STATUT STOWARZYSZENIA
ENJOY LEONCIN
(przyjęty w dniu 30 września 2017 r.)
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1
Stowarzyszenie

nosi

nazwę

Stowarzyszenie

ENJOY

LEONCIN

(dalej

również

jako

„Stowarzyszenie”) i jest stowarzyszeniem zrzeszającym osoby zamierzające w różnych formach
prowadzić działalność kulturalną, edukacyjną, turystyczną i gospodarczą na rzecz gminy Leoncin i
jej mieszkańców.
Art. 2
1. Obszarem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska, w szczególności obszar gminy
Leoncin.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Leoncin.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
Art. 3
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków, jednak do prowadzenia
swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz inne osoby w oparciu o umowy
cywilnoprawne.
Art. 4
1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach statutowych.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje
Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.
Art. 5
1. Stowarzyszenie używa okrągłej pieczęci z napisem na otoku: Stowarzyszenie ENJOY
LEONCIN.
2. Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę, logo, flagę oraz może wydawać legitymacje.
Art. 6
Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
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Art. 7
Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującej ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" oraz
niniejszego statutu.
ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA
Art. 8
Celem Stowarzyszenia są:
a) zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i miejskich,
b) promocja i realizacja zadań na rzecz kultury i sztuki na obszarach wiejskich,
c) ochrona historycznego dziedzictwa kulturowego, zlokalizowanego

na

terenie obszarów

wiejskich,
d) działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej na terenach
wiejskich,
e) ochrona środowiska na obszarach wiejskich,
f) edukacja ludności z obszarów wiejskich w zakresie życia codziennego, polepszających jakość ich
życia,
g) wspieranie inicjatyw społecznych dotyczących poprawy jakości życia ludności zamieszkałej na
terenach wiejskich,
h) integracja społeczeństwa z obszarów wiejskich służąca wymianie doświadczeń i wiedzy,
poprawiająca jakość życia lokalnych społeczności,
i) inicjowanie i wspieranie rozwiązań w różnych dziedzinach życia społecznego, służących
aktywizacji społeczeństwa i przeciwdziałaniu marginalizacji ludzi,
j) przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i „analfabetyzmowi” cyfrowemu,
k) działalność w zakresie turystyki i rekreacji wraz z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu
na obszarach wiejskich,
l) inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w zakresie ochrony praw i wolności człowieka i
obywatela.
Art. 9
Stowarzyszenie dla realizacji swoich celów:
a) prowadzi działalność społeczną, charytatywną, edukacyjną i naukową,
b) organizuje i prowadzi placówki integrujące i wspierające gminę i jej mieszkańców,
c) promuje inicjatywy sprzyjające prawidłowemu rozwojowi gminy, stymulując i wspierając
istniejące placówki kulturalne, tj. świetlice wiejskie i domy kultury,
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d) wspiera działania mające na celu pobudzenie aktywności, rozwijanie aspiracji życiowych,
prowadzenie twórczości dzieci i dorosłych,
e) organizuje różne formy aktywnego wypoczynku, miejsca spotkań i prezentacji dokonań
twórczych w tym festyny, wystawy, pokazy oraz angażuje się w działania artystyczne,
f) organizuje działania z zakresu promocji zdrowia psychicznego, fizycznego i zdrowego stylu
życia,
g) organizuje działania sportowe i turystyczne, imprezy i zawody w zakresie wymienionym w
celach Stowarzyszenia,
h) uczestniczy w rozwoju społecznym mieszkańców obszarów wiejskich poprzez promocję i
kształtowanie postaw obywatelskich,
i) pomaga mieszkańcom obszarów wiejskich w zawodowym rozwoju poprzez doradztwo i
szkolenia zawodowe, kluby pracy, warsztaty, praktyki zawodowe, staże i inne formy aktywizacji
osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia,
j) współpracuje z władzami samorządami, rządowymi i organizacjami pozarządowymi, w zakresie
wymienionym w celach Stowarzyszenia,
k) realizuje i stymuluje tworzenie układów partnerskich pomiędzy różnymi sektorami (tj.
rządowym,

samorządowym,

organizacji

społecznych,

naukowym,

przemysłowym),

umożliwiających wdrożenie projektów przynoszących korzyści dla kultury, środowiska
przyrodniczego, ożywienia gospodarki oraz społeczności lokalnych, zwłaszcza z terenów wiejskich,
l) współpracuje z osobami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi prowadzącymi działalność
w zakresie objętym celami Stowarzyszenia,
m) prowadzi działalność wydawniczą,
n) prowadzi badania naukowe w zakresie problematyki społecznej na obszarach wiejskich,
o) realizuje działania edukacyjno-kulturalne, mające na celu integrację społeczną ze szczególnym
uwzględnieniem osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem na obszarach wiejskich,
p) wspiera prowadzenie spółdzielni socjalnych i działania z zakresu ekonomii społecznej
aktywizując społeczeństwo i przeciwdziałając marginalizacji ludzi.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
Art. 10
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne (pełnoletnie) i prawne. Osoby prawne
mogą być jedynie członkami wspierającymi Stowarzyszenia.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby akceptujące cele Stowarzyszenia i deklarujące chęć
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realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.
3. Członkostwo w Stowarzyszeniu nabywa się w wyniku uchwały Zarządu, po uprzednim złożeniu
pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia.
4. Członkowie dzielą się na zwyczajnych i wspierających.
Art. 11
1. Obowiązkiem członków zwyczajnych jest:
a) postępowanie zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia,
b) branie czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia, w tym uczestnictwo w Walnych Zebraniach
Członków,
c) opłacanie składek członkowskich.
2. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego prawa wyborczego,
b) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
Art. 12
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna, która zadeklaruje na rzecz
Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową.
2. Członkowie wspierający mają prawo do uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia i realizacji
jego celów. Osobiście mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
3. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały
Zarządu.
Art. 13
1. Członkostwo wygasa na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej,
b) wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu w przypadku niewywiązywania się z obowiązków
określonych w art. 11 ust.1 statutu,
c) utraty osobowości prawnej lub zdolności do czynności prawnych członka,
d) śmierci członka.
2. Utratę członkostwa stwierdza się w uchwale Zarządu.
Art.14
Od uchwały w sprawach członkowskich (nieprzyjęcie, wykluczenie) zainteresowanemu przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie miesiąca od daty doręczenia odpisu uchwały
(odpis uchwały w tym przedmiocie może zostać doręczony także za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, jeśli członek podał adres e-mail i pisemnie zadeklarował ten sposób otrzymywania
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uchwał w przedmiocie członkostwa).
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
Art. 15
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
Art. 16
1. Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata. Wyboru władz na pierwszą kadencję
dokonuje Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia.
2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w
głosowaniu tajnym chyba, że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu
Członków opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.
3. Kandydaci do władz wybieralnych Stowarzyszenia wybierani są spośród członków obecnych
podczas Walnego Zebrania Członków, za ich ustną lub pisemną zgodą. Kandydatura członka musi
zostać zgłoszona przez co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.
4. W przypadku ustąpienia lub braku możliwości sprawowania funkcji we władzach
Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia zwoła Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które w
wyborach uzupełni skład osobowy władz.
Art. 17
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków tych władz, o ile statut nie stanowi inaczej. W przypadku równej liczby
głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. Głosowanie odbywa się jawnie, chyba że zebrani
podejmą uchwałę o głosowaniu tajnym.
Art. 18
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się raz do roku i zwoływane jest przez Zarząd.
Zarząd wyznacza termin Walnego Zebrania Członków oraz powiadamia członków o miejscu i
porządku obrad pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej najpóźniej na 14 dni
przed planowanym terminem. W przypadku braku potwierdzenia przez członka otrzymania
zawiadomienia przesłanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Zarząd zawiadamia go
ponownie o terminie, miejscu i porządku obrad w formie pisemnej, nie później niż na 7 dni przed
tym terminem.
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3. W przypadku nieobecności na Walnym Zebraniu Członków połowy liczby członków, Zarząd
zwołuje w drugim terminie, z zachowaniem wskazanego wyżej trybu Walne Zebranie Członków, na
którym do skutecznego podjęcia uchwał nie jest wymagane kworum.
Art. 19
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
b) wybór władz Stowarzyszenia:
• Prezesa oraz czterech członków Zarządu
• trzech członków Komisji Rewizyjnej,
c) określenie podstawowych wytycznych do programu działania Stowarzyszenia,
d) uchwalenie zmian statutu,
e) uchwalenie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) podejmowanie uchwał w sprawach będących przedmiotem dyskusji,
g) uchwalenie wysokości składek,
h) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich i sporów między członkami.
Art. 20
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie, w szczególności z
inicjatywy 1/5 ogółu członków, z inicjatywy Zarządu lub na żądanie Komisji Rewizyjnej.
2. Do powiadamiania członków o terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Zebrania
Członków stosuje się odpowiednio art. 18 ust. 2 i 3.
Art. 21
1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego grona Sekretarza i Skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Zarząd co najmniej raz do roku. Każdy członek
Zarządu ma prawo zwołania posiedzenia.
4. Członkowie Zarządu oraz Prezes mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.
Art. 22
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) określenie kierunków działalności Stowarzyszenia na podstawie uchwał i postanowień Walnego
Zebrania Członków,
b) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
d) powoływanie i odwoływanie stałych lub czasowych sekcji Stowarzyszenia w celu wykonania
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określonych zadań oraz nadzorowanie ich działalności,
e) podejmowanie uchwał o przyjmowaniu i skreślaniu członków,
f) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami,
g) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków,
h) rozpatrywanie sporów między członkami.
2. Stowarzyszenie może reprezentować, w tym zaciągać zobowiązania majątkowe o wartości
nieprzekraczającej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), Prezes lub Wiceprezes i
Skarbnik działający łącznie albo Wiceprezes lub Skarbnik działający łącznie z dwoma Członkami
Zarządu.
3. Zobowiązania majątkowe o wartości przekraczającej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy
złotych) są zaciągane przez Prezesa działającego łącznie z dwoma Członkami Zarządu.
Art. 23
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Na swoim pierwszym posiedzeniu
Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
Art. 24
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności statutowej i gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie
wyjaśnień,
c) przedstawienie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu Członków,
d) wnioskowanie w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
Art. 25
1. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie posiada majątek składający się z:
a) funduszy wpływających ze składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w
Stowarzyszeniu,
b) darowizn, dotacji i zapisów,
c) funduszy pochodzących z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z przepisami prawa
2. Wysokość składek członkowskich jest ustalana przez Walne Zebranie Członków.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
5. Przychody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów
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statutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału między jego członków.
6. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz pokrycie
niezbędnych kosztów jego działalności.
ROZDZIAŁ VI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Art. 26
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w
odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
a) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z);
b) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
c) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD
70.22.Z);
d) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych
prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
e) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
f) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
g) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
(PKD 88.10.Z);
h) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD
88.99.Z);
i) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
j) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
(PKD 47.99.Z);
k) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)
l) Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z);
m) Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (PKD
91.03.Z).
ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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Art. 27
Uchwały w sprawie zmian statutu i rozwiązywania Stowarzyszenia wymagają większości 2/3
głosów Walnego Zebrania Członków, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia
upoważnionych do głosowania.
Art. 28
1. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków powoła
komisję likwidacyjną, która zgodnie z przepisami prawa i uchwalonymi wytycznymi przeprowadzi
likwidację Stowarzyszenia.
2. Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wskazuje przeznaczenie
majątku Stowarzyszenia pozostałego po pokryciu zobowiązań.
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