
Statut

Stowarzyszenia pn. ”Stowarzyszenie Szerokie Horyzonty”

uchwalony na Zebraniu Założycielskim  w dniu 25 lipca 2016 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie pod nazwą „Stowarzyszenie  Szerokie Horyzonty”,
zwane w dalszej części Statutu „Stowarzyszeniem” działa na

podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo 
o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1393 

z późniejszymi zmianami).

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej
Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa

opolskiego, Gminy Lewin Brzeski.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest  Przecza.

§ 3

1.  Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do
Krajowego Rejestru Sądowego.

      2. Czas działania Stowarzyszenia jest nieograniczony

§ 4

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej
członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać

pracowników.



2. Za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, członkowie
Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie.

  3. Wynagrodzenie, o który mowa w ust. 2 ustala Walne Zebranie 
Członków.

4. Do podpisywania umów z członkami Zarządu Walne Zgromadzenie 
Członków upoważniło Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 5

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych
organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania, pod
warunkiem, że przynależność do tych organizacji nie narusza

zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których
stroną jest Rzeczypospolita Polska.

  2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1 bądź 
wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków zwykłą 
większością głosów członków zwyczajnych biorących udział w 
Walnym Zebraniu Członków.

§ 6

Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z nazwą Stowarzyszenia:

„Stowarzyszenie Szerokie Horyzonty”, Przecza 28/1, 49-345
Skorogoszcz.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

1/ zrzeszanie ludzi dobrej woli, którzy pragną aktywnie działać na rzecz
rozwoju Sołectwa Przecza w ramach programu „Odnowa Wsi”,

  2/ pobudzanie i wsparcie aktywności mieszkańców na rzecz rozwoju 
Sołectwa/Gminy ,



 3/ wzmacnianie i rozwój wartości duchowych, materialnych i kulturowych
wsi,

 4/ podniesienie poziomu życia mieszkańców wsi,

5/ utrzymanie i rozbudowa miejscowej infrastruktury, służącej 
zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Sołectwa,

6/ propagowanie walorów miejscowości i gminy,

7/ szerzenie świadomości ekologicznej,

8/ propagowanie zdrowego stylu życia,

9/ pomoc w rozwiązywaniu problemów nurtujących indywidualne osoby, 
rodziny, rolników, przedsiębiorców oraz całe społeczeństwo.

§  8

Cele i zadania Stowarzyszenia realizuje poprzez:

1/ tworzenie, wdrażanie i realizację programów w zakresie:

- rozwoju poszczególnych dziedzin życia gospodarczego wsi,

        - infrastruktury technicznej i społecznej,

        - ochrony środowiska,

        - bezpieczeństwa,

        - kultury,

        - oświaty,

        - sportu i turystyki,

2/ współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami, organami władzy 
państwowej i samorządowej,

3/ organizowanie zjazdów, odczytów, seminariów, kursów i spotkań 
dyskusyjnych,

4/ prowadzenie działalności publicznej, redagowanie i wydawanie 
gazetek ,

5/ promowanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych dla 
potrzeb społeczności Sołectwa i całej Gminy,

6/ organizacja i udział w imprezach kulturalnych lokalnych,  krajowych 
i międzynarodowych,

7/ nawiązywanie współpracy z ludźmi gotowymi wspierać inicjatywy 
Stowarzyszenia,

8/ kreowanie postaw patriotycznych oraz zasad moralnych i etycznych,



9/ integrowanie różnych środowisk społecznych wokół zagadnień 
rozwoju Sołectwa,

§ 9

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na 
ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2.Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji 
celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między 
jego członków.

3. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku 
publicznego w zakresie i na zasadach określonych odrębną 
Uchwałą Walnego Zebrania Członków.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 10

1.  Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

- Członków zwyczajnych,

- Członków honorowych,

- Członków wspierających.

 3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym 
Stowarzyszenia.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadającą pełną
zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych,



akceptująca statut i cele Stowarzyszenia, która wypełni pisemną
deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą

większością głosów w drodze uchwały.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna 
zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która utożsamia się z jego
działalnością. Członek wspierający będący osobą prawną, działa w 
Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła 
wybitny wkład w rozwój Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób 
wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

§ 12

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

         1/ czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,

 2/ uczestniczenia z głosem stanowiącym na Walnym Zebraniu
Członków,

3/ zgłaszania wniosków i postulatów pod adresem Władz        
Stowarzyszenia,

4/ zaskarżania do Walnego Zebrania Członków  uchwały Zarządu o
skreśleniu z listy członków,

     5/ korzystanie ze świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1/aktywnego uczestniczenia w pracach na rzecz realizacji celów 
Stowarzyszenia,

2/ przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz 
Stowarzyszenia,

3/ Regularnego opłacania składek, a w przypadku członka  
wspierającego, spełnienia zadeklarowanych świadczeń na rzecz 
Stowarzyszenia.

§ 13

1. Członek wspierający ma wszelkie prawa Członka Zwyczajnego za       
wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.



2. Przyjęcie do Stowarzyszenia członka wspierającego następuje

uchwałą Zarządu Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

   3. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia we wszystkich
formach działalności Stowarzyszenia oraz brania udziału z głosem
doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

§ 14

1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek
Zarządu Stowarzyszenia.

2. Członek honorowy posiada takie same prawa jak członek wspierający.

3. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

§ 15

1. O pozbawieniu członkostwa zwyczajnego, honorowego
                             i wspierającego decyduje Zarząd.

2. Wygaśnięcie członkostwa następuje na skutek:

    - pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

    - śmierci.

3. Pozbawienie członkostwa następuje przez wykluczenie przez Zarząd:

   - za działalność sprzeczną ze statutem i uchwałami władz             
Stowarzyszenia,

   - za nieusprawiedliwiony brak działalności na rzecz Stowarzyszenia 
oraz nie wywiązywanie się z obowiązków określonych w zgłoszonej 
deklaracji,

  - za zaleganie z opłata składki członkowskiej przez okres 1 roku,

  - za utratę praw publicznych w  wyniku prawomocnego wyroku sądu.

4.Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi 
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania członków w ciągu 21 dni od 
podjęcia wiadomości o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania 
Członków jest ostateczna.



Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

1/ Walne Zebranie Członków,

2/ Zarząd,

3/ Komisja Rewizyjna.

 

§ 17

 

Kadencja  Zarządu i Komisji Rewizyjnej  trwa cztery lata.

§ 18

1.  Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą 
większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności co 
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli 
dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

2. Na wniosek Zarządu lub co najmniej 3 członków Stowarzyszenia, 
Walne Zebranie  Członków może podjąć uchwałę 

        o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

3. Jeżeli w wyznaczony terminie Walnego Zebrania Członków nie stawi 
się wymagana liczba członków, o której mowa w ust. 1 , Zarząd  
może zwołać Walne Zebranie w drugim dowolnie wyznaczonym 
przez niego terminie. Brak wskazanej w ust. 1 liczbie członków 
uprawnionych do głosowania, nie stanowi przeszkody do podjęcia 
ważnych Uchwał Walnego Zebrania Członków, za wyjątkiem Uchwał
wskazanych w § 19 ust. 5 pkt 6.



§ 19

 

1.Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2.Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz na 6 
miesięcy lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 
trzech członków Komisji rewizyjnej lub co najmniej ¼ członków 
Stowarzyszenia, przy czym wniosek Komisji Rewizyjnej oraz 
wnioskujących członków Stowarzyszenia powinien określać termin, 
miejsce i porządek Walnego Zebrania Członków w terminie do 21 
dni od daty wpływu wniosku.

3.Walne Zebranie Członków jest ważne jeżeli uczestniczy w nim co 
najmniej połowa uprawnionych do głosowania członków 
Stowarzyszenia z zastrzeżeniem § 18 ust. 3

4.W Walnym Zebraniu Członków uczestniczyć mogą członkowie 
wspierający i członkowie honorowi Stowarzyszenia z głosem 
doradczym.

5.  Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1/ uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
2/ rozpatrywanie i zatwierdzanie planów pracy i sprawozdań 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3/ uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
4/ udzielanie absolutorium Zarządowi do końca I kwartału każdego 
roku,
5/ ustalenie wysokości składek członkowskich,
6/ wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
7/ uchwalenie Statutu i jego zmian,
8/ podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
9/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez 
członków Stowarzyszenia,
10/ rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność 
Zarządu.

6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością 
głosów, przy czym Uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 
uchwalenia i zamiany Statutu, odwołania Zarządu oraz Komisji 
Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania 
członków Stowarzyszenia.



§ 20 

1.Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4 członków wybranych przez 
Walne Zebranie członków na 4-letnią kadencję w trybie określonym 
w § 18 ust. 1 i ust. 3 z zastrzeżeniem § 19 ust.6.  

2.Zarząd składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, 
Sekretarza i jednego członka Zarządu. 

3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący lub Zastępca 
Przewodniczącego nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

4. Do kompetencji Zarządu należy  w szczególności:

    1/ przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia oraz decydowanie 
w sprawach wygaśnięcia lub pozbawienia członkostwa,

    2/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

    3/ kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

    4/ zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

5.Uchwały Zarządu podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu biorący 
udział w rozstrzygnięciu.

§ 21

 

1.Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków:  przewodniczącego, 
zastępcy i członka, wybranych przez Walne Zebranie Członków 

w trybie określonym w § 18 ust.1 i ust. 3 z zastrzeżeniem § 19 ust.6

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów 

     w obecności co najmniej połowy składu Komisji.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

    1/ kontrola bieżącej pracy Zarządu,

    2/ składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na 
Walnym Zebraniu Członków,

    3/ występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania 
Członków.

 



     § 22  

 

1. Członkostwo w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

    1/ upływu kadencji,

    2/ ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

    3/ zrzeczenia się udziału w pracach Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,

    4/ odwołaniu przez Walne Zebranie Członków,

    5/ śmierci członka.

2. W razie zmniejszenia się składu Zarządu i Komisji Rewizyjne w trakcie
trwania kadencji, jego uzupełnienia dokonuje się na najbliższym 
Walnym Zebraniu członków zgodnie z postanowieniami niniejszego 
Statutu.

§ 23

 

1. Dla obsługi Stowarzyszenia, Zarząd może utworzyć biuro 
Stowarzyszenia, określając jego organizację i zakres działalności.

2. Zarząd może powoływać rady i komisje opiniodawcze.

Rozdział V

 

         Majątek Stowarzyszenia

 

§ 24

 

1.  Majątek Stowarzyszenia stanowią:

     1/ nieruchomości,

     2/ ruchomości,

     3/ fundusze. 

2.  Majątek Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie do 
realizacji celów statutowych.

3.  Na fundusze składają się:

    1/ dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,



    2/ dochody ze zbiórek publicznych ,

    3/ dochody uzyskiwane ze składek członkowskich oraz świadczeń 
członków wspierających,

   4/ dotacje budżetowe i pozabudżetowe, subwencje, darowizny, spadki

       i zapisy otrzymane zarówno z Polski jak i zagranicy,

   5/ dywidendy i zyski z akcji i udziałów,

   6/ dochody z działalności gospodarczej i statutowej działalności 
odpłatnej w przypadku ich prowadzenia.

§ 25

 

1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału 
każdego roku.

2. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w terminie 30 dni od  
dnia otrzymania powiadomienia o przyjęciu do Stowarzyszenia.

 

§ 26

 

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 27

 

1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

2.Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań 
majątkowych upoważniony jest Przewodniczący i jeden członek 
Zarządu jednocześnie lub Zastępca Przewodniczącego i jeden 
członek Zarządu jednocześnie .  



Rozdział VI

     Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 28

 

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego 
Zebrania Członków podjętej w trybie określonym w § 19 ust. 6 
niniejszego Statutu lub w innych przypadkach przewidzianych 
przepisami prawa.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie 
Członków określa sposób jego likwidacji oraz stanowi 

       o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

§ 29

 

Zmiany Statutu dokonuje Walne Zebranie Członków w trybie określonym 
w §  19 ust. 6 niniejszego Statutu.

§ 30

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie
przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

                                                                           Podpisy

1.

2.

3.

4.


