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Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

1.Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Natura Potrzanowo”(zwane dalej „Stowarzyszeniem”).

2.Stowarzyszenie może używać logo i innych znaków graficznych w formie przyjętej przez Zarząd Sto-

warzyszenia.

§2

1.Stowarzyszenie nie posiada osobowości prawnej, jest stowarzyszeniem zwykłym działającym na 

podstawie Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku z późniejszymi zmianami – Prawo o stowarzyszeniach 

i niniejszego regulaminu.

2.Stowarzyszenie jest powołane na czas nieokreślony.

§3

1.Siedzibą Stowarzyszenia jest Uroczysko 16, Potrzanowo 62-085.

2.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnie-

niem obszarów wiejskich.

3.Stowarzyszenie działa na rzecz ogółu społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców 

wsi.

§4

1.Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacja-

mi i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych

organizacji na zasadach pełnej autonomii.

2.Stowarzyszenie może na potrzeby prowadzonej współpracy o zasięgu międzynarodowym posługi-

wać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw 

może zatrudniać pracowników.

§6

Stowarzyszenie może używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
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Rozdział II

Cele i środki działania

§7

Stowarzyszenie określa sobie następujące cele:

1. Ochrona wody, powietrza i ziemi we wsi Potrzanowo oraz zlewni rzeki Mała Wełna poprzez:

- czynne monitorowanie czystości ekosystemu w zlewni Mała Wełna oraz alarmowanie władz i

instytucji odpowiedzialnych za stan środowiska;

- pomoc w ochronie tradycyjnych, rodzinnych gospodarstw rolnych przed konkurencją maso-

wych metod hodowli i produkcji rolnej zagrażającej czystości środowiska i zdrowiu mieszkań-

ców;

- współpraca z organizacjami ekologicznymi sąsiadującymi z obszarem zlewni Małej Wełny;

2. Rewitalizacja jezior, rzek i innych cieków wodnych w obszarze zlewni rzeki Mała Wełna;

3. Promowanie ekologii, agroturystyki na obszarze sołectwa Potrzanowo;

4. Promowanie sportów wodnych na przyległych jeziorach, oraz różnego rodzaju turystyki ak-

tywnej (biegi, rajdy rowerowe);

5. Integracja środowiska lokalnego i wspieranie rozwoju wsi z godnie z zasadami zrównoważone-

go rozwoju, wyrównywanie szans i promowanie rolników pozostających przy tradycyjnych 

metodach chowu trzody, bydląt i drobiu oraz gospodarstw mało obszarowych;

6. Promowanie Sołectwa Potrzanowo i jego mieszkańców;

7. Popularyzacja idei rolnictwa ekologicznego, zdrowej żywności, zdrowego stylu życia i postaw 

przyjaznych środowisku;

8. Rozbudzanie tożsamości regionalnej i wspieranie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 

wsi;

9. Wspieranie edukacji na terenach wiejskich;

10.Podejmowanie, realizowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjno-kulturalnych i artystycz-

nych;Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi.

§8

Cele określone w §7 Stowarzyszenie realizuje poprzez następujące środki działania:

1. Pozyskiwanie funduszy w kraju i zagranicą na działalność Stowarzyszenia; 

2. Współpracę z instytucjami samorządowymi, państwowymi i organizacjami pozarządowymi 

oraz w sektorze prywatnym w zakresie objętym celami Stowarzyszenia;

3. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami zainteresowanymi celami Stowarzysze-

nia;

4. Popularyzację działań Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu;

5. Organizacja szkoleń, spotkań, koordynowanie przedsięwzięć zgodnych z celami działalności 

Stowarzyszenia;

3



6. Współudział w przedsięwzięciach zgodnych z celami działalności Stowarzyszenia;

7. Rozwijanie współpracy z organizacjami społecznymi, zwłaszcza działającymi na rzecz rozwoju 

wsi z krajów Unii Europejskiej oraz państw mających przystąpić do Unii Europejskiej;

8. Organizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych i artystycznych (m.in. koncertów, przeglą-

dów filmów, wieczorów tematycznych);

9. Redakcję serwisów informacyjnych o działalności Stowarzyszenia oraz tematyce wiejskiej;

10. Inne działania sprzyjające rozwojowi regulaminowych celów organizacji.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9

1.Uchwałę w przedmiocie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia oraz uchwałę w przed-

miocie wykluczenia członka Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą więk-

szością głosów.

2.Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) Zwyczajnych;

2) Wspierających;

§10

1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, bez względu na wiek i obywatelstwo, 

zobowiązująca się realizować cele Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny ma prawo :

1) Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;

2) Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu Członków;

3) Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;

4) Uczestniczyć w zebraniach, seminariach, spotkaniach i innych imprezach organizowa-

nych przez Stowarzyszenie;

3. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1) Przestrzeganie postanowień regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia;

2) Czynne uczestnictwo w realizacji regulaminowych celów Stowarzyszenia;

3) Regularne opłacanie składek członkowskich;

4) Dbanie o dobre imię Stowarzyszenia, przyczynianie się do wzrostu jego znaczenia.
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§11

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna, bez względu na wiek i obywatelstwo;

2. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członek wspierający ustala z Zarządem Stowarzy-

szenia.

3. Członek wspierający korzysta z praw przysługujących członkowi zwyczajnemu wymienio-

nym w § 10 ust. 2 pkt 3 – 4 oraz z prawa uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków z 

głosem doradczym.

§12

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) Dobrowolnej rezygnacji pisemnej złożonej na ręce Zarządu Stowarzyszenia i po 

uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia;

2) Śmierci – w przypadku członka zwyczajnego;

3) Wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia za działalność sprzeczną z regulaminem i 

uchwałami Stowarzyszenia lub działanie na szkodę Stowarzyszenia, podjętej z urzędu 

lub na pisemny wniosek co najmniej dziesięciu członków Stowarzyszenia;

4) Utraty praw publicznych.

2. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia przysługuje – w terminie 

30 dni od daty powzięcia o niej wiadomości – odwołanie do Walnego Zgromadzenia Człon-

ków, którego uchwała jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§13

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie Członków, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”;

2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”;

3) Komisja Rewizyjna.

§14

1. Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia – Zarządu i Komisji Rewizyjnej – trwa cztery 

lata, a ich wyboru dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 

głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania;

2. W razie zmniejszenia się składu władz wybieralnych Stowarzyszenia w czasie trwania ich 

kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują po-

zostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać 
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nie więcej niż jedną osobę. Decyzja o kooptacji brakujących członków jest ważna do najbliż-

szego Walnego Zgromadzenia.

Rozdział V

Walne Zgromadzenie Członków

§15

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może mieć charakter 

zwyczajny lub nadzwyczajny;

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że postanowienia regulami-

nu stanowią inaczej.

§16

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz na dwa lata  rok jako sprawozdawcze i 

raz na cztery lata jako sprawozdawczo – wyborcze;

2. O zwołaniu Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzysze-

nia pisemnie za potwierdzeniem odbioru, na co najmniej czternaście dni przed wyznaczonym

terminem, wskazując termin, miejsce i proponowany porządek obrad;

3. Równocześnie z zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 2 Zarząd zawiadamia wszystkich 

członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia w drugim terminie. W drugim terminie dla ważności podejmowania uchwał 

przez Walne Zgromadzenie nie jest wymagana obecność przynajmniej połowy członków zwy-

czajnych Stowarzyszenia;

4.Walne Zgromadzenie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

§17

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) Ustalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzysze-

nia;

2) Udzielanie absolutorium Zarządowi;

3) Wybór członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej;

4) Podejmowanie uchwał w sprawach zmian regulaminu lub rozwiązania Stowarzysze-

nia;

5) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
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6) Odwoływanie Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej – większością co najmniej 2/3 

głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych

do głosowania;

7) Odwołanie Komisji Rewizyjnej na wniosek przynajmniej połowy zwyczajnych człon-

ków Stowarzyszenia – większością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności przynaj-

mniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania;

8) Podejmowanie uchwały o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia;

9) Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§18

1. W Walnym Zgromadzeniu, obok członków zwyczajnych, biorą udział członkowie wspierają-

cy lub ich przedstawiciele;

2. Walnym Zgromadzeniem kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia (zwany dalej 

”przewodniczącym”) wybieranym każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 

głosów obecnych członków Stowarzyszenia.

3. Z przebiegu Walnego Zgromadzenia spisuje się protokół, który podpisuje Przewodniczący.

§19

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

1) Z własnej inicjatywy;

2) Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej;

3) Na pisemny wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowa-

rzyszenia.

2. Zarząd powinien zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przed upływem czterdziestu 

dni od otrzymania wniosku. Tak zwołane Walne Zgromadzenie powinno obradować nad spra-

wami, dla których zostało zwołane;

3. W przypadku, kiedy – pomimo prawidłowego złożonego wniosku – Zarząd, wbrew przepi-

som ust. 1 i ust. 2, nie zwołuje Walnego Zgromadzenia, prawo do jego zwołania ma Komisja 

Rewizyjna.

Rozdział VI

Zarząd Stowarzyszenia

§20

1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzenia-

mi;
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2. Zarząd składa się z Prezesa i dwóch członków;

3. Pierwszy skład Zarządu powoływany jest podczas Zebrania Założycielskiego;

4. Każdy kolejny skład Zarządu wybierany jest przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jaw-

nym zwykłą większością głosów;

5. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy

obecności wszystkich członków Zarządu;

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku;

7. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.

§21

Do kompetencji Zarządu należy:

1) Realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia i kierowanie całokształtem działalności 

Stowarzyszenia zgodnie z regulaminowymi celami;

2) Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku trwałego Stowarzy-

szenia;

3) Przyjmowanie darowizn i zapisów;

4) Zaciąganie zobowiązań majątkowych – w myśl przepisów Rozdziału VIII;

5) Zwoływanie Walnego zgromadzenia w przypadkach przewidzianych regulaminem;

6) Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczaj-

nych i członków wspierających;

7) Składanie sprawozdań ze swej działalności raz w roku Komisji Rewizyjnej oraz co dwa 

lata Walnemu Zgromadzeniu;

8) Przygotowywanie propozycji regulaminów przewidzianych w statucie;

9) Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzy-

szenia;

10)Ustalanie wysokości składek członkowskich;

11)W szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkow-

skich;

12)Reprezentowanie Stowarzyszenia ma zewnątrz i działanie w jego imieniu.

§22

Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia za działalność regulaminową. Członkom Za-

rządu może przysługiwać wynagrodzenie zgodne z realizowanym projektem.
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Rozdział VII

Komisja Rewizyjna

§23

1. Komisja Rewizyjna jest niezależnym od Zarządu organem Stowarzyszenia powołanym do 

sprawowania kontroli nad jego działalnością;

2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i dwóch członków;

3. Pierwszy skład Komisji Rewizyjnej jest powoływany przez Zebranie Założycielskie;

4. Każdy kolejny skład Komisji Rewizyjnej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie;

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

1) Być równocześnie pracownikami Stowarzyszenia

2) Być równocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewień-

stwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

3) Być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy

umyślnej;

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej wypełniają swoją funkcję nieodpłatnie;

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem dorad-

czym.

§24

1.Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:

1) Kontrolowanie, przynajmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia;

2) Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych i żądanie 

wyjaśnień ustnych i pisemnych;

3) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

2.Komisja Rewizyjna ma prawo:

1) Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w razie stwierdzenia nie wywiązy-

wania się przez Zarząd z jego regulaminowych obowiązków;

2) Zwołania Walnego Zgromadzenia, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie 

ustalonym regulaminem;

3) Wystąpienia z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

§25

Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą więk-

szością głosów w obecności wszystkich członków Komisji.
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Rozdział VIII

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa.

§26

1. Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, 

dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności pu-

blicznej.

2. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, 

spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

§27

1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia;

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca każdego roku. Nowo przyjęci człon-

kowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Walne Zgromadzenie, w ciągu czterech 

tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

§28

1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych, w tym zawierania umów i zacią-

gania zobowiązań do kwoty stanowiącej równowartość 100,00 PLN jest uprawniony każdy 

członek Zarządu działający w pojedynkę. W przypadku zobowiązań o większej wartości wy-

magane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu;

Rozdział IX

Zmiana regulaminu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§29

1. Wniosek o zmianę regulaminu oraz wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają za-

chowania formy pisemnej. Do wniosków tych stosuje się przepisy §19 ust. 1 pkt 3, § 19 ust. 2 

i ust. 3, a do zwołania Walnego Zgromadzenia – przepis § 16 ust.2;

2. Zmianę regulaminu Walne Zgromadzenie uchwala zwykłą większością głosów przy obecno-

ści co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Przepisu § 16 ust. 3 zdania 

drugiego nie stosuje się;

3. Rozwiązanie Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie uchwala większością 2/3 głosów, przy 

obecności przynajmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. Prze-

pis § 16 ust. 3 zdania drugiego nie stosuje się;
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4. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie okre-

śla sposób likwidacji oraz podejmuje decyzje o przeznaczeniu majątku. 

5. W sprawach nieuregulowanych znajdują zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 07 kwietnia 

1989 roku z późniejszymi zmianami – Prawo o stowarzyszeniach.
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