
STATUT 
STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW CZARNEJ WODY 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Stowarzyszenie  Miłośników  Czarnej  Wody,  zwane  dalej  w  skrócie  SMCzW  działa  na

podstawie  obowiązującego  prawa  o  stowarzyszeniach  z  dnia  7  kwietnia  1989  z
późniejszymi zmianami.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną
3. Terenem  działania  Stowarzyszenia  jest  Rzeczpospolita  Polska,  region  Kociewie  ze

szczególnym ukierunkowaniem na Gminę Czarna Woda. Stowarzyszenie może prowadzić
działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym prawem. Siedzibą władz
stowarzyszenia jest Czarna Woda. 

4. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o podobnym
profilu działania. 

§2
1. SMCzW  opiera  swoją  działalność  na  pracy  społecznej  i  osobistym  zaangażowaniu

członków.
2. Dla  zabezpieczenia  czynności  administracyjnych  Stowarzyszenie  może  zatrudniać

pracowników. 
3. Stowarzyszenie  może  prowadzić,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  działalność

gospodarczą, z której dochody służyć będą realizacji celów statutowych. 

§3 
Stowarzyszenie ma prawo: 

a) posiadać i używać odznaki i pieczęci, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
b) wydawać własny organ prasowy i inne druki popularyzujące statutowe idee Stowarzyszenia.

II. CELE I FORMY DZIAŁANIA 

§4 
Celami Stowarzyszenia Miłośników Czarnej Wody są: 

a) wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych w Czarnej Wodzie a także organizowanie
własnych  form  działania  zmierzających  do  szerzenia  szeroko  pojętej  Kultury,
ukierunkowanej szczególnie na region Kociewie; 

b) prowadzenie edukacji regionalnej, mającej na uwadze pełniejsze poznanie własnej Kultury,
dziedzictwa  historycznego,  kształtowania  świadomych  swych  możliwości  i  powinności
obywateli  kraju  i  regionu,  ale  takie  kształtowanie  postaw  otwartych,  nastawionych  na
zrozumienie innych kultur, zbliżenie europejskie, 

c) realizowanie istotnych dla życia mieszkańców Gminy Czarna Woda interesów oświatowych,
kulturalnych  i  społecznych  oraz  prezentowanie  opinii  i  potrzeb  mieszkańców  gminy
miejskiej, 

d) ułatwienie wymiany informacji i kontaktów między mieszkańcami i przyjaciółmi miasta. 

§5 
Stowarzyszenie realizuje wymienione cele poprzez: 

a) branie  udziału  w  otwartych  konkursach  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  przez
organizacje  pozarządowe  oraz  podmiotu  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o
wolontariacie. 



b) organizowanie współpracy z instytucjami i organizacjami, których cele działania zbliżone są
do celów SMCzW, 

c) inspirowanie i organizowanie spotkań, odczytów, konferencji, seminariów, zjazdów, kursów,
wystaw,  konkursów,  wyjazdów  i  obozów  oraz  innych  form  działalności  oświatowej,
kulturalnej i artystycznej, mających na celu szerzenie oświaty i Kultury dla społeczności
Czarnej Wody i regionu, 

d) współpracę właściwymi władzami i instytucjami, 
e) prowadzenie działalności wydawniczej służącej popularyzacji wiedzy, oświaty i Kultury ze

szczególnym uwzględnieniem wiedzy o Gminie Czarna Woda i regionie, 
f) wspieranie autorytetów inspirujących ciekawe, wartościowe dla regionu działania, 
g) prowadzenie  działalności  gospodarczej,  której  dochody przeznaczone  będą  na  statutową

działalność Stowarzyszenia, 
h) tworzenie fundacji innych form wspierania inicjatyw i prac służących Gminie Czarna Woda

i Kociewiu, 
i) rozwijanie  wszelkich  innych  form  działalności  wzbogacających  kulturę  materialną  i

duchową Gminy Czarna Waci, i Kociewia. 

III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA 

§6 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a) zwykłych 
b) wspierających 

§7
Członkiem zwykłym może  być  kaidy obywatel  Rzeczypospolitej  Polskiej  lub  cudzoziemiec  w
wieku od 16 lat, zamieszkały na terenie kraju lub poza jego granicami. 

§8
Członkiem  wspierającym  Stowarzyszenie  może  zostać  każda  osoba  fizyczna  lub  prawna,
wspomagająca materialnie lub finansowo jego działalność. 

§9
1) Nabycie członkostwa zwykłego lub wspierającego następuje na podstawie uchwały Rady

Stowarzyszenia o wpisaniu na listę członków, po otrzymaniu pisemnej deklaracji. 
2) Rada  Stowarzyszenia  może  odmówić  wpisania  na  listę  członków i  w takim przypadku

kandydatowi służy prawo odwołania od tej decyzji w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia,
do najbliższego Walnego Zebrania Członków. Uchwała tego Zebrania jest  w tej  sprawie
ostateczna. 

§10
 1. Utrata  członkostwa  i  skreślenie  z  listy  Stowarzyszenia  następuje  na  skutek  ustania

przynależności lub wykluczenia. 
 2. Ustanie przynależności następuje w związku z: 

 a) śmiercią-członka,zwykłego lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego, 
 b) dobrowolnym wystąpieniem wyrażonym pisemnie, 

 3. Wykluczenie może nastąpić w przypadku: 
 a) nieopłacenia składek przez okres jednego roku, 
 b) nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 
 c) utraty praw publicznych, 
 d) zachowań nie licujących z godnością członka Stowarzyszenia. 

 4. Skreślenie  z  listy  na  skutek  wykluczenia  (pkt  3)  następuje  w  wyniku  Uchwały  Rady



Stowarzyszenia 
 5. Skreślonemu  z  listy  członków  na  skutek  wykluczenia  przysługuje  prawo  odwołania  w

terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały, do najbliższego Walnego Zebrania Członków.
Uchwała tego Zebrania jest w tej sprawie ostateczna. 

§11
 1. Członkom zwykłym Stowarzyszenia przysługuje prawo: 

 a) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z jednym głosem przy podejmowaniu 
uchwał, 

 b) wyboru czynnego i biernego, 
 c) korzystania z usług i urządzeń Stowarzyszenia według ustalonych zasad, 

 2. Członkowie zwykli powinni: 
 a) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia 
 b) brać czynny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia, 
 c) opłacać terminowo składki członkowskie. 

§12 
 1. Członkowie wspierający mają prawo: 

 a) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym,
 b) korzystać z urządzeń i usług Stowarzyszenia według ustalonych zasad, 

 2. Członkowie wspierający mają obowiązek wpłacać składki na działalność Stowarzyszenia

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA 

§13 
 1. Władzami Stowarzyszenia są: 

 a) Walne Zebranie Członków, 
 b) Komisja Rewizyjna, 
 c) Rada Stowarzyszenia, która pełni funkcję Zarządu Stowarzyszenia 

 2. Wyboru władz Stowarzyszenia dokonuje się w głosowaniu tajnym. 

§14 
1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. 
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej i Rady Stowarzyszenia może być tylko pełnoletni członek

zwyczajny.
§15 

Do uprawnień Walnego Zebrania Członków należy: 
a) rozpatrywanie  sprawozdań  Rady  i  Komisji  Rewizyjnej,  dotyczących  działalności

Stowarzyszenia, 
b) ocenianie działalności Stowarzyszenia i podejmowanie uchwał w sprawie udzielanie Radzie

absolutorium, 
c) ustalenie i uchwalanie programu SMCzw na okresy roczne i całą kadencje, 
d) wybór Rady i Komisji Rewizyjnej, 
e) uchwalenie zmian statutu, 
f) ustalenie zasad i trybu opłacenia składek, 
g) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia 
h) podejmowanie uchwał w sprawach zawiązania,  przystąpienia i  wystąpienia z  organizacji

krajowych i zagranicznych, 
i) ustalenie bądź zatwierdzenie zasad korzystania z usług i urządzeń Stowarzyszenia, 
j) podejmowanie innych uchwał dotyczących działalności a nie zastrzeżonych do kompetencji

pozostałych władz SMCzW. 



§16 
1. Walne  Zebranie  Członków  odbywa  się  raz  w  roku  i  zwołane  jest  przez  Radę

Stowarzyszenia, które rozsyła imienne zawiadomienia bądź wywiesza w swojej siedzibie i
miejscach zwyczajowo przyjętych w mieście, w terminie 2 tygodni przed data zebrania oraz
daje informację w Internecie. 

2. Rada Stowarzyszenia jest zobowiązana zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w
ciągu  30  dni  od  pisemnego  wniosku  Komisji  rewizyjnej  lub  20%  liczby  członków
zwyczajnych.  Wniosek taki  winien  precyzować powód nadzwyczajnego Zebrania.  Może
ono być zwołane również z własnej inicjatywy Rady. 

§17 
1. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą wszyscy członkowie zwykli i wspierający. 
2. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem

doradczym. 

§18 
1. Walne  Zebranie  Członków jest  upoważnione  do  podejmowania  uchwał  przy udziale  co

najmniej 50% ogólnej liczby członków zwykłych. 
2. W przypadku gdy w określonym terminie zebrania nie przybyła wymagana liczba członków

wówczas Zebranie może odbyć się w drugim terminie, a uchwały mogą być podjęte bez
względu  na  liczbę  obecnych.  Drugi  termin  obrad  podany  będzie  w  zawiadomieniu  o
posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej pół godziny
po pierwszym. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów
chyba, że przepisy statutu stanowią inaczej. W drugim terminie obrad nie mogą być podjęte
uchwały w sprawie rozwiązania się SMCzW i zmian statutu. 

§19 
1. Walne Zebranie Członków otwiera prezes lub inny członek Rady i prowadzi Zebranie do

chwili wyboru przewodniczącego zgromadzenia i sekretarza.

§20 
 1. Protokół z Walnego Zebrania Członków powinien zawierać: 

(a) - opis przebiegu zebrania 
(b) - treść powziętych Uchwał wraz z wynikami głosowania, 
(c) - załączniki ( listę obecności, sprawozdania władz) 
(d) - określenie formy głosowania tj. czy było ono jawne czy tajne 

 2. Protokół  podpisuje  Przewodniczący  i  Sekretarz  zebrania,  a  przechowuje  Rada
Stowarzyszenia. 

§21
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków

kadencji. 
2. Komisja Rewizyjna ze swego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. 
3. Jeżeli  w  trakcie  kadencji  Komisja  Rewizyjna  ulegnie  zdekompletowaniu,  to  najbliższe

Walne Zebranie Członków wybiera nowych jej członków do końca biegnącej kadencji. 
4. Walne Zebranie Członków może w toku kadencji odwołać poszczególnych członków lub

cały skład Komisji Rewizyjnej. 
5. Komisja  Rewizyjna  jest  organem  kolegialnym,  którego  decyzje  zapadają  większością

głosów przy obecności co najmniej dwóch członków. 



§22 
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym i do jej uprawnień należy: 

1. kontrolowanie prawidłowości gospodarki majątkowej i finansowej Stowarzyszenia, 
2. kontrola realizacji planów pracy Stowarzyszenia, 
3. składanie rocznych i kadencyjnych sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i zgłaszanie

wniosków o udzielenie absolutorium ustępującej Radzie Stowarzyszenia, 
4. badanie całokształtu działalności statutowej Stowarzyszenia, 
5. występowanie  do  Walnego  Zebrania  Członków  o  odwołanie  Rady  Stowarzyszenia  lub

poszczególnych  jej  członków,  w  przypadku  stwierdzenia  nadużyć,  niedbalstwa  w
gospodarowaniu  majątku  Stowarzyszenia  oraz  poważnych zakłóceń  w realizacji  zadań  i
celów Stowarzyszenia. 

§23 
Pracą Komisji Rewizyjnej kieruje jej przewodniczący. 

§24
W  przypadku  stwierdzenia  poważnych  uchybień  w  pracy  Rady  Stowarzyszenia,  Komisja
Rewizyjna może zwrócić się do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o odwołanie Rady w
trybie nadzwyczajnym i wybór nowego składu jej władzy. 

§25 
1. Komisja Rewizyjna lub jej członkowie mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Rady

Stowarzyszenia z głosem doradczym.
2. Komisja  Rewizyjna  ma  prawo  przeprowadzania  okresowych  i  doraźnych  kontroli  całej

działalności Stowarzyszenia. 

§26 
1. Nie można być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej i Rady Stowarzyszenia.

§27
1. Rada  Stowarzyszenia  składa  się  z  trzech  członków,  wybranych  przez  Walne  Zebranie

Członków na okres kadencji i pełni funkcję Zarządu Stowarzyszenia.
2. Rada Stowarzyszenia wybiera spośród siebie 

1. - prezesa 
2. - sekretarza 
3. - skarbnika 

3.  Walne Zebranie Członków może w toku kadencji odwołać poszczególnych członków Rady
lub cały jej skład. 

4. Jeżeli  skład  Rady  Stowarzyszenia  ulegnie  w  toku  kadencji  zdekompletowaniu,  Walne
Zebranie Członków uzupełnia skład o nowych jej członków, których kadencja upływa wraz
z kadencją pozostałych członków Rady Stowarzyszenia. 

5. Rada  Stowarzyszenia  jest  organem  kolegialnym,  którego  decyzje  zapadają  zwykłą
większością głosów przy obecności wszystkich członków Rady. 

§28 
Do kompetencji Rady Stowarzyszenia, jako organu wykonawczego należy 

1. realizacja planu działania, uchwalonych przez Walne Zebranie Członków,
2. prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia, 
3. zawieranie  umów  i  zaciąganie  zobowiązań  w  sprawach  zatwierdzonych  przez  Walne

Zebranie Członków, 
4. zwoływanie Walnych Zebrań Członków, 
5. składanie  Walnym  Zebraniom  Członków  sprawozdań  z  działalności  Rady  i  całego

Stowarzyszenia, 



6. przedstawianie wniosków do Walnego Zebrania Członków w sprawach zastrzeżonych do
kompetencji Zebrania, 

7. przyjmowanie członków Stowarzyszenia, 
8. reprezentowanie Stowarzyszenia w stosunkach zewnętrznych, 
9. prowadzenie dokumentacji i księgowości Stowarzyszenia, 
10. prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia, 
11. realizowanie  innych  spraw,  wynikających  z  postanowień  statutu  lub  uchwał  Walnego

Zebrania Członków, 
12. prowadzenie działalności gospodarczej Stowarzyszenia. 

§29 
Pracami Rady Stowarzyszenia kieruje Prezes. 

V. REPREZENTACJA STOWARZYSZENIA

§30 
Rada Stowarzyszenia występuje i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 

§31 
1. Do  składania  oświadczeń  woli  i  zaciągania  zobowiązań  w  imieniu  Stowarzyszenia

wymagane  jest  współdziałanie  dwóch  upoważnionych  przez  Radę  członków  Rady
Stowarzyszenia : prezesa i skarbnika.

2. Przy  zaciąganiu  zobowiązań  o  skutkach  finansowych  niezbędne  jest  współdziałanie
skarbnika innego członka Rady Stowarzyszenia. 

§32 
Do  udzielania  pełnomocnictwa  ogólnych  i  szczególnych,  tym  i  procesowych,  wymagane  jest
współdziałanie  dwóch  upoważnionych  przez  Radę  członków  Rady  Stowarzyszenia:  prezesa  i
skarbnika. 

VI. FINANSE STOWARZYSZENIA 

§33 
Towarzystwo  uzyskuje  środki  finansowe  na  prowadzenie  swojej  działalności  z  następujących
źródeł: 

a) składki członkowskie, 
b) dochody z własnej działalności, 
c) dochody z działalności gospodarczej, 
d) dochody z majątku stowarzyszenia, 
e) ofiarności publicznej, 
f) dotacji 

§34
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej i odpłatności za świadczone usługi uchwala Walne
Zebranie Członków i muszą one być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

§35
Zaangażowanie  środków  finansowych  i  majątku  Stowarzyszenia  w  działalność  gospodarczą
wymaga zgody Walnego Zebrania Członków. 

§36 
Gospodarką finansową i działalnością gospodarczą kieruje Rada Stowarzyszenia. 



§37
Stowarzyszenie odpowiada za swe zobowiązania całym swoim majątkiem. 

§38
Nie wolno zaciągać zobowiązań, ani składać oświadczeń woli, których realizacja może przekroczyć
aktywa Stowarzyszenia. 

§39 
Wysokość rocznych składek członkowskich określa uchwała Walne Zebranie Członków. 

VII. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§40
Zmiana Statutu Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków ,
większością 3/4 głosów. 

§41. 
Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić tylko w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków,
większością 3/4 głosów. 

§42 
Majątek  po  likwidacji  Stowarzyszenia  przeznacza  się  na  cel  określony  w  uchwale  Walnego
Zebrania Członków o likwidacji Stowarzyszenia. 

§43
1. Do prowadzenia spraw Stowarzyszenia Rada może zatrudnić pracowników. 
2. Pracownikiem  Stowarzyszenia  nie  może  być  członek  Komisji  Rewizyjnej  i  Rady

Stowarzyszenia. 
§44 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. 

§45 
Niniejszy statut został przyjęty uchwałą Zebrania Założycielskiego. 
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