STATUT STOWARZYSZENIA
ROZWOJU BEDNAR I OKOLICY
Rozdział I
Postanowienia ogólne
&1
Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Rozwoju Bednar i Okolicy zwane dalej
Stowarzyszeniem.
&2
Teren działania Stowarzyszenia to terytorium Rzeczpospolitej Polski.
&3
Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Bednary – Wieś.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
&4
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Dążenie do wcielenia w życie postanowień dokumentu pt.”Plan rozwoju
miejscowości Bednary-Wieś na lata 2010-2018”.
2. Rozwój i szeroko rozumiana odnowa miejscowości Bednary – Wieś i okolic.
3. Działalność kulturalno-oświatowa na rzecz mieszkańców Bednar, stworzenie
świetlicy wiejskiej w Bednarach –Wsi.
4. Integracja społeczności lokalnej, a zwłaszcza obszaru historycznych Bednar.
5. Wzmacnianie więzi mieszkańców Bednar i okolic z małą ojczyzną.
6. Upowszechnianie wiedzy o historii Bednar i okolic, pielęgnowanie tradycji,
propagowanie folkloru łowickiego.
7. Integracja z mieszkańcami sąsiednich miejscowości.
8. Skupianie członków stowarzyszenia wokół spraw istotnych dla miejscowości
Bednary – Wieś i okolic.
9. Zbieranie informacji o potrzebach mieszkańców. Informowanie mieszkańców o
sprawach dotyczących miejscowości i proponowanych rozwiązaniach.

Stowarzyszenie realizuje swe cele przez:

1. Spotkania z mieszkańcami wsi.
2. Zebrania członków stowarzyszenia.
3. Spotkania z radnymi i władzami na szczeblu gminnym i powiatowym i innymi
4.Stronę internetową mieszkańców Bednar – Wsi, gdzie omawiane są w/w cele i
zadania oraz jest możliwość wypowiedzenia się mieszkańców.
5.Organizowanie imprez o charakterze integracyjnym, kulturalnym i sportowym.

Rozdział III
Członkowie
&5
Stowarzyszenie zrzesza członków:
1. zwyczajnych
2. honorowych
&6
Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która chce aktywnie
działać na rzecz Stowarzyszenia. Przyjęcia członków dokonuje Zarząd na podstawie
pisemnej deklaracji.

&7
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca
zasługi dla Bednar lub Stowarzyszenia.
&8
Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów.
&9
Członek honorowy Stowarzyszenia jest zwolniony z obowiązku płacenia składek
członkowskich.

&10
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Stowarzyszenia.
2. Uczestniczyć we wszystkich rodzajach działalności podejmowanej przez
Stowarzyszenie:
a) zgłaszać opinie, wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia
c) uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia i innych formach działania
wynikających z realizacji celów statutowych.
d) uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie.
&11
Członek honorowy ma prawo:

1. Zgłaszać opinie, wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia
2. Uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia i innych formach działania wynikających z
realizacji celów statutowych
3. Uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
&12
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:
1. Przestrzegać postanowień zawartych w niniejszym Statucie.
2. Propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji.
3. Reprezentować godnie imię Bednar i Stowarzyszenia.
4. Płacić składki członkowskie.
&13
Utrata członkostwa następuje przez uchwałę Zarządu, w wyniku:
1. Pisemnej rezygnacji członka przekazanej Zarządowi.
2. Likwidacji lub rozwiązaniu Stowarzyszenia.
3. Śmierci członka, nie dotyczy członkostwa honorowego.
4. Zalegania z opłatą składek członkowskich przez 6 miesięcy.
5. Nieprzestrzegania postanowień Statutu, działanie na szkodę Stowarzyszenia,
rażące naruszenie obowiązków, bądź inne zachowanie niegodne członka
Stowarzyszenia.
6. Wykluczenie przez zarząd za działalność niezgodną ze statutem.
8. Za pozbawienie praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.
&14
Od uchwały Zarządu o utracie członkostwa przysługuje prawo odwołania do Walnego
Zgromadzenia, w terminie co najmniej 7 dni przed datą jego odbycia, które może
zdecydować o przywróceniu członkostwa.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
&15
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
&16
Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wyboru dokonuje
Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym bezwzględną większością
głosów członków.

&17
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

&18
Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz na
dwa lata.
&19
O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd informuje członków co
najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem.
&20
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Walne Zebranie może być zwołane w
trybie nadzwyczajnym w dowolnym czasie z inicjatywy Zarządu, na żądanie Komisji
Rewizyjnej albo na odpowiednio umotywowany wniosek 1/4 ogólnej liczby członków.
&21
Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów członków obecnych i uprawnionych do głosowania. Na
uzasadniony wniosek członka Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków może
zadecydować o wyłączeniu jawności głosowania.
&21
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy w szczególności:
1. Wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
2. Ustalanie merytorycznego kierunku działania Stowarzyszenia.
3. Decydowanie o wysokości składki członkowskiej.
4. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji
Rewizyjnej.
5. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
6. Podejmowanie uchwał w sprawie uchwalenia Statutu, jego zmian.
7. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu.
8. Podjęcie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia i sposobie likwidacji majątku.
9. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia.
&22
§1
Zarząd liczy od trzech do siedmiu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie
Członków, w tym Prezes, oraz dwóch wiceprezesów.
&23
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz na
trzy miesiące.
&24
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków Zarządu.

&25
Do kompetencji Zarządu należy:

1. Kierowanie bieżącą pracą i realizacja celów Stowarzyszenia.
2. Przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia.
3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działania w jego imieniu.
4. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków i wykonywanie jego uchwał.
&26
Komisja Rewizyjna liczy od trzech do pięciu członków wybranych przez Walne
Zgromadzenie Członków, w tym Przewodniczący .
&27
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola działalności Stowarzyszenia.
2. Składanie wniosków z kontroli oraz w przedmiocie absolutorium na Walnym
Zgromadzeniu.
3. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz zebrania
Zarządu.
4. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

ROZDZIAŁ V
Majątek
&28
Majątek Stowarzyszenia stanowią:
1. Składki członkowskie
2. Praca społeczna członków
3. Darowizny, spadki, zapisy
4. Dochody z majątku stowarzyszenia
5. Ofiarność publiczna
6. Dotacje i subwencje

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
&29
Zmianę Statutu uchwala Walne Zgromadzenie Członków, większością 2/3 głosów
członków obecnych i uprawnionych do głosowania.
&30
Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku podejmuje
Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów
obecnych i uprawnionych do głosowania.
&31
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy
prawa polskiego, w szczególności ustawy "Prawo o stowarzyszeniach".

