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§{$Z§ZŁĄŁ §

P$sTANowIfiN§,Ą 8Gt}E,N§i

1. Stowar"ryszenie nosi nauwę : ,u §TOVYARU'.YSZaP{IE WŁAŚCXCI&LH
P$&§KOW LPTNI§KO§VYCĘi ĘV.}ARG§ł,A\ryKACH" a w da}szej
częśei nlniej szego stafufu j est arvane,, §TOWARZVSUENI§,M''"

ż. §towarzyszenie .§est zxzeseemiem osób f?zycznych.

3" §icdzibą §§*w*rayszerł§a jesf - Ksiąź W§§<p.w§" §,akx"zęlvsiła nrn i§u gnrina
e3'l3& Ksląż W{kp"

4. Terenenł działania Storvarry§ueni* jest Rzeezposxlolita Polska.

5" Dta neałizaeji eelów stałutorvych Stowarzyszenie nroźe qlziałać na
terenie innych państw z po§zanorvaniem tarnfejszego pralya"

6. §towarzyszenie jest zawiązeee Ra cza§ nieckreślony"

7. §tałvarryszenie posiada osobowość prawną i działa na potlstawie
przepisów ustawy z dnia 07 kłvietnia 1.989 roku * Ptraw.o o
§torvarzyszerriach ( §r. tJ" a 20$1 rokł.ł, wr 79, ptlz. E§5 z późrriejszymi
znrianarn i ) wan nńniejszego statutu.

8" §towarryszenie moźe należeć do innyeh krajowyeh §

międzynarodowyclr organieacji o podobnych celach"

9" l}ziałalność stowarzyszenia oparta 3est przede wszrystkinr na pracy
społeczłre"i członków. Do prorvadzenia srvych §p raly Stołvarzyszenie
mroże zatrrudniać pracownikórv"

R'OZDZIAŁ lI

C§L l ŚnopKr DZIAŁA.NIA

1. Celenn §towarzyszenia jest;

a} łvystępgwanie w obł"onie i reprezentowanie łvłaśeicieii domkórv
Ietnisleołvych przed rvszelkinri władzami państrł,owymi i



§am$ruąd$wy§}}i1 sądami, insĘtu*j*xłi, prz*dsiębi*x"stwarci itp"

prfiy uał**ryianiąl wszelkich sprałv łvspólnyeh dŁa łvslryst}*ielł

ezłonków, bądź gi-t}x} ezłoe§eóęv posiad*.j ącyeh domki l*tnislłołr,e

w określonej caęści ter*ntr"

zarnąónanie i gospodarołrya*ie ma tgrenaefu uĘfkołvartyeh praeu

członkółv.

*ehrgna praw cp§ontrcórv łry ga&ąx"*sie ewiązanyffi z użytkoweni€§e

domków letniskowych i zajmowanego terenu,

et} prop*gołva*,i* }vyp*§ayakłl i rekreacji rv hezpośrecl*im

kontakcie z pnzyrodą.

X, §tcwarxyszenie swoje ceie realieuje poprzez;

a } załatwi 

ffi,Lffi-ffi;T;iJJóff:T;i;ffi T-§§fr ffi I"1§
środowiska rrafuralnegc itp"o

b) poszukirvanie i poryskiwanie * rv Ęm nabywanie terenów

6:rzydatnyeh do reatizaeji ceiów Stołvarzyszenia,

c} eawieranie umów dzierżawy t*remów, na któxych usytnołvane są

domki lefniskowe , jak i terenów niezbędnyeh do realizacji
prryszĘch inwesĘcji.

d} administrowanie infrastrukfurą łł,spólną dla rvszystkich
crtonków, bądź grup członków posiadających domki
w określonej części terenu ( etektryfikacja, rloprowadzanie
wodyu wywóz nieczystośei sta§eh i płynnycho grodzenie tere11*,

utrvardzanie i utrrymywanie dróg wełvnętrzuych iĘ. }.

*} zarządzanie majątkiem Stowarryszenia - śłvietlicauri, sprzętem
rekre**yj§Yffi, pomostami, trlządzeniami sanitarnyxri iĘ.,

f} dbałość o ochronę środowiska nafuralnego , ochronę przed
pnżarami, skażeniami terenółv, rvody itp" ,

g} crgauizcrva*ie Cla sr,,",oich człcnkóęv i ich rodzip inrpr*z
ł"ekreaey,j ns * }§ypo cryn}e*w3,eh.

b}

e}



§ą$f,§}ffi§Ał- §§§

CZŁ$N§{$xlvI§ _- pRA§vA § fl}BCI\Ę/ĘZK§

t" Członkami §towarzyszenia re$gą hyć oscby ffizyune posiadająee
pehą zdolność do eąrnności prawnyeh i nie pozbałvione pra}v

publiczxrych oraz s§$by §}r&§vlxe"

2" Osoba §}ra§yne mcźe być jec§ynie eałei§}kieffi w§pierająeyi§k
§towarą,szenie"

3" §towarryszenie posiada ezłonków :

a} uwyczajnych

b} łvspierających

c} honororvych

4" Członkiem ztvyczajnym Stowarzy§zenia nroże być każda osoba
fizyezna, która:

a) złoży deklarację członkowska na piśmie

b} przedstawi pozyfywną opinię drvóch członków Stowarzyszenia

e} uryska w tej strlrawie porytywną uchwałę Zaruądu
Stowarzyszenia

§. Od rrchłvaŁy Zarzątlu rv sprawie prą,jęcia w poczet członkółłr
§tołvarryszenia zaintereso}vanemu przysfuguje * ly terminie t4 etni

§cząe od dnia tloręczenia uehwaĘ wrazz uzasadnieniem odrvołanie
do §Value go Zebrania Członków. Uchrvała Walnego Zebrania
ezłonków jest ostateczna.

6" Członkiem wspierającym Stowatzyszeńa może zostać osoba fizycrłra
i prałvna dektarująca ponroc finansolva, rzecixawą lub merytoryczną
w reałizacji eelów Stowarzyszenia.

7 " Cgłcnkiem wspiera.iąeynr staje się po złożeniu pisemne3 delłlaracji na
podstawłe uchwały ?,areą&w.



S" Czrłaniłiern h*moł"*lvyat §totvał,zyszenia lnoze ilyć oso§:* fĘezna,
która ęvniosła wybitlry wtłład w dr,iałalność i raarvój §towanryseenia,

g, Członelł hoxrororły jcst prayjffi}s\eany prze1, Walne Zebx"anie 61a

wniii§€k t0 zwyczajnych ezło;ri<órv §tclvar"zy sreŃa "

n0,Członkorvie zwycz*,jni mają prews :

a} bierrreg$ i cr,yi}rreg$ ąt€ge§€niećrv* w wrybcraah qlo łvładz

§tował,zyszenia

b} lłorzystania z dorobk*, majątklr i rvsze§kieh form clriałalności

§towarzyszenia

e) udziału w zebraniach, wykładaeh oraz imprezaeh
or ganlzowanych pvzez § towa rzyszenie

d) zgłaszania opinii i wnioskórv pod adresem rpładz

§torvarzyszenia

1 t"Członkowie zwyczajni mają obowiąz*lc:

a) płzestrzegania statutu i uchrvał nvładz stowaruyszenia

b} brania udziahr w działalrrości §towarryszenia i realizacji
jego celów

e} dbania o dobre irnię §towarzyszenia

d} regutarnego opłacania składek

l_ź.Członlłowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego orsz
czyxlnego §}rglva wyborezego, mogą jednak brać udział z głosem

doradcrym w stafutowych władzach storvarzyszenia"

tr_3.C'ełonkowie wspierający i honorolyi poza Ęm posiadają takie §ame

§}rfl\tra i obowiązki jak członkowie zwyczajni a zastrzeżeniem, że

ezłonk*wie honorowi są zrvolnieni z obołviązku Płacenia składek
cn łonlrowskic|r"

1_4. Wysokość skłaeiek całon}<,owskich, juk i sposób ieh zapł*ty akreŚla

llitżclcrauo}vo lffalne Z,ebranie, które maże uzależnić wysokość



s§*ł*dlai cd r*tiu*j$ ca§*§kostwa,

tr S- {Jtrxta ez*omkosfwa raastępuj* lra slrtate§<:

a} pi*emnej rerygxa*ji ełeż*nej rra ręee Karząelu po uprxednim, 
trregnł ow anill iob ow iąza&wo be c § tow a rryszenia

b} wykitxeze*{a pr"żeu ?.arzą& z

§ u powoelu łarnania stasutu i nieprzestrzegania łrehwał włatlg

§townxzysgenia
{ zpowodunotorycrnegoniebranialrtiziahwpracae&t

§tłlłvałzyszelria
T z powodu nie płacenia składek za okres co najmniej pół roku

s §a pisemny umo§rł,o}yany lvniosek tffiech cufonków

ztvycaaj nyefu Stowa ruyszenia

e}utraĘp!:awoblm,atelskich-namocyprawom0clłegowyrokusądu

d) śmierci ccłonka *r&zutra§ osobołv*ści prawnej przez osoby

prawne

16. seeyzje w sprawie utraĘ członkostwa ptldejmuje w drodze uchwały

?,arzą&§towarryscerria , tntł"y stcsowaą uchwałę wraz z uzasadnieniem

zo"bowiązany jesł doręczyć zainteres*wanemn" Frzed podjęciem

uchrvały o oy"kt,r*"eniu cuło nlła zaru,ąd nna obowiązek rrysfuehania

wy.i aśnień zainters§s\fl aneg*,

17. d}d uchwaĘ zarząeluw sprawie utraty członkostwa zainter§§owsnefleu

w $erminie x4 dni tin"ą* *d clnia otrrynrania uebwaĘ prz}'§fuguj€ pr*ws

oelrvołania się do §valnego zebl,ania człontiórry" tjchwała \yalnego

Z,ebraaig Czło§kó}y j*st ostatscun&"

ROZDZIAŁ IV

§ryŁAilu§ §To\trARZY§Z§NtrA

t. Ę\r&adzami §{icwarzyszenia są:

a} §Vałne Z*łlrani* Członlców



b} Zaraąd

c} Komisja §łewĘj*a

t TZ.,Jnm."§ł rrr}orłrł.'d. ,Ł*,{4r"ó\r!tUJe iY i6u&,

a) lładencja łvsrystkich rvładu Ęyył}i€ralnych §tołvar"zy§ueEda tłwa

trery [aia, a ieh wrybór odbyłva się w głosowaniu jawnyrn

b} eałonkołvie łvybrani do rvłatgz §towarry§zeriia mogą

tę samą funkóję pehić mie dłerżej nń pruer, dłvie kadencje,

3" §ta wa*:ności łrchłvał podejnnowanyeh przęT, Walne Zebranie,

Kornisję RervĘjną lńu Z,areądwymagana jcst obecność co najmrliej

połowry ogólnej-ni*rny członków tyeh organółv uprałłmionych do

gło*o*uoian jeźeti nazebranie zgłosi się mniej niż połowa ogólnej

ilczny członkólv zarą&zasię 10 minutową pruerwę a następnie

odbPwa się zebranie bez wzgtędu xra liczbę obeenyeh"

4" tJehwaĘ wszystlrich włade stowarzyszerria zapac§ają złvykłą

większością §łosów * tj. edy podezas głosorvania więcej ezłonków

opowiada ,ię 
"u 

uehwałą niż pnzeeiw a głosy lvstrrymujące nie są

wliczane do wynikr * chyba, że postanowienia niniejszego statutu

stanowią inaczej.

5. IJchwaĘ \ffialnegc Zebnanin Członkółv dotyczące łrrybonr lub

odwolani a ZarzĘdu i Komisji }łewizyjnej tub ieh poszczególnyeh

członkóry o raz dotyezące udzieteni a zarnądorvi a bsolutorirrur

zapadają benvzględną więlrszośeią głosów _ tj. jeże§ podczas

głÓ.owaoia liczba głosórv za tvnioskiem jest większa od sunry głosółv

przeciw i wsfrrymujących się- tj" §0% plus 1 głos za wnioskienr,

6" \ry px,zypadku rórvnej liczby głosórv decyduje głos przewodnicząeego,

7" Ł}ehwały wszystkich władz Stowarryszenia zapadają lv trybie
jawnyrn"

8" Nie można być rówrrocześnie członkienr Zarządu i Komisji
§&ewiryjnej"

9" \ry ranie, gdy w czasie trvvania keeleiicji skłacl ęn,ład-z Sćarvarryszenia
tx}egrde zrtrnie.isze*iu tw*pełnienie ich składu rcoźe nastąpiĆ w.vłącznie

rv tl,ybie rłchrvaĘ Walnego ZebraŃa Człcnkółv.



A " wA§,N§ r,§§RA§E& C§Ł$NK#§ą/"

tr " wntme zebranie cpłoxków j*st n*jwyźsr.ąłvładzą §towareysxenia"

?. W Walnym Zebra§irr Człgnkółv hŁor"ą *eiri*&l

*} z głesern stanowiąeym - cełonkowte rrvyczajni

x; z §łosem doradcuym * axłonk*wie rvspierający, honoN:otrri $r*u

§eprs§freffii gośeie"

3. Walne Zebranie może być zwyezajne i nadnvyczajne,

ą" i*vvycxĄne §Va}n* Zebranie zwołuje Zarząd r*z lY rolłn. Termi* i

mrejsce obrad zarzą& podaje do rviadoności wszystkich czlonków eo

najnnniej na t4 dni przed terminem zebrania,

§. §acizwyczajne §valne zebranie może się odbyć:r każdym ezasie_ Jest

zlvoĘwane pffiez zarząrlz własnej inicja§Tły, na pisemny rłniosek

Komisji RewĘjnej tub co najmniej 1/3 o,gółnej §czby ezłonków

*.y oriioych Siółva rzyszenia. \ff pmyp adku żąd ania rwoła nia

warne§o Zebrania płr*rKomisję RewĘjną tub w/w liczbę członkółv

zarządwinien zwołać Walne Zebranie w terminie 14 dni licząc od

ł§rria zgłosuenia"

S. So lłłlmpetencji Walnego Zgrom*dzenia naleźą ;

a} okreśienie głównych kierunków działania i roawo,lu

§towarzyszenia
b} łrchw*iania s{atutłł i jeg* znriałr
c) uchwalanie regulaminów działania wladz Storvarłyszenia

d_; wybór i odwołfwarrie członkółv łvładz Stolvarryszenia

*} rozpatrywanie i zafwierdzanie sprałvozdań z działatności

iŁaruąelu i Koruisji Rewizyjnej

ł utlrietani e Zarządowi absolutoł:ium
g} uehwalanie budżetu
ń1 uchwatanie wyso kości składek członkorvskich
i} podejmowanie rrchwał w sprawie prryjęcia członka

honorołvego
j} rozpatlyrrnnie wniosków i postrrlatórv zgltlszanych prrez,

człołąków St*waruyseenia l,rrb jega *,ł*,Sze

k} rozpatrywanie gdwcłań ad uehłvałZaraąelua



ilodej m<łwanie rrehw Eł}, s nozwiąxanii* §tCIwaruysueni* i
przeź§a€zeniu jego majątkł , .

podejmołvuori* rr*i*ał rv xatclej innej spratvie_łvniesionej pod

*u*u*yŃezastrre*oxiejdokoxnpetenejiilrłłyehwładu
St*r,varzysaenig,

E- p.ARZĄ§

t.Zarządjcstpłwołany**ki*r*w*łriacałądzia}alnością
Stowarayo&i* ugod}ie z uchwa§ami lValnegc Zebrania Cz*$rrków i

reprezenfuj e §torvar"rysz*nie na zewnątrz"

Ż"T.arząi'składa§ę,3d*?osób}YĘ'il3§}reuess'wiceprezesai
st<artxika _ puu"L*u, wiceprezesa i skarbnika rvybi*ra 7,arząr1

spośród swoich członkółv,

3_ Posied zenLa Zarządwodbl,rvają się łv miarę potrzeb, nie rzadziej

Jednakniżrano"z*ioiące.Posiedzenia?'*rząÓvzwałujepreze§'
Fosieclzenia są protokeło*vane,

4. §o kompetencjźZaeządu naleźą:

a} realizacja celólv Storvarzyszenia
bi łvykonywanie uehwat lvalnego zebrania członków

ni *p**ądzanie planów pracy i budźetu

d} sprawow ańełarządu nad majątkiem stowariiyszenia

oj po.t";*awanie uchwał o nabl^rv,aniuo zbywaniu lub obeiążaniu

maj ątku §towarzryszenia
f} repr*zentowanie Storvarryszenia na zewnątru

e} ,r"oryoanie Walnego Zebrańa Człsnków
ni ega*;*owanie uchwał w sprawach nabywania i utraĘ

członkostwa.

§" Do zawierania umów, udzielania pehomocnictw i składania

{iśw{adczeń woli innych sprawach niż majątkowe oraz do

potipisyl,vania w irnibniu Śtoourryszenia wymegsn* są podpisy dwseh

*ztorlk*łu ?,ałządru działaj ąeyeb łącrnie,

6. fi z*s€x"aęźexie*r p*stan*wień praepisu ust. 3 F{ozdziab 4 ninrejsz*gc

l\

ł}



§t*tłłfu jeźeli głosołvani* nie d*prowaeiri}o do t,*zstrąygnięcix ze

wxgtędrr na róivną iiość głosółv aa i przeciw decyduje głcs preze§s

Xarzą&w"

C. K$fu{I§JA REWIZYJI§A

t, K*misja §.ev*,ixyjna p*l.woływana jest do sprałvorvania k*ntro[i nad

§}riałalnośeią sttlwarzysu*rria.

z, Kotxisja tłmvizyjna składa się u 3 do s *sób w Ęm przervodnicząceg*,

zastępcy oraz sekretax,aa.

3, Zzastrzeżeniem postantlwień przepisu ust. 3 Rozdziafu 4 niniejszegc

statutu jeżeii głos"owanie nie dopr*rvadzilo do rozstrzygnięcia ze

wag§ędu na równą it*ść głosów za i nrrzeciw decyduje głos

przewodnicuące§o komisj i"

4" §o kompeteneji Komisji Rewizyjnej należy:

a} konfrolołvanie driał*§ności Zaruącla
bi składanie wniosków z kontro§ na lValnym Zebraniu_Członkółr

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o rwołanie walnego zebrania
Członkółv oraz zebranie Zaruądu

tl} składanie wnioslrółv o udzieienie { tu,b odmowę udzielenia}

Zarządowi a bsolutorium
e} składanie sprarrozdań ze srtojej działalności na lvalnym

zebraniu członków.

FiaZDZIAŁ v

Mń.JĄT§K I FL]NDUSZE

1"" &,{ajątek Stolvarryszenia powstaje:

a} ae s&{łarlek ezłonkc}wskich
lr} rlarowizn, spadkówn zapisów
ai *aeh*dórv z własnej działalności
r§} dcełrodów, z majątku §torvarzyszenia
e} eteitaeji

$ CIfiarności publicznej



ź_ Wsxełkie :6r*eŁki pi*ni.ęźxre {ffis§ą §:yć prae*bowytv*xl* wyłączrrie

nn koncie §towarryszenia.

3" $tołvaraysze§ie prowadei gospodarkę finansową zgodnie p

*b*wiąutłj ąeymi p rcepisami"

4, S*eyzje łv spnawie xrnbyw*tniau zbywania i obciążania mają"tkłr

§towarzyszenia podejm*je w drcdze &ehwaĘ V"arął§.

§. So zarvierania umólv uudziela*la pełnonnoenictw i skład*nia
$śłviadezeń vyoli w §prewaeh ,ąajątkowych * w tyar zaciągania
zabołviązań wymagane §ą podpisy dwóeh członków zarządu
driaĘąeyeh łą*znie.

6. Stowar4yszenie może pr"o}yadzić dzia}alnaść gospodarczą, według
CIgólnych zasatl okreśtCInyeb w odrębnych przepisach-

7. §ochó d z &ziałalnośei gospodarezej Stowarzyszenia słuĘ realizaeji
celórn stafutowych i aie neoże tryć preeznaczoay do podziału łeiędry
jego Członkótv,

§.oT§uIAŁ l.t

PosTA|{o\ryIENIA KONC o\trE

1" Ucfuwałę rv sprawie zmiany statutu Storvarzyszenia podejmuje
Walne Zebranie Członkórv kwatifikowaną większością głosów -
żl3, pr4r obecności co najmniej połołvy uprawnionych rlo
głosowania.

2" Rozwiązanie §towaruyszenia może nastąpić :

a} xa podstawi* uchwały \Yalnego Zebrania Czł<lni<ów podjęt*$
większośeią głosórv, przy obecności co najmńej 2l3liczby
członków §towarą,szenia uprawnionyc}r do głosowania

b} na ;lcdsfa:ł,ie dec_vzji sąclu

3" Fodqimnjąc uchrvałę o rozłviązaniu Stowarryszenia Walne



Zebranie Członków powołuje lilrwidatora, określa sposób
lilrwidacj i or az przeznaczen ie maj ątku Stowa rzyszenia.

4. Koszty lilcwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego
Stowarryszenia.

5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
Zastosowanie mają przepisy ustawy - PRAWO O
STOWARZYSZENIACH.

Niniejsry statut,,STOWARZYSZENIA WŁAŚCICIELI DoMKow
LEThIISKOWYCH \ry JAROSŁAWKACH " został uchwalony 17.04.20Ń
roku wprowadzone zmiany na podstawie uchwaĘ Walnego Zebrania
Uchwała nr 8 o zmianę adresu siedziby z dnia 06.06.2a20 roku.
Dostosowano zapis razdńał I pkt 3 statutu określającego siedzibę
Stowarzyszenia,
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