacji
ł ofianrości publicznej



1

ĄJ.

Wszelkie środ}i pieniężue mogą być przechowywane wyłącznie
na koncie §towarryszenia.

§towaruyszenie prowadzi gospodarkę frnansową zgodnie z
obowiązuj ącymi przepisa mi.

Decyzje łr sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku
§towanyszenia podejmuje w drodze uchwały ?,arząd.

Do zawierania umów oudzielania pehomocnictw i składania
Oświadczeń woli w §prawach majątkowych - w tym zaciągania
zobowiązań wymagane §ą podpisy dwóch członków Zarząda
działających Ęcznie.

§towarzyszenie może prowadzić działalność gospod arazą, według
ogótnych zasad olrreślonych w odrębnych pruepisach.

Docbód z dzialalności gospodarczej Stowamyszenia słuĘ realizacji
celów statutowych i nie może być przemeczony do podziału międry
jĘo Członków.

ROZI}ZIAŁ V§

PO§TANOWIENIA KoŃCow§

Uchwałę w sprawie zmiany statutu §towarryszenia podejmuje
lValne Zebranie Członków lavali{ikowaną więlrszością głosów -
żl3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionycb do
glosowania.

Roznriązanie §towarąłszenĄa może nastąpić :

a) na podstawie uchwaĘ Walnego Zebrania Czlonków podjętej
więIazością głosów,pt:l.y obecności co najmniei2/3 ticzby
członków §towarzyszenia uprawnionych do głosowania

b) na podstawie decyzji sądu

1.

3. Podejmując nchrvałę o rozwiązaniu Stołvarzyszenia §Valne



Zębranic Crłonków ptlrvołuje likwidatrlra , ehreśiit spłtsółl
li krvidacj i o ru p raęznarz,eni e nra.i ątku § tow a xzy szenźa,

ą" Koszty likrvitl*cji pal*ylva się e ruajątku iikwitlo}y*neg$
§tarłarrys;enia,

§. \Y sprarvach nie rłregulłwrłny*h rv niniejsrrynr stntuci*
i{,astosrlwanie mają prz*pisy ustaw,y,- PRA§VO {}

Fi, i,,{)\ł AIt?" }a §r,§N IA {]r-t.

i\iini*lsty statrrt,, §T'$'WAt{Z,Y§Z}ii\lrŁ tVŁ,ASi-lt-ii;i-i Ł}{}§{K{}\ąr
§.}_.1'§'NT§K{,}tĄl\l{,l§{ 1§i §Ą§i}$iŁ,AĘV.t{./gŁ,'§§" jić.: 1Ii!];łili}łrrł rrlsiill
,itcŁlłyit iąlra"v i. 7" lł4- ż{i i {} l,ł:.i,-ł;,

'łł,:z l,źlr-ł.lvll:


