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STATUT 

„STOWARZYSZENIA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI WE WSI WYLATKOWO" 

(tekst jednolity – 19 września 2011r.) 

I. NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁANIA I WŁADZE. 
 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości we Wsi 
Wylatkowo  i określane jest w dalszym tekście terminem  „Stowarzyszenie". 

 
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Wylatkowo, Gmina Powidz. 

 
3. Terenem działania jest obszar wsi Wylatkowo z możliwością przekroczenia jej granic 

administracyjnych w ramach współdziałania z miejscowymi władzami 
i organizacjami. 

 
4. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie członków, które 

wybiera Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną. Członkowie władz 
Stowarzyszenia pełnią swe funkcje społecznie. 

 
5. Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z napisem: „ Stowarzyszenie Właścicieli 

Nieruchomości we wsi Wylatkowo, 62-430 Powidz” 

II. CEL DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA. 
 

1. Współpraca z Radą Sołecką i Radą Gminy na rzecz rozwoju wsi. 
 
2. Współdziałanie z miejscowymi organami administracji na rzecz poprawy jakości 

warunków wypoczynku i bezpieczeństwa osób wypoczywających we wsi. 
 

3. Propagowanie zasad koleżeńskości, utrzymania porządku i czystości oraz 
przestrzeganie norm etycznych przy okazji wypoczynku na terenie wsi. 

 
4. Inspirowanie aktywności społecznej. 

 
5. Reprezentowanie wspólnych interesów członków Stowarzyszenia. 

 
6. działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego a w szczególności w obszarze 

NATURA 2000. 

 

III. SPOSOBY REALIZACJI CELÓW STOWARZYSZENIA 

1. Branie czynnego udziału w zebraniach Rady Sołeckiej oraz wyrażanie opinii co do 
 projektów uchwał Rady Sołeckiej i Rady Gminy.  
 
2. Inicjowanie spotkań z przedstawicielami miejscowych organów administracji 

publicznej mające na celu omówienie poprawy jakości i bezpieczeństwa osób 
przyjezdnych 

 
3. Organizowanie akcji upowszechniających postawy proekologiczne i prospołeczne.  
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IV. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA - PRAWA I OBOWIĄZKI. 
 

1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy właściciel nieruchomości we wsi 
Wylatkowo, wraz ze współmałżonkiem, posiadającym prawny akt własności. 

 
2. Wpisanie na listę członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd na podstawie 

podpisanej Deklaracji. 
 

 
3. Wygaśniecie praw członkowskich następuje przez: 

A) wystąpienie zgłoszone ustnie do protokołu lub pisemnie do Zarządu, 
B) skreślenie z listy członków dokonane przez Zarząd w drodze podjętej uchwały w 

głosowaniu większością 2/3 głosów za działania sprzeczne ze statutem 

Stowarzyszenia - a w szczególności podejmowanie działań narażających 

Stowarzyszenie na straty lub utratę dobrej reputacji, 
C) utratę prawa do nieruchomości, 
D) śmierć członka. 
E) Nieopłacanie składek członkowskich przez okres trzech lat. 
 

4. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia do Stowarzyszenia jak również od 
uchwały o skreśleniu z listy członków, osoba bezpośrednio zainteresowana może 
odwołać się do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie musi być złożone na piśmie. 

 
5. Każdy członek Stowarzyszenia ma następujące prawa i obowiązki: 

A) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 
B) uczestniczyć z prawem głosu w obradach Walnego Zgromadzenia, również 

poprzez pełnomocnika za pisemnym pełnomocnictwem. 
C) występować z wnioskami do władz Stowarzyszenia we wszystkich sprawach 

związanych z jego działalnością statutową. 
D) przestrzegać postanowienia statutu Stowarzyszenia i przyjęte regulaminy. 
E) Popierać cele Stowarzyszenia i czynnie uczestniczyć w ich realizacji. 

V. WŁADZE STOWARZYSZENIA  
 
Władzami stowarzyszenia są: 
 

 Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia  
 Zarząd  
 Komisja Rewizyjna  

 
A) WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA. 
 

1. Walne zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne lub 
nadzwyczajne.  

 
2. Walne zgromadzenie to posiedzenie wszystkich członków Stowarzyszenia. Walne 

zgromadzenie zwyczajne odbywa się ono co najmniej raz w roku w terminie do 30 

listopada każdego roku. O terminie zwyczajnego walnego zgromadzenia zawiadamia 

członków Zarząd, nie później niż na 14 dni przed terminem zebrania. W zawiadomieniu 

należy podać porządek obrad. 
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3. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest ono 

zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek 

co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia nie później niż na 14 dni 

przed terminem zebrania. W zawiadomieniu należy podać porządek obrad. 
 

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w głosowaniu jawnym bezwzględną większością 

głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W 

przypadku braku kworum bez względu na liczbę osób możliwe jest odbycie posiedzenia w 

drugim ustalonym terminie tego samego dnia. 
 

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmiany statutu Stowarzyszenia zapadają 

 w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 

 połowy liczby uprawnionych członków. W przypadku braku kworum bez względu na liczbę osób 

możliwe jest odbycie posiedzenia w drugim ustalonym terminie tego samego dnia.  
 

6. Kompetencje Walnego Zgromadzenia: 
• Wybór i odwoływanie członków Zarządu 
• Udzielenie absolutorium członkom Zarządu  
• Określanie głównych kierunków działań Stowarzyszenia, 
• Uchwalanie zmian do statutu, 
• Uchwalanie regulaminów władz i Stowarzyszenia, 
• Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 
• Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków i 

władze Stowarzyszenia, 
• Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu, 
• Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady. 

B) ZARZĄD STOWARZYSZENIA. 

 
1. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania jawnego spośród 

członków Stowarzyszenia posiadających bierne prawo wyborcze na okres 3 lat i liczy 5 
osób. 

 
2. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika, sekretarza. Zarząd wybiera 

samodzielnie członków zarządu na określone funkcje. 
 

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. 
 

4. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy: 
• Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz wobec władz, sądów i instytucji, 
• Kierowanie działalnością Stowarzyszenia, 
• Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia, 
• Przygotowanie i zwoływanie Walnego Zgromadzenia, 
• Składanie sprawozdań ze swojej działalności przed Walnym Zgromadzeniem, 
• Przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia, 
• Ustalanie w formie uchwały wysokości składek członkowskich  
• Podejmowanie uchwał w sprawach wymagających szybkiego działania, 
• Administrowanie funduszami Stowarzyszenia na podstawie decyzji 

poświadczonej podpisem min. dwóch członków Zarządu. 
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5. Podejmowanie uchwał Zarządu następuje w drodze głosowania zwykłą większością 
głosów. Każdy członek Zarządu ma jeden głos. Dla ważności uchwał Zarządu 
konieczna jest obecność przynajmniej 3 członków zarządu, w tym Prezesa zarządu 
prezesa lub wiceprezesa zarządu. 

6. Do składania oświadczeń woli i składania podpisów we wszelkich innych niż 
majątkowe sprawach upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie. 

7. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie zobowiązań finansowych 
składają: dwaj członkowie Zarządu. 

 

C) KOMISJA REWIZYJNA. 

1. Komisja rewizyjna wybierana jest przez Walne Zgromadzenia w głosowaniu tajnym, 
spośród członków Stowarzyszenia posiadających bierne prawo wyborcze na okres 3 lat i 
liczy 3 osoby. Składa się ona z przewodniczącego oraz dwóch członków. Komisja 
Rewizyjna samodzielnie wybiera przewodniczącego. 

 
2. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu z członkostwem w komisji Rewizyjnej. 

 
3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

 Kontrola działalności Stowarzyszenia pod względem celowości, prawidłowości i 
zgodności z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu oraz uchwałami 
Walnego Zgromadzenia  

 Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych 
kontroli i lustracji, 

 Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także prawo 
żądania zwołania posiedzenia Zarządu. 

 Składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie / lub odmowie 
udzielenia / absolutorium władzom Stowarzyszenia, 

 Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w 
posiedzeniach Zarządu. 

4. Podejmowanie uchwał Komisji Rewizyjnej następuje w drodze głosowania zwykłą 
większością głosów. Każdy członek Komisji Rewizyjnej ma 1 głos. Dla ważności uchwał 
konieczna jest obecność przynajmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej. 

 

VI. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA  

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:  

 składek członkowskich,  

 darowizn, spadków i zapisów, 

 dochodów z własnej działalności  

 dochodów z majątku Stowarzyszenia  

 ofiarności publicznej  

 dotacji. 
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VII. DOKOOPTOWANIE CZŁONKÓW WŁADZ STOWARZYSZENIA 

 

1. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania 

kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują 

pozostali członkowie danego organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można 

powołać nie więcej niż połowę składu organu.  

 

VIII. ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

 

1. Do podjęcia decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia należy zwołać Walne 

Zgromadzenie.  

2. Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia zapada większością ¾ głosów 

obecnych na Walnym Zgromadzeniu w obecności co najmniej połowy liczby 

członków.  

 

 

 

IX. PRZEPISY KOŃCOWE 

1. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego 

postanowienia sadu rejestrowego. 

2. W sprawach nie uregulowanych w statucie, maja zastosowanie odpowiednie przepis 

Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. z 2001r Nr 79, poz. 855 z późniejszymi 

zmianami). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpisy statutu przez komitet założycielski: 
 

1. Szymon Bielawski                            …………………………………….. 

2. Jan Jaroszczyk                                                  ……………………………………… 

3. Grzegorz Rudzki                                               ……………………………………… 

4. Ewa Kilarska                                                    ……………………………………… 

5. Ryszard Powiedziuk                                         ……………………………………… 

       

  


