Statut
Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej
„Lanzania”
Rozdział I
Postanowienia ogólne.

§1
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tolkmickiej „Lanzania”, zwane dalej stowarzyszeniem
działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach z
późniejszymi zmianami i posiada osobowość prawną.
§2
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§3
1. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polski.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Tolkmicko, województwo warmińskomazurskie.
3. Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§4
Stowarzyszenie może używać logo i pieczątki z nazwą Stowarzyszenia oraz zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
§5
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Wszelkie
dochody w tym z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celów statutowych.
§6
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może
pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§7
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na działalności społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników w tym członków
stowarzyszenia.

Rozdział II
Cele i formy działania.
§8
Celami Stowarzyszenia odpłatnymi są:
1. rozwój kultury i oświaty;
2. upowszechnianie aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia;
3. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
4. propagowanie rozwoju turystyki motocyklowej wśród osób dorosłych i młodzieży.
5. propagowanie wędkarstwa rekreacyjnego i sportowego oraz etyki wędkarskiej;
6. umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży;
7. promowanie idei kształcenia ustawicznego mieszkańców miasta;
8. działalność wydawnicza;
9. rozwój turystyki;
Celami Stowarzyszenia nieodpłatnymi są:
1. integracja mieszkańców miasta i okolic;
2. estetyzacja miasta;
3. promocja miasta;
4. rozwój działalności gospodarczej;
5. ochrona dziedzictwa kulturowego;
6. upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze i tradycjach miasta;
7. propagowanie działań zmierzających do pozyskania inwestorów do miasta i tworzenie
dodatkowych miejsc pracy;
8. ograniczenie bezrobocia;
9. pomoc społeczna i działalność charytatywna
10. pomoc rodzinom wielodzietnym, patologicznym, osobom samotnym, bezdomnym,
chorym, bezrobotnym;
11. poprawa bezpieczeństwa publicznego;
12. ochrona zdrowia, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych;
13. przeciwdziałanie ubóstwu;
14. wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz infrastruktury miasta;
15. ochrona środowiska naturalnego;
16. organizowanie profilaktyki i socjoterapii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i
patologicznych,
17. kształtowanie postaw obywatelskich mieszkańców;
18. rozwijanie współpracy zagranicznej, zwłaszcza z krajani Unii Europejskiej;
19. przeciwdziałanie patologiom a w szczególności alkoholizmowi;
20. rozwój kultury i oświaty;
21. upowszechnianie aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia;
22. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
23. propagowanie rozwoju turystyki motocyklowej wśród osób dorosłych i młodzieży.
24. propagowanie wędkarstwa rekreacyjnego i sportowego oraz etyki wędkarskiej;
25. umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży;
26. promowanie idei kształcenia ustawicznego mieszkańców miasta;
27. działalność wydawnicza;
28. rozwój turystyki.
§9

Stowarzyszenie w ramach swojej działalności nieodpłatnej i odpłatnej statutowej realizuje
następujące działania:
1. aktywne uczestnictwo członków stowarzyszenia w realizacji zadań statutowych;
2. współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i
zagranicznymi;
3. organizowanie kursów, szkoleń, wystaw, konkursów, zawodów, festynów, zlotów,
imprez, o charakterze kulturalnym, turystycznym, sportowym, oświatowym,
profilaktycznym;
4. współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami w kraju i zagranicą o podobnych
celach i działaniach;
5. propagowanie historii, tradycji, walorów krajobrazowych i turystycznych wsi poprzez
mas-media, publikacje, foldery.
6. występowanie z wnioskami, projektami na zadania celowe do wspierających instytucji i
fundacji krajowych i zagranicznych,
7. współpracę z władzami miasta,
8. podejmowanie działań gospodarczych dla realizacji celów statutowych,
9. inne działania związane z realizacją celów statutowych,

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.
§10
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne,
2. Członkiem stowarzyszenia może być cudzoziemiec
3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
§11
Członkami stowarzyszenia dzieli się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.
§12
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych,
2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności
prawnych mogą należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa
wyborczego z tym, że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić
osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością
Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swoje organy bądź przedstawicielstwa.
4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie
zasłużona dla rozwoju Ziemi Tolkmickiej .

5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd w drodze uchwały na
podstawie pisemnej deklaracji. Godność członka honorowego nadaje Walne
Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§13
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
b) zgłaszania wniosków w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia ;
c) korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach
zgodnych z jego celami statutowymi;
d) korzystania z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny ma obowiązek:
a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Zarządu Stowarzyszenia;
b) regularnego opłacania składek członkowskich;
c) aktywnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych;
d) przyczyniania się do wzrostu i znaczenia Stowarzyszenia.
§14
Członek wspierający posiada wszelkie prawa i
wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

obowiązki członka zwyczajnego, za

§15
1. Członek honorowy – obywatel Rzeczypospolitej Polski posiada wszelkie prawa
członkowskie i jest zwolniony od obowiązku płacenia składek członkowskich.
2. Członek honorowy – cudzoziemiec posiada wszelkie prawa wymienione w §14 ust 1 za
wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz jest zwolniony od obowiązku
płacenia składek członkowskich.
§16
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a)
dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia,
zgłoszonej na
piśmie Zarządowi;
b) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
c) skreślenie z listy członka z powodu nieusprawiedliwionego zalegania
z opłacaniem składek członkowskich lub innych zobowiązań przez
okres przekraczający 6 miesięcy;
d) działalności sprzecznej ze statutem i uchwałami stowarzyszenia oraz
obowiązującymi przepisami prawa;
e) śmierć członka;
f) z powodu utraty praw publicznych oraz w wyniku
prawomocnego wyroku sądu za przestępstwo popełnione z winy
umyślnej.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 6 skreśleniu lub wykluczeniu z
członkostwa w Stowarzyszeniu orzeka Zarząd podając przyczynę skreślenia lub
wykluczenia.

3. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego
Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały wraz
z uzasadnieniem,
4. Do osób którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady
określone w ust. 3.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§17
Władzami stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenia Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 18
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów obecnych
członków Walnego Zgromadzenia. Zgromadzeni mogą postanowić o głosowaniu
tajnym. Prezes Zarządu wybierany jest w odrębnym głosowaniu.
2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych
członków (quorum).
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną
większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych
członków (quorum), chyba że Statut stanowi inaczej. Komisja Rewizyjna może
podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
§ 19
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie
kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów
na nieobsadzone stanowisko.
Walne Zgromadzenie Członków
§ 20
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi.

§ 21
1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się raz w roku.
3. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje Przewodniczący wybrany przez
obecnych członków zwykłą większością głosów. Protokół z obrad sporządza sekretarz
wybrany przez obecnych członków zwykłą większością głosów.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych
przypadkach:
a) Zarząd,
b) Komisja Rewizyjna,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
5. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd
powiadamia Członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków są podejmowane w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej ponad 1/2 ogólnej liczby
członków.
7. W przypadku nie przybycia na Walne Zgromadzenie Członków wymaganej ilości
członków, wyznacza się drugi termin zebrania. Uchwały, jakie zapadają w drugim
terminie mają moc obowiązującą bez względu na ilość obecnych członków.
8. W Walnym Zgromadzeniu Członków mają prawo uczestniczyć osoby zaproszone.

§ 22
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

uchwalenie Statutu i jego zmian,
uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,
wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,
rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
ustalanie wysokości składek członkowskich,
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków
Stowarzyszenia,
8. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
9. podejmowanie uchwał w sprawie wykorzystania powierzonych środków pieniężnych,
10. nadawanie tytułu honorowego członka Stowarzyszenia,
11. podejmowanie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej,
12. podejmowanie innych decyzji nie będących w kompetencjach pozostałych organów
Stowarzyszenia,
13. udzielenie absolutorium Zarządowi .
§ 23
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:
a). z własnej inicjatywy,
b). na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c). na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w
ciągu miesiąca od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt 2 i 3.

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

Zarząd
§ 24
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami
Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi
odpowiedzialność przed Zgromadzeniem Członków.
2. Zarząd składa się z 5 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza , Skarbnika i
Członka Zarządu.
3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu jest Prezes Stowarzyszenia lub
Wiceprezes.
4. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin
Zarządu.
5. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
6. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
1) realizowania zadań statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i zaleceniami
Walnego Zgromadzenia Członków,
2) uchwalania okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej,
3) przedstawiania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu
Członków,
4) zarządzania majątkiem i podejmowania uchwał w sprawach dotacji, darowizn,
spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji i
kontraktów państwowych,
5) zwoływania Walnego Zgromadzenia Członków,
6) podejmowania uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków.
7.
Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.
8.
Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu. Jeżeli któryś z członków
Zarządu ustąpi w czasie trwania kadencji lub jego członkostwo w Stowarzyszeniu
wygaśnie, Zarząd występuje do Walnego Zgromadzenia Członków o uzupełnienie
składu o nowego członka, w ten sposób może być uzupełnione nie więcej niż 1/3 składu
Zarządu. Powyższa zasada dotyczy również powołania Prezesa Zarządu w przypadku
powstania wakatu na tym stanowisku w czasie trwania kadencji.
Komisja Rewizyjna
§ 25
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia, niezależnym od Zarządu,
i składa się z 3 osób.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
.
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
umyślnej,
c) funkcję członka Komisji pełnią nieodpłatnie.

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i
sekretarza.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
5. Członkowie Komisji mają prawo:
a) uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym,
b) wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6.Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu. Uchwały Komisji
Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej
członków.
7. Komisja Rewizyjna ma obowiązek:
a) kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Zarządu
Stowarzyszenia,
b) przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych,
dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
c) składania sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu
Członków,
d) składania wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi.
8. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia
pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
9.
Jeżeli któryś z członków Komisji Rewizyjnej ustąpi w czasie trwania kadencji,
Komisja występuje do Walnego Zgromadzenia Członków z wnioskiem o uzupełnienie
składu o nowego członka - jednak nie więcej niż dwie osoby w czasie trwania kadencji.
Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa
§ 26
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie członków zwyczajnych,
b) dotacje, darowizny, spadki i zapisy oraz środki pochodzące z ofiarności prywatnej,
c) wpływy z działalności statutowej,
d) dochody z majątku Stowarzyszenia,
e) przychody z działalności odpłatnej
f) dotacje i kontrakty państwowe.
3. Wysokość składek ustalana jest przez Walne Zgromadzenie Członków.
4. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania
środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.
5. Dla ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i
obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków
Zarządu; Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika Zarządu.
6. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
7. Niedopuszczalne jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w
stosunku do członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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;

b) przekazywanie ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub
pracowników oraz osób im bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz osób im bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
d) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz
osoby im bliskie.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 27
Zmiany Statutu, jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego
Zgromadzenia Członków podjętej Większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy
liczby członków uprawnionych do głosowania.
§ 28
Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków powołuje Komisję
Likwidacyjną, a także wskazuje fundacje i stowarzyszenia nienastawione na zysk o celach
możliwie najbliższych celom powstania Stowarzyszenia, na których rzecz przejdzie majątek
Stowarzyszenia po zaspokojeniu jego zobowiązań.

