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Bednary Wieś, dnia 12 października 2010 r. 
 

S  T  A  T  U  T 
 

Stowarzyszenia Rozwoju Bednar i Okolic 
 

„BEDNARY.INFO” 
 

Rozdział  I 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

1. Tworzy się „Stowarzyszenie Rozwoju Bednar i Okolic”,                                     

zwane dalej Stowarzyszeniem. 

2. Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego statutu, opartego na prawie                                 

o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną. 

3. Terenem objętym działaniami Stowarzyszenia jest obszar Powiatu Łowickiego oraz 

Sochaczewskiego w szczególności zaś obszar wsi Bednary Wieś oraz Bednary 

Kolonia zwany dalej „Bednary”. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Bednary 

Wieś. 

4. Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej i okrągłej o nazwie „Stowarzyszenie 

Rozwoju Bednar i Okolic BEDNARY.INFO” z podaniem dokładnego adresu; może 

używać własnego znaku graficznego i legitymacji ustalonych przez władze 

Stowarzyszenia. Wzór znaku graficznego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

statusu. 

5. Praca członków Stowarzyszenia ma charakter społeczny. 

 
Rozdział  II 

 
Cele Stowarzyszenia oraz sposoby ich realizacji 

 
§ 2 
 

Cele i zadania Stowarzyszenia 
 

1. Integracja społeczności lokalnej obszaru historycznych Bednar. 

2. Upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz samorządności i 

wspólnotowości w środowisku lokalnym. 
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3. Rozbudzanie i rozwijanie lokalnego patriotyzmu, szacunku i identyfikacji ze swoim 

miejscem zamieszkania oraz poczucia przynależności do wspólnoty lokalnej Bednar. 

4. Działanie na rzecz budowy i wzmacniania kapitału społecznego na terenie Bednar 

(więzi społeczne i zaufanie).                                                                                                                    

5. Promowanie walorów turystyczno-krajoznawczych, historycznych, kulturowych, 

mieszkaniowych i społeczno-gospodarczych Bednar. 

6. Rozwijanie dialogu między społecznością lokalną Bednar a władzami 

samorządowymi. 

7. Działanie na rzecz rozwoju kultury, edukacji, ekologii, sportu i rekreacji, poprawy 

bezpieczeństwa oraz estetyki przestrzeni publicznej w Bednarach. 

8. Działanie na rzecz organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z Bednar. 

9. Kultywowanie miejsc pamięci narodowej w Bednarach, zwłaszcza tych związanych z 

I  i II Wojną Światową, Kampanią Wrześniową i Bitwą nad Bzurą. 

10. Działanie na rzecz ochrony i zachowania miejsc kultu, obiektów o wartości 

historycznej i kulturowej, zwłaszcza obiektów zabytkowych. 

 
§ 3 

 
Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia 

 
1. Organizowanie okresowych spotkań integracyjnych dla mieszkańców Bednar, w tym 

uroczystych imprez okolicznościowych. 

2. Organizowanie wycieczek, rajdów, festynów, festiwali, konkursów, uroczystości i 

innych imprez o charakterze integracyjnym, historycznym, społeczno-kulturalnym, 

sportowo-rekreacyjnym i ekologicznym. 

3. Nawiązanie kontaktu i ścisła współpraca z przedstawicielami władz samorządowych, 

lokalną prasą, placówkami kulturalno-oświatowymi, wspólnotami, kościołami i 

organizacjami religijnymi, władzami jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu 

Bednar, a przede wszystkim z innymi organizacjami pozarządowymi, działającymi na 

terenie Bednar. 

4. Monitorowanie działań władz lokalnych, wyrażanie opinii i wnioskowanie w 

sprawach kluczowych dla społeczności lokalnej Bednar. 

5. Prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjno-wydawniczej, w tym 

ogólnodostępnej strony internetowej, zawierającej informacje o Stowarzyszeniu i 

propagującej jego cele statutowe. 
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6. Opieka nad miejscami pamięci narodowej i obiektami zabytkowymi na Bednar. 

Rozdział  III 
 

Członkowie Stowarzyszenia 
 

§ 4 
 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych. 

2. Członkami mogą być obywatele polscy oraz cudzoziemcy. 

 
§ 5 

 
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, współdziałająca na 

rzecz realizacji celów Stowarzyszenia, wspierająca je materialnie oraz utożsamiająca 

się z jego celami. 

2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która 

przyczynia się do rozwoju Stowarzyszenia, wspiera je materialnie oraz utożsamia się z 

jego celami. 

3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być wyłącznie osoba fizyczna, która w 

szczególny sposób zasłużyła się w realizacji celów Stowarzyszenia. 

 
§ 6 

 
1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie odpowiednich dokumentów, 

po złożeniu stosownej deklaracji członkowskiej i uiszczeniu wpisowego. 

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej rekomendacji 

dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia, po złożeniu stosownej deklaracji 

członkowskiej i uiszczeniu wpisowego. 

3. Tytuł członka honorowego nadawany jest przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu 

Stowarzyszenia. 

 
§ 7 

 
 Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada prawo: 

1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia, 

2. uczestnictwa we wszelkich formach działalności Stowarzyszenia, wyrażania opinii i 

zgłaszania wniosków, 

3. do informacji, dotyczącej wszelkich decyzji władz Stowarzyszenia. 
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§ 8 
 

            Członkowie wspierający i honorowi Stowarzyszenia posiadają prawo:  

1. uczestnictwa we wszelkich formach działalności Stowarzyszenia z głosem 

doradczym, 

2. zgłaszania swoich opinii i wniosków. 

 
§ 9 

 
            Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek: 

1. przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał Stowarzyszenia, 

2. godnego reprezentowania Stowarzyszenia i dbania o jego dobre imię, 

3. wspierania rozwoju Stowarzyszenia i realizacji jego celów, 

4. regularnego opłacania składek członkowskich i innych tego typu zobowiązań 

członkowskich (nie dotyczy członków honorowych) oraz wywiązywania się z 

zadeklarowanych świadczeń finansowych. 

5. Członkowie Stowarzyszenia nie mogą należeć do innych organizacji, których cele są 

sprzeczne z celami Stowarzyszenia. 

 
§ 10 

 
              Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa w przypadku: 

1. śmierci, 

2. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu, 

3. skreślenia przez Zarząd z powodu naruszenia statutu i/lub uchwał Stowarzyszenia, 

4. skazania członka prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia praw 

publicznych. 

5. Członek Stowarzyszenia podlegający decyzji skreślenia przez Zarząd w trybie 

punktów 3 i 4 posiada prawo odwołania się na piśmie z uzasadnieniem do Walnego 

Zebrania.  
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Rozdział IV 

 
Władze i struktura organizacyjna 

 
§ 11 

        
             Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie 

2. Zarząd 

3. Komisja Rewizyjna 

                                                 
                                                     § 12 
 

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata. 

2. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcje społecznie, nieodpłatnie. 

 
Rozdział V 

 
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 

 
§ 13 

 
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. Walne Zebranie może być zwoływane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym. 

3. Zwyczajne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd raz na 3 lata jako Zebranie 

Sprawozdawczo-Wyborcze.   

4. Nadzwyczajne Zebranie może być zwołane (na pisemny wniosek) z inicjatywy 

Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na żądanie przynamniej 15-tu członków 

zwyczajnych i jest ono uprawnione jedynie do rozpatrzenia tych spraw, dla których 

zostało zwołane. 

5. Zarząd ma obowiązek zwołania Zebrania w ciągu miesiąca od wpłynięcia 

odpowiedniego wniosku. 

6. O terminie zwołania Walnego Zebrania z proponowanym porządkiem obrad Zarząd 

zawiadamia członków co najmniej 2 tygodnie przed terminem.  

7. Na Walnym Zebraniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków 

uprawnionych do głosowania (członków zwyczajnych). 
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8. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, o ile statut nie 

stanowi inaczej, a w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego 

Zebrania. 

 
§ 14 

 
            Do porządku obrad Walnego Zebrania należy: 

1. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej oraz 

zatwierdzenie (po wysłuchaniu) wniosku Komisji Rewizyjnej, dotyczącego 

zamknięcia okresu rozrachunkowego i udzielenia absolutorium Zarządowi.     

2. Wybór od 3 do 7-miu członków Zarządu, którzy następnie wybiorą spośród siebie 

Prezesa (spośród pozostałych członków Prezes Stowarzyszenia wybiera 

Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika). 

3. Wybór od 3-ech do 5-ciu członków Komisji Rewizyjnej, którzy następnie wybiorą 

spośród siebie Przewodniczącego i jego zastępcę.  

4. Uchwalenie statutu Stowarzyszenia, jego zmian i uzupełnień. 

5. Uchwalanie regulaminów dotyczących: 

                  a)   Walnego Zebrania 

                  b)   Komisji Rewizyjnej     

                  c)   Innych regulaminów  (wytycznych)  o charakterze ogólnym, jeśli taka  

                        potrzeba zaistnieje.                                                                                                                                                                                 

6. Wytyczenie kierunków działania na przyszłość. 

7. Ocena działalności władz Stowarzyszenia. 

8. Ustalanie wpisowego i składek członkowskich. 

9. Uchwalanie budżetu. 

10. Nadawanie tytułu członka honorowego. 

11. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i sposobie likwidacji mienia. 
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Rozdział  VI 
 

Zarząd Stowarzyszenia 
 

§ 15 
 

             Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy: 

1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia. 

2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania. 

3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz. Oświadczenia woli składa 

samodzielnie Prezes, Wiceprezes lub Sekretarz. 

4. Decydowanie o współpracy z innymi organizacjami. 

5. Zarządzanie majątkiem, ustalanie planów działania, preliminarza budżetowego i 

zatwierdzanie rocznego bilansu. 

6. Zwoływanie i organizacja Walnego Zebrania. 

7. Podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich. 

8. Wybór Prezesa Stowarzyszenia spośród członków Zarządu. 

 
§ 16 

 
             Do zakresu działania Prezesa Stowarzyszenia należy (oprócz § 15, punkty 1-7): 

1. Kierowanie pracami Zarządu Stowarzyszenia. 

2. Wybór Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika spośród wybranych przez Walne 

Zebranie członków Zarządu. 

 
§ 17 

 
Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków (w miejsce 

ustępujących i na miejsca nieobsadzone podczas Walnego Zebrania), jednak ich 

liczba nie może przekraczać połowy składu organu. Postanowienie to dotyczy także 

Komisji Rewizyjnej. 

 
§ 18 

 
1. Posiedzenia Zarządu są zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 

kwartał. 

2. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co 

najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

Prezesa lub wyznaczonej przez niego osoby. 
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Rozdział VII 
Komisja Rewizyjna 

 
§ 19 

 
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. 

2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

a) Kontrola całokształtu działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia zgodnie 

z przepisami prawa i statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania. 

b) Przedstawianie własnej oceny działalności Zarządu, wynikającej                      z 

przeprowadzonej kontroli i występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla 

Zarządu, po upływie 3-letniej kadencji. 

c)  Uchwały i decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje 

głos Przewodniczącego Komisji. 

                              
                                                Rozdział  VIII 
                                     Majątek Stowarzyszenia 
 
                                                       §  20 
 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze, ruchomości oraz nieruchomości. 

2. Źródłami powstawania majątku są: wpisowe, składki członkowskie, darowizny, zapisy, 

spadki, dotacje, wpływy z majątku. 

3. Do zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnieni są Prezes i Skarbnik, działający 

łącznie. 

                                    
                                                Rozdział  IX 
                                     Postanowienia końcowe 
 
                                                       §  21 

 

Na wniosek Zarządu lub przynajmniej 15-tu członków zwyczajnych, uchwałę o zmianie 

statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz likwidację jego majątku podejmuje Walne 

Zebranie kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej 

liczby członków uprawnionych do głosowania. 

                     

 

 

 

Przewodniczący                                                                                               Sekretarz                                     


