STATUT
Stowarzyszenia „Pawęzów RAZEM”
Tekst jednolity z dnia 28 września 2013 roku

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba władz oraz charakter prawny
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Pawęzów RAZEM”, zwane w dalszym ciągu Stowarzyszeniem.
§2
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego
realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenie jest miejscowość Pawęzów, województwo
małopolskie.
§3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
§4
Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji krajowych i zagranicznych o podobnych
celach i współpracować z nimi.
§5
Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki organizacyjne i medale honorowe i używać pieczęci z
nazwą stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§6
Stowarzyszenie może posiadać i posługiwać się logo.
§7
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

Rozdział II
Cele i środki działania
§8
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej dzieci i młodzieży.
2. Wszechstronne wychowanie dzieci i młodzieży, kształcenie ich charakteru, umysłu i serca
w duchu patriotycznym , pogłębianie współpracy między szkołą a rodzicami.
3. Poszerzanie oferty edukacyjnej szkoły m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych w
celu wszechstronnego rozwoju.
4. Rozwój i popularyzacja Sportu wśród dzieci i młodzieży a w szczególności piłki nożnej.
5. Rozwój i popularyzacja rekreacji i aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży.
6. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego i kulturalnego
miejscowości Pawęzów.
7. Podejmowanie działań integracyjnych mieszkańców wsi.
8. Wspieranie dzieci młodzieży i rodzin zagrożonych demoralizacją, patologią
i niedostosowaniem społecznym oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
9. Kształtowanie postaw dzieci i młodzieży w celu ochrony przyrody i krajobrazu.
10. Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia.
11. Rozwój społeczny i gospodarczy miejscowości Pawęzów.
12. Działalność ekologiczna.
§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe przez:
1. Prowadzenie Placówek Oświatowych.
2. Zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki wychowawczej oraz możliwości nauki szkolnej w
miejscu swojego zamieszkania poprzez prowadzenie szkoły podstawowej z oddziałami
przedszkolnymi zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
3. Prowadzenie różnorodnych kursów, warsztatów i szkoleń dla dzieci i dorosłych pomagające
w zdobywaniu umiejętności, kształtowaniu i rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień oraz
korzystanie z różnych form wypoczynku.
4. Prowadzenie Klubu Sportowego „FC Pawęzów”.
5. Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i aktywnego wypoczynku.
6. Uczestniczenie w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej.
7. Współdziałanie z Polskim Związkiem Piłki Nożnej w zakresie organizowania i promowania
imprez sportowych, rekreacyjnych i aktywnego wypoczynku.
8. Podejmowanie inicjatyw służących rozwojowi społecznemu i gospodarczemu regionu.
9. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
10. Poszukiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom statutowym
Stowarzyszenia poprzez:
- organizowanie akcji, wystaw, imprez, zbiórek o charakterze lokalnym, ogólnopolskim i
międzynarodowym,
- pozyskiwanie darczyńców, filantropów i sponsorów,
- odpłatny wynajem pomieszczeń budynku szkoły osobom fizycznym, firmom i
instytucjom,
- inne formy
11. Aplikowanie wniosków o dotacje na realizację zadań statutowych stowarzyszenia do
programów krajowych i zagranicznych.
12. Organizacja przedsięwzięć ekologicznych mających na celu:
- ochronę zdrowia ludzi,
- ochronę środowiska naturalnego,
- rozwijanie świadomości ekologicznej,
- promowanie ekologicznego stylu życia.

§ 10
1.Stowarzyszenie realizuje swoje cele zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej
i obowiązującym porządkiem prawnym.
2. Realizacja powyższych celów opiera się na społecznej pracy członków.

Rozdział III
Członkowie – ich prawa i obowiązki
§ 11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków uczestników.
3. Członków wspierających.
4. Członków honorowych.
§ 12
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia, która złoży pisemną
deklarację członkowską, oraz zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
a. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem stanowiącym,
oraz wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia.
b. zgłaszać wnioski i postulaty do władz Stowarzyszenia.
c. korzystać z pomocy Stowarzyszenia, oraz uprawnień wynikających ze statutu.
3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:
a. przestrzegać postanowień statutu, oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
b. opłacać regularnie składki członkowskie.
c. brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia
d. brać udział w Walnych Zebraniach Członków
e. dbać o majątek Stowarzyszenia
f. przestrzegać wszystkich regulaminów, oraz zarządzeń związanych z działalnością
Stowarzyszenia.
§ 13
1. Członkiem uczestnikiem Stowarzyszenia może być osoba niepełnoletnia, która złoży
pisemną deklarację członkowską, oraz zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu za pisemną
zgodą ustawowych opiekunów.
2. Członkowie uczestnicy Stowarzyszenia w wieku poniżej 16 lat posiadają wszystkie prawa i
obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego,
oraz prawa głosowania uchwał.
3. Małoletni w wieku 16-18, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą
korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym, że w składzie Zarządu większość
muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
§ 14
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, lub prawna popierająca cele
Stowarzyszenia, wspomagająca je finansowo lub w innej formie.

2. Członek wspierający ma prawo:
a. brać udział w Walnym Zebraniu Członków, z głosem doradczym.
b. zgłaszać wnioski i postulaty do władz Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający ma obowiązek:
a. popierać statutowe cele Stowarzyszenia.
b. wywiązać się z zadeklarowanej pomocy wobec Stowarzyszenia.
c. przestrzegać postanowień statutu.
§ 15
1. Członkiem honorowym może być członek zwyczajny Stowarzyszenia szczególnie zasłużony
dla jego rozwoju. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, jest jednak
zwolniony z płacenia składek.
§ 16
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Skreślenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z powodu zalegania w płaceniu składek przez
okres przekraczający 6 miesięcy.
2. Dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu złożonej na piśmie.
3. Wykluczenia członka zwyczajnego lub członka uczestnika za istotne naruszenie
postanowień statutu uchwałą Zarządu Stowarzyszenia większością 2/3 głosów.
4. Rozwiązania Stowarzyszenia.
5. Śmierci członka Stowarzyszenia.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 17
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
§ 18
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
§ 19
Jeżeli poszczególne postanowienia statutu nie stanową inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia
zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawniony do
głosowania. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
§ 20
Wybór i uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba, że
większość członków podejmująca uchwałę zażąda głosowania tajnego.

§ 21
Ze wszystkich posiedzeń władz Stowarzyszenia należy sporządzić protokół.
§ 22
Członek władz Stowarzyszenia może być odwołany lub zawieszony w czynnościach, jeśli nie
wykonuje przyjętych na siebie obowiązków lub działa niezgodnie ze statutem. O odwołaniu lub
zawieszeniu decyduje Walne Zebranie Członków w trybie § 27.
§ 23
Mandat członka władz Stowarzyszenia wygasa w wypadku:
1. Rezygnacji z mandatu.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków.
3. Utraty praw obywatelskich.
4. Śmierci członka
§ 24
W wypadku wygaśnięcia mandatu członka władz Stowarzyszenia przysługuje tym władzom prawo
uzupełniania swego składu innymi członkami Stowarzyszenia, jednak najwyżej w ilości 1/3
członków pochodzących z wyboru.
§ 25
Wszyscy kandydujący do władz Stowarzyszenia powinni być członkami Stowarzyszenia.
Walne Zebranie Członków
§ 26
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się nie rzadziej niż raz na rok celem
przyjęcia sprawozdania z działalności władz Stowarzyszenia, oraz raz na cztery lata celem
wyboru nowych władz Stowarzyszenia i ustalenia kierunków działania na następną
kadencję. O zwołaniu Walnego Zebrania Członków zawiadamia się listem poleconym lub
przez kuriera, jeżeli członek potwierdzi fakt otrzymania zawiadomienia. Zamiast listu
poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane
członkowi pocztą elektroniczną.
§ 27
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane na wniosek Zarządu Stowarzyszenia,
na żądanie Komisji Rewizyjnej lub co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. Nadzwyczajne
Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane. Zarząd
Stowarzyszenia jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków najpóźniej po
upływie 30 dni od daty zgłoszenia stosownego wniosku.
§ 28
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów.
Do ważności uchwał Walnego Zebrania Członków jest niezbędna obecność, co najmniej połowy
członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, lub bez względu na ilość członków w drugim
terminie.

§ 29
1. W Walnym Zebraniu udział biorą członkowie Stowarzyszenia posiadający prawo głosu
stanowiącego, oraz czynne i bierne prawo wyborcze.
2. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym:
a. przedstawiciele członków wspierających.
b. osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia.
§ 30
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Uchwalanie kierunków działania Stowarzyszenia.
2. Zatwierdzania sprawozdań rocznych oraz budżetów na kolejne lata.
3. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań ustępujących władz Stowarzyszenia.
4. Udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5. Wybór Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
6. Nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
7. Podejmowanie uchwał o nabyciu lub zbyciu nieruchomości.
8. Uchwalanie zmian w statucie.
9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
10. Podejmowanie uchwały w innych sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną,
lub członków Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia
§ 31
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3-7 członków, w tym: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza
oraz pozostałych członków Zarządu. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie.
2. Wybrany przez Walne Zebranie Prezes zwołuje w trakcie jego trwania pierwsze posiedzenie
Zarządu, na którym Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa, Sekretarza oraz
pozostałych członków Zarządu.
3. Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
§ 32
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami.
2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz występowanie w jego imieniu przez
Prezesa oraz dodatkowo jednego z pozostałych członków Zarządu.
3. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia przez Prezesa, oraz dodatkowo
jednego z pozostałych członków Zarządu.
4. Zwoływanie Walnych Zebrań co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
5. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
6. Opiniowanie sprawozdań rocznych oraz budżetów Stowarzyszenia na kolejne lata.
7. Zatwierdzanie sprawozdań okresowych Dyrektorów Placówek Oświatowych.
8. Zatwierdzanie projektów organizacji szkół.
9. Rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektorów szkół.
10. Składanie wniosków w zakresie dydaktyczno wychowawczym, z uwzględnieniem
przepisów MEN i zaleceń kuratora oświaty.

11. Rozpatrywanie uchwał rad pedagogicznych zawieszonych przez dyrektorów w przypadkach
ich niezgodności z przepisami prawa i statutem szkoły.
12. Powoływanie Rady Rozwoju Szkoły składającej się z dyrektora, przedstawicieli nauczycieli
(1 osoba) i rodziców (3 osoby) oraz radnego gminy z Pawęzowa jako organu doradczego
zarządu.
13. Prowadzenie księgowości, oraz ewidencji członków Stowarzyszenia.
14. Zatrudnianie i zwalnianie Dyrektorów Placówek Oświatowych.
15. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania nowych członków Stowarzyszenia.
16. Uchwalanie regulaminów i przepisów dotyczących wewnętrznej działalności
Stowarzyszenia i podmiotów mu podległych.

Komisja Rewizyjna
§ 33
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybranych na Walnym Zebraniu, które
każdorazowo określi liczbę członków Komisji.
3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby będące członkami Zarządu, bądź
związane ze Stowarzyszeniem umową o pracę.
4. Komisja Rewizyjna działa kierując się statutem Stowarzyszenia oraz Regulaminem
działalności przyjętym przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
§ 34
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie działalności Zarządu,
b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz
zebrania Zarządu,
d. składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 35
Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości, oraz fundusze.
§ 36
Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1. Składki członków Stowarzyszenia.
2. Dotacje, spadki, zapisy, ofiary i darowizny.
3. Wpływy z działalności pożytku publicznego, po uzyskaniu takiego statusu.
4. Wpływy uzyskane z ofiarności publicznej.

§ 37
Do występowania w imieniu Stowarzyszenia jako osoby prawnej upoważniony jest Zarząd
Stowarzyszenia w osobach: Prezesa oraz dodatkowo jednego z pozostałych Członków Zarządu.
§ 38
Dla ważności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane jest
współdziałanie dwóch osób: Prezesa oraz dodatkowo jednego z pozostałych Członków Zarządu

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązywanie się Stowarzyszenia
§ 39
Uchwałę w sprawie zmiany statutu, oraz rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków.
§ 40
Uchwała w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia winna określić sposób likwidacji
Stowarzyszenia, oraz cel na jaki zostanie przeznaczony jego majątek. Uchwała o przeznaczeniu
majątku wymaga zgody władzy rejestrującej.

