
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  

  

  
(Tekst ujednolicony na podstawie uchwały nr 2 z dnia 13 maja 2004,  

uchwały nr 6 z dnia 8 września 2004 oraz uchwały nr 7 z dnia 16 grudnia 2004)  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

Stowarzyszenie „Ziemia Marcinowicka" działa w oparciu o ustawę  
z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach 

( Dz.U. nr 79, poz. 855 z 2001 r. z późniejszymi zmianami). 
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Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

  

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „Ziemia Marcinowicka” i dalej zwane jest 
Stowarzyszeniem lub SZM. 

§ 2 

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 

§ 3 

Stowarzyszenie jest apolitycznym, samorządnym zrzeszeniem osób zainteresowanych 
historią, kulturą i promocją gminy i regionu. 

§ 4 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 
1989 Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79 poz. 855 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), 
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U. nr 96 poz.873) oraz niniejszego Statutu. 

§ 5 

Terenem działania SZM jest Rzeczpospolita Polska, a w szczególności gmina Marcinowice. 
Siedzibą Stowarzyszenia są Marcinowice. 

§ 6 

SZM używa własnej pieczęci z napisem Stowarzyszenie „Ziemia Marcinowicka” zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

§ 7 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o 
podobnych profilach działania lub współpracować z nimi. 

§ 8 

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego w świetle art. 20 Ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Zakres działalności: kod PKD 91.33.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, 
gdzie indziej niesklasyfikowana. 

Działalność prowadzona jest nieodpłatnie. 

 

Rozdział II 
Cele i sposoby realizacji 

  
§ 9 

Działalność Stowarzyszenia ukierunkowana jest na postęp i rozwój gminy Marcinowice oraz 
jej społeczności w zakresach określonych niniejszym Statutem. 
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Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Rozwój i aktywizacja obszarów wiejskich. 

2. Gromadzenie i zabezpieczanie pamiątek związanych z historią i współczesnością 
Ziemi Marcinowickiej. 

3. Upowszechnianie wiedzy o historii gminy Marcinowice i regionu Świdnickiego. 

4. Prowadzenie zapisów wydarzeń kulturalnych i historycznych oraz innych inicjatyw 
związanych z gminą. 

5. Promowanie walorów historycznych, turystycznych i przyrodniczych gminy 
Marcinowice i okolic. 

6. Inicjowanie i współudział w organizacji rocznic i świąt związanych z dziejami gminy i 
okolic. 

7. Ochrona i zabezpieczenie dóbr kultury materialnej i naturalnej gminy Marcinowice. 

8. Dbałość o rozwój społeczny i kulturalny gminy Marcinowice. 

9. Wspieranie aktywności obywatelskiej w działaniach o zachowanie naturalnych 
walorów historycznych i przyrodniczych Ziemi Marcinowickiej. 

10. Organizacja życia społecznego w zakresie kultury, turystyki, kultywacji tradycji 
obyczajowych i historycznych związanych z regionem. 

11. Promowanie przedsiębiorczości oraz aktywizacja osób bezrobotnych. 

12. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego. 

13. Nawiązanie współpracy z gminami partnerskimi w kraju i zagranicą. 

14. Współpraca i utrzymanie kontaktów z byłymi mieszkańcami gminy mieszkającymi w 
kraju i zagranicą. 

§ 10 

Stowarzyszenie realizuje swoją działalność poprzez: 

1. Badanie historycznych i współczesnych materiałów dotyczących gminy Marcinowice, 
przygotowywanie opracowań na ten temat i ich upowszechnianie poprzez 
organizowanie odczytów, prelekcji, wystaw, spotkań i imprez dla wszystkich 
mieszkańców gminy. 

2. Upowszechnianie wiedzy historycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez 
organizowanie konkursów, rajdów i innych imprez o tematyce historycznej i 
obyczajowej. 

3. Pomoc i współpracę przy opracowywaniu materiałów i wydawnictw promujących 
gminę Marcinowice, jej przeszłość historyczną i walory współczesne. 

4. Organizację lub współudział w działalności na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej 
tożsamości i tradycji, z zachowaniem tolerancji i szacunku dla różnic kulturowych, 
obyczajowych i religijnych. 

5. Współdziałanie z władzami gminy, szkołami, parafiami oraz innymi instytucjami i 
społecznością gminy. 

6. Współpracę i wymianę z innymi organizacjami o podobnym profilu w kraju i 
zagranicą. 
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7. Prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez organizowanie kursów i szkoleń, 
głównie związanych z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych. 

8. Gromadzenie funduszy Stowarzyszenia ze składek, zbiórek, darowizn, dotacji oraz 
działalności gospodarczej i wydawniczej. 

9. Gospodarowanie majątkiem własnym zgodnie z celami statutowymi. 

  

Rozdział III 
Członkowie Stowarzyszenia ich prawa i obowiązki 

  

§ 11 

1.         Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2.         Osoba prawna może być tylko członkiem wspierającym Stowarzyszenia.  

3.         Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

− Członków zwyczajnych, 

− Członków wspierających, 

− Członków honorowych. 

§ 12 

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele 
Stowarzyszenia poprzez złożenie pisemnej deklaracji członkostwa. 

2. Niepełnoletni w wieku od 16 do18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności 
prawnych mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa 
wyborczego, z tym, że w składzie władz Stowarzyszenia większość muszą stanowić 
osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. 

3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do 
Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym 
Zgromadzeniu oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz 
Stowarzyszenia. 

4. Członków zwyczajnych przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia. 

§ 13 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która 
wspomaga działalność Stowarzyszenia. 

2. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia. 

§ 14 

1. Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne (posiadające pełną 
zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych), które wniosą 
wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub położą szczególne zasługi dla SZM 
lub rozwoju Ziemi Marcinowickiej. 

2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. 



 - 4 -

§ 15 

Członek zwyczajny ma prawo do:  

1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. 

2. Uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. 
organizowanych przez Stowarzyszenie. 

3. Korzystania z dokumentów, pomieszczeń, pomocy (literatury, lektury) i urządzeń 
Stowarzyszenia za zgodą Zarządu. 

4. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia. 

§ 16 

Do obowiązków członka zwyczajnego należy: 

1. Przestrzeganie i realizowanie postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał i decyzji 
władz Stowarzyszenia. 

2. Aktywne uczestnictwo w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia. 

3. Regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości i terminie ustalonym przez 
władze Stowarzyszenia. 

4. Świadczenie pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia „Ziemia Marcinowicka”  

§ 17 

1. Członkom honorowym i wspierającym przysługują prawa jak członkom zwyczajnym, 
za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.  

2. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek. 

§ 18 

1. Członkostwo ustaje wskutek: 

a) dobrowolnego wystąpienia, 

b) śmierci członka Stowarzyszenia, 

c) skreślenia z listy członków wskutek nieusprawiedliwionego zalegania w opłacaniu 
składek za okres dłuższy niż 1 rok, 

d) wykluczenia ze Stowarzyszenia w razie: 

− rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i 
postanowień władz Stowarzyszenia i zasad współżycia społecznego, 

− pozbawienia praw publicznych, 

e) pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały Walnego 
Zgromadzenia, 

f) rozwiązanie Stowarzyszenia. 

2. Postanowienie o skreśleniu lub wykluczeniu z szeregów Stowarzyszenia podejmuje 
Zarząd Stowarzyszenia wraz z pisemnym uzasadnieniem. 

3. Od postanowienia o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego 
Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o skreśleniu lub 
wykluczeniu. 
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Rozdział IV 
Władze Stowarzyszenia 

  

§ 19 

1.         Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zgromadzenie Członków, 

b) Komisja Rewizyjna, 

c) Zarząd. 

2.         Kadencja Zarządu trwa 4 lata. 

§ 20 

1.         Walne Zgromadzenie jest najważniejszą władzą Stowarzyszenia. 

2.         Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

3.         Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd zwołuje raz w roku lub w miarę potrzeby. 

4.         Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze jest zwoływane przez Zarząd raz na 4 
lata. 

5.         Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadkach: 

d) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

e) na wniosek 1/3 ilości wszystkich członków, 

f) z własnej inicjatywy, 

g) podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia na wniosek zwykłej większości 
liczby członków. Wniosek musi być przedłożony Zarządowi na piśmie z 
uzasadnieniem, który następnie zostaje przedłożony na Walnym Zgromadzeniu.  

§ 21 

O terminie i miejscu obrad Walnego Zgromadzenia członków SZM Zarząd zobowiązany jest 
powiadomić na piśmie wszystkich członków, co najmniej 7 dni przed ustalonym terminem 
Walnego Zgromadzenia. 

§ 22 

Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie władne jest podejmować uchwały zwykłą 
większością głosów. Uchwały w przedmiocie zmiany statutu względnie rozwiązania 
Stowarzyszenia wymagają większości 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy ilości 
członków SZM. 

§ 23 

Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy: 

1. Wybieranie i odwołanie: Prezesa i Zarządu SZM oraz Komisji Rewizyjnej w 
głosowaniu jawnym. 

2. Dokonywanie zmian w Statucie Stowarzyszenia. 

3. Uchwalenia kierunków działania Stowarzyszenia. 
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4. Rozpatrywanie, ocena i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu oraz 
udzielenie mu absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

5. Uchwalenie budżetu Stowarzyszenia i wysokości składek członkowskich. 

6. Rozpatrywanie zażaleń na działalność Zarządu oraz odwołań członków od uchwały 
Zarządu w zakresie wykluczenia z Stowarzyszenia. 

7. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji majątku SZM. 

8. Nadawanie i pozbawienie członkostwa honorowego SZM. 

9. Podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach będących przedmiotem obrad 
Walnego Zgromadzenia. 

§ 24 

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z Przewodniczącego i dwóch członków. 

2. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrola działalności Zarządu Stowarzyszenia,  

b) badanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia, 

c) zatwierdzanie planu działalności finansowej, 

d) badanie wykonywania uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie członków 

e) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

3. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zgromadzeniu członków sprawozdanie ze swojej 
działalności. 

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w 
roku. 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach 
Stowarzyszenia.  

§ 25 

1. Zarząd składa się z 5 osób. 

2. W skład Zarządu wchodzą: 

− Prezes,  

− Wiceprezes,  

− Sekretarz, 

− Skarbnik,  

− Członek Zarządu. 

3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za swoją pracę i jej rezultaty 
przed Walnym Zgromadzeniem Członków. 

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. 

§ 26 

W przypadku wakującego miejsca w Zarządzie, Zarząd wnioskuje o dokonanie uzupełnienia z 
pośród członków Stowarzyszenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. 
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§ 27 

Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy: 

1. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia członków i przygotowywanie ich 
projektów. 

2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i występowanie w jego imieniu: 

a) Zarząd udziela Prezesowi delegacji do kierowania w jego imieniu bieżącą 
działalnością Stowarzyszenia;  

b) W imieniu Zarządu korespondencję Stowarzyszenia podpisuje Prezes bądź 
Wiceprezes; 

c) Umowy i pełnomocnictwa zawierane przez Zarząd, które nie pociągają za sobą 
zobowiązań pieniężnych wymagają dla swej ważności podpisu Prezesa; 

d) Oświadczenia i stanowiska Zarządu podpisuje Prezes. 

3. Podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia 
członków.  

4. Zarządzanie majątkiem i funduszem Stowarzyszenia 

5. Opracowywanie planów działania, sprawozdań i preliminarzy wydatków. 

6. Realizacja budżetu Stowarzyszenia. 

7. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu członków. 

8. Przyjmowanie nowych członków oraz wykluczanie z szeregów Stowarzyszenia. 

  
Rozdział V 

Majątek i fundusze Stowarzyszenia 
  

§ 28 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią jego ruchomości i fundusze. 

2. Fundusze Stowarzyszenia składają się z : 

a) składek członkowskich,  

b) dotacji organów samorządu terytorialnego, 

c) zapisów i darowizn, 

d) statutowej działalności dochodowej, 

e) dochodów z działalności gospodarczej (imprezy), 

3. Dochody z działalności i uzyskane fundusze służą do celów statutowych i nie mogą być 
przeznaczane do podziału między członków. 

§ 29 

1. Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą 
zobowiązania pieniężne wymagają do swojej ważności podpisu dwóch członków 
Zarządu, w tym Prezesa i jednego członka Zarządu upoważnionego przez Zarząd. 
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2. Potwierdzenie posiadania środków finansowych do pokrycia powstałych zobowiązań, 
potwierdza skarbnik udzielając kontrasygnaty. 

 

§ 30 

1. Majątek Stowarzyszenia nie może być przeznaczony na udzielanie pożyczek lub 
zabezpieczeń majątkowych dla członków, członków organów Stowarzyszenia oraz osób 
pozostających z nimi w związku małżeńskim lub stopniu pokrewieństwa bądź 
powinowactwa w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia lub związku z tytułem 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2. Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany na rzecz członków, członków 
organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to nastąpi bezpłatnie lub na 
preferencyjnych warunkach. 

3. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany na rzecz członków, członków 
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunkach 
do osób trzecich. 

4. Nie mogą być dokonywane zakupy na szczególnych zasadach towarów i usług od 
podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów 
oraz osoby im bliskie. 

 

Rozdział VI 
Zmiana Statutu i likwidacja Stowarzyszenia 

  

§ 31 

Zmiany Statutu dokonuje Walne Zgromadzenie członków. Uchwały w tej sprawie zapadają 
większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków w pierwszym, a bez 
względu na liczbę obecnych w drugim terminie, jednak nie mniej niż 50% przynależnych 
członków. 

§ 32 

1. Uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie członków liczbą 
głosów wymaganych przy podejmowaniu uchwał dotyczących zmian w statucie. 

2. Po podjęciu uchwały o likwidacji, Walne Zgromadzenie członków wyznacza likwidatora, 
określa cel, na jaki ma być przeznaczony pozostawiony majątek oraz termin likwidacji. 

  

 

Niniejszy Statut został zatwierdzony i przyjęty na Walnym Zebraniu w dniu 13 maja 2004 
uchwała nr 2 z późniejszymi zmianami (uchwała nr 6 z dn. 8 września 2004 oraz uchwała nr 7 
z dn. 16 grudnia 2004). 

  

 

 


