STATUT
STOWARZYSZENIA NA RZECZ
ROZWOJU WSPÓLNOTY KOTOWIC
„ KOTVICA”

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Nazwa Stowarzyszenia brzmi Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wspólnoty Kotowic "KOTVICA”.
Skrócona nazwa stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie "KOTVICA” i jest dobrowolnym, samorządnym,
trwałym Stowarzyszeniem.
§2
1) Siedzibą Stowarzyszenia "KOTVICA” jest wieś KOTOWICE.
2) Terenem działania Stowarzyszenia jest województwo lubuskie.
3) Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w granicach
przewidzianych przepisami prawa
§3
Stowarzyszenie "KOTVICA” może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym celu działania.
§4
Za swoje zobowiązania Stowarzyszenie "KOTVICA” odpowiada całym swoim majątkiem.

§5
Stowarzyszenie "KOTVICA” jest organizacją działającą na potrzeby mieszkańców wsi KOTOWICE.
§6
Stowarzyszenie "KOTVICA” opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy,
do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
§7
Czas trwania Stowarzyszenia "KOTVICA” jest nieograniczony.
§8
Stowarzyszenie "KOTVICA” posługuje się logo, pieczęcią z nazwą, adresem siedziby oraz numerami
NIP i REGON stowarzyszenia.
§9
Stowarzyszenie "KOTVICA” ma prawo do wypowiadania się w sprawach publicznych.

II.CELE I SPOSOBY REALIZACJI
§ 10
Celem Stowarzyszenia "KOTVICA” jest:
Poprawa jakości życia mieszkańców Kotowic oraz wspieranie działań na rzecz transformacji wsi zgodnej
z zasadami zrównoważonego rozwoju czyli:
1. pomocy w sytuacjach losowych.
2. Wyrównywanie szans edukacyjnych i socjalnych (np. związanych z uzyskaniem zatrudnienia, możliwości
rozwoju osobistego). Integracja środowiska lokalnego.
3. Aktywizacja społeczności do działań na rzecz wsi.
4. Promocja samorządności, zasad demokracji oraz założeń ekonomii społecznej.
5. Wyrabianie poczucia wartości wynikającej z przynależności do wspólnoty Kotowiczan.
6. Modelownie pozytywnych zachowań społecznych.
7. Wspieranie osób potrzebujących
8. Przeciwdziałanie każdego rodzaju dyskryminacji.
9. Integracja międzypokoleniowa.

10.
11.
12.
13.

Zwiększenie wiedzy na temat historii regionu .
Pielęgnowanie tradycji ludowych.
Promowanie wsi Kotowice, gminy Nowogród Bobrzański i województwa lubuskiego.
Inicjowanie i popieranie działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej i rozwiązywania problemów
społecznych.
14. Wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego.
§ 11
Realizacja zamierzonych celów następuje poprzez:
- mobilizowanie i wspieranie lokalnych liderów i animatorów życia społecznego,
- zdobywanie wparcia profesjonalistów, sympatyków i wolontariuszy, niezbędnych do realizacji
podejmowanych inicjatyw,
- współdziałanie z władzami samorządowymi i instytucjami publicznymi oraz organizacjami społecznymi
- pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy.
- lobbowanie na rzecz wsi i regionu w kręgach biznesowych, artystycznych i innych.
- udział w przygotowaniu szkoleń, warsztatów, konsultacji, spotkań, wycieczek itp. oraz ich przeprowadzanie.
- organizowanie imprez.
- wprowadzenie usprawnień w przepływie ważnych informacji dotyczących mieszkańców z wykorzystaniem
nowoczesnych mediów.
- mediacja w sytuacjach konfliktowych dotyczących spraw Kotowic.
- społeczny nadzór nad inwestycjami realizowanymi przez władze samorządowe.
- udział w działalności świetlicy wiejskiej.
- pozyskiwanie i gromadzenie informacji historycznych.

III. Członkostwo Stowarzyszenia..
§ 12
Członkowie Założyciele stają się członkami Stowarzyszenia po jego zarejestrowaniu.
§ 13
Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba wymieniona w art. 3 i 4 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.
Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001r. Nr79 poz.885) , dająca gwarancję realizacji celów Stowarzyszenia
przez właściwą postawę moralną i aktywność prowadzoną zgodnie ze Statutem i uchwałami władz
Stowarzyszenia.
§ 14
Przyjęcia w poczet członków, po pozytywnym zaopiniowaniu przez co najmniej dwóch Członków Założycieli
dokonuje Zarząd Stowarzyszenia.
§ 15
1) Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, organizacje, instytucje i zakłady
posiadające osobowość prawną, współuczestniczące w realizacji zadań statutowo-programowych
Stowarzyszenia.
2) Członkami juniorami mogą być osoby niepełnoletnie, które z uzyskaniem pełnoletniości staja się
pełnoprawnymi członkami stowarzyszenia.
3) Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków osobom, które szczególnie zasłużyły się dla
Stowarzyszenia lub dla społeczności lokalnej.
§ 16
Członkami stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy.

§ 17
1) Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1. śmierci członka,
2 dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
3. utraty zdolności do działań prawnych,
4. wykluczenia uchwałą Zarządu większością 2/3 głosów za działanie na szkodę Stowarzyszenia,
5. skreślenia - w przypadku zaniechania wypełniania obowiązków określonych w § 19 –
uchwałą Zarządu Stowarzyszenia podjętą większością 2/3 głosów.
2) Od decyzji o skreśleniu i wykluczeniu przysługuje zainteresowanym wniesienie odwołania
do Komisji Rewizyjnej.
§ 18
1) Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
1. korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego,
2. udziału w pracach Stowarzyszenia,
3. zgłaszania wniosków i propozycji do władz Stowarzyszenia,
4. korzystania z urządzeń i pomocy Stowarzyszenia,
5. noszenia odznaki Stowarzyszenia.
§ 19
1) Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
1. aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia,
2. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3. opłacania składek członkowskich,
4. dbania o dobre imię i wizerunek Stowarzyszenia.

IV. Organy Stowarzyszenia.
§ 20
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd Stowarzyszenia,
3. Komisja Rewizyjna.
4. Rada Juniorów.
§ 21
W razie ustania członkostwa lub wykluczenia ze Stowarzyszenia osoby będącej członkiem organów
Stowarzyszenia w trakcie kadencji, organom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu, jednak liczba osób
dokoptowanych nie może przekraczać liczby składu z wyboru.

§ 22
1) Walne Zebranie tworzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
2) Walne Zebranie jest zwoływane co najmniej raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia.
3) O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków informuje Zarząd Stowarzyszenia
zachowując 14-to dniowy termin zawiadomienia.
§23
1) Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1. wytyczanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
2. wybieranie i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3. przyjmowanie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie sprawozdań
finansowych,
4. przyjmowanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
5. uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Członków,
6. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
7. podejmowanie uchwał o zmianie Statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia,
8. udzielanie absolutorium Zarządowi.
§ 24
1) Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na Walnym
Zebraniu Członków, chyba że przepis szczególny Statutu stanowi inaczej.
2) Wyboru członków do organów Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.
3) Członkami organów Stowarzyszenia zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 25
1) Organem wykonawczym i zarządzającym Stowarzyszenia jest Zarząd.
2) Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zebraniem
Członków.
§ 26
W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:
1. Prezes,
2. Zastępca Prezesa,
3. Sekretarz,
§ 27
1) Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2) Prezes kieruje bieżącą działalnością stowarzyszenia.
§28
Do kompetencji Zarządu należy:
1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
2. zarządzanie majątkiem i funduszami stowarzyszenia,
3. powoływanie, odwoływanie i nadzorowanie organów powoływanych do realizacji w ściśle określonym zakresie
celów statutowych Stowarzyszenia, które mogą być nazywane radami lub zespołami,
4. rozstrzyganie wszelkich spraw nie zastrzeżonych dla innych organów.
§ 29
1) Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
2) Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.
3) Kadencja Zarządu i Prezesa trwa pięć lat.

§ 30
1) Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych za Stowarzyszenie składają dwaj członkowie
Zarządu.
2) Dla ważności czynności prawnych polegających na zaciąganiu zobowiązań finansowych konieczna jest
akceptacja głównego księgowego Stowarzyszenia.

§ 31
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
§ 32
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola działalności finansowej Stowarzyszenia,
2. ocena sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia,
3. składanie Walnemu Zebraniu pisemnych sprawozdań ze swojej działalności,
4. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu dotyczących członków Stowarzyszenia,
5. możliwość żądania od każdego członka ustępującego wszelkich dokumentów związanych z działalnością
Stowarzyszenia.
6. nadzorowanie głosowań na Walnym Zebraniu Członków.
§ 33
1) Działalność Komisji Rewizyjnej normuje regulamin uchwalony przez tę Komisję.
2) Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności 2/3 członków.
W przypadku braku konsensusu głos przewodniczącego jest decydujący
3) Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa pięć lat.
§ 34
1) Rada Juniorów jest organem doradczym dla Zarządu i składa się z 5 członków juniorów.
Spotkania Rad odbywają się zgodnie z potrzebami.
2) Rada Juniorów posiada pełnoletniego opiekuna, którego wyznacza Zarząd.
3) Radę Juniorów oraz jej przewodniczącego wybierają członkowie juniorzy w głosowaniu zwykłą większością
Głosów.
4) Skład Rady Juniorów i jej przewodniczącego zatwierdza Zarząd.
5) Kadencja Rady Juniorów trwa dwa lata.
6) Członek Rady Juniorów pozostaje do końca kadencji mimo, iż w trakcie jej trwania osiągnął pełnoletniość.

§ 35
Do kompetencji Rady Juniorów należy:
1. Opiniowanie projektów Zarządu.
2. Wnioskowanie do rozpatrzenia przez Zarząd wszelkich inicjatyw wnoszonych przez członków juniorów.
3. Reprezentowanie dzieci i młodzieży Kotowic w środowisku.

V. Gospodarka finansowa
§ 36
1) Majątek Stowarzyszenia stanowią składki członkowskie, środki finansowe, nieruchomości i ruchomości
nabyte przez Stowarzyszenie w toku jego działalności.
2) W szczególności środki finansowe Stowarzyszenia mogą pochodzić z:
1. działalności gospodarczej Stowarzyszenia,
2. subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
3. przychodów z majątku ruchomego, nieruchomości i praw majątkowych, także w formie odsetek od środków
Stowarzyszenia zdeponowanych na rachunku bankowym w walucie polskiej lub obcej,
4. innych wpływów, w tym także z ofiarności publicznej.
§ 37
1) Środki posiadane i pozyskiwane przez Stowarzyszenie mogą być wykorzystywane na realizację celów
statutowych.
2) Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich form
działania Stowarzyszenia, o ile darczyńca lub spadkobierca nie zastrzegł inaczej.

3) Stowarzyszenie prowadzi samodzielną rachunkowość oraz sporządza na tej podstawie sprawozdanie
finansowe.
4) Szczegółowe zasady gospodarki finansowej określa ustawa o rachunkowości.

§ 38
Stowarzyszenie może zlecać prowadzenie swoich spraw majątkowych i realizację bieżącej działalności wraz z
dysponowaniem majątkiem Stowarzyszenia w zakresie wyznaczonym przez Zarząd, zatrudnionym osobom
fizycznym lub na zlecenie osobom prawnym.

VI. Postanowienia końcowe.
§ 39
Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej większością 2/3
głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
§ 40
Uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków podjętej większością 3 głosów przy
obecności co najmniej 2/3 członków Walnego Zebrania.
§ 41
1) Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Walne Zebranie Członków.
2) Z chwilą ustanowienia likwidatora Zarząd ulega rozwiązaniu.
3) Do likwidatora stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu o Zarządzie.
§ 42
1) Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia może być przeznaczony na:
1. realizację celów podobnych do statutowych zadań Stowarzyszenia,
2. zasilenie innych organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz podobnych celów,
jak te wymienione w niniejszym statucie.
2) Przeznaczenie majątku pozostałego po likwidacji Stowarzyszenia określa Walne Zebranie Członków zgodnie
z postanowieniami ust. 1.
3) Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

