Statut Stowarzyszenia
Nidzicki Fundusz Lokalny

Rozdział I

Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Nidzicki Fundusz
Lokalny.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy w języku angielskim Nidzica Community
Foundation.
3. Stowarzyszenie może posiadać i używać oznak i pieczęci.
§ 2.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Kamionka, gmina Nidzica.
§ 3.
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. nr 96, poz.
873 z późn. zmianami, tekst jednolity) oraz niniejszego statutu.
§ 4.
Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla
właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji.

§ 6.
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
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Rozdział II.

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§ 7.
Celem Stowarzyszenia jest:
1) wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie: dobroczynności, kultury fizycznej i sportu,
ochrony zabytków, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego,
2) prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej,
3) rozwijanie i popularyzowanie postaw filantropijnych sprzyjających rozwojowi
społecznemu i gospodarczemu,
4) wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe osób fizycznych i prawnych w zakresach
objętych celami Stowarzyszenia.
§ 8.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie spotkań, szkoleń i konferencji,
2) gromadzenie funduszy na realizację celów statutowych,
3) rozdzielanie funduszy na cele dobroczynne w dziedzinie: kultury, oświaty i wychowania,
sportu, kultury fizycznej, ochrony zabytków, ochrony środowiska i rozwoju
gospodarczego,
4) prowadzenie programów stypendialnych,
5) prowadzenie działalności integracyjnej członków Stowarzyszenia,
6) współpracę z innymi organizacjami wspierającymi inicjatywy lokalne,
7) współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie pozyskiwania
środków, wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych programów dobroczynnych,
8) świadczenie usług dla donatorów w realizacji celów dobroczynnych,
9) świadczenie usług dla firm w zakresie umów sponsoringu,
10) podejmowanie wszelkich innych działań służących rozwojowi społeczności lokalnych
oraz realizacji celów Stowarzyszenia.
11) wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
12) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
13) świadczenie usług w zakresie reklamy
Rozdział III.

Działalność pożytku publicznego
§9
Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
1)
2)
3)
4)

działalność charytatywna
promocja i organizacja wolontariatu
działalność na rzecz organizacji pozarządowych
działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami
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5) wypoczynek dzieci i młodzieży
6) działalność na rzecz społeczności lokalnej
7) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
8) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
9) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
10) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
11) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
12) ochrony i promocji zdrowia;
13) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
14) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
15) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
16) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
17) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej;
18) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
19) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
20) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
21) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
22) turystyki i krajoznawstwa;
23) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
24) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
25) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój demokracji;
26) ratownictwa i ochrony ludności;
27) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
i za granicą;
28) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
29) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
30) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
31) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
32) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka;
33) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
§ 10
Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność statutową pożytku publicznego w zakresie:
1) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
2) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
3) wypoczynek dzieci i młodzieży
4) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
5) działalność na rzecz organizacji pozarządowych
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6) sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby
bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w
zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych
oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a
także sprzedaż przedmiotów darowizny
Rozdział IV.

Członkowie
§ 11
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej
Polskiej, jak również cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania.
§ 12.
Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd
Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
§ 13.
Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycielską dołączoną do wniosku o
rejestracji Stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się
postanowienia sądu o zarejestrowaniu.
§ 14
1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli
Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej sprawie uchwałę.
2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem
Stowarzyszenia.
4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym
wymienionym w §14 ust. 1 lit. b-g.
§ 15.
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
a) przyczyniać się do rozwoju Stowarzyszenia,
b) dbać o jego dobre imię,
c) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
d) przestrzegać postanowień statutu i powszechnie obowiązującego prawa,
e) regularnie opłacać składki.
§ 16
1. Członek Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:
a) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
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b) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania
Stowarzyszenia,
c) korzystać z lokali Stowarzyszenia,
d) posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,
e) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
f) korzystać z urządzeń technicznych, poradnictwa, obsługi prawnej i szkoleń, które
Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,
g) korzystać z innych możliwości jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie,
2. Składkę członkowską ustala Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia.
§ 17.
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,
2. Wykluczenie przez Zarząd:
a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
b) nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,
c) zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres 1 roku,
d) utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,
3. Śmierć członka.
§ 18.
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do
Walnego Zgromadzenia Członków w ciągu 21 dni od podjęcia wiadomości o wykluczeniu.
Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział V.

Władze Stowarzyszenia
§ 19.
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 20
Kadencja wszystkich władz wybieranych Stowarzyszenia trwa cztery lata.
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§ 21
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze
postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
§ 22.
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na 12 miesięcy lub częściej na
pisemny uzasadniony wniosek co najmniej ¼ członków Komisji Rewizyjnej,
powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich
członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni
przed terminem rozpoczęcia obrad.
2. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim – może ono skutecznie
obradować bez względu na liczbę uczestników.
3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia,
oraz z głosem doradczym członkowie wspierający.
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
e) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie statutu,
g) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
h) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia padają zwykłą większością głosów członków.
6. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz
rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga kwalifikowanej większości 50% plus 1 głos przy
obecności połowy członków Stowarzyszenia w I terminie i bez względu na liczebność w
II terminie.
7. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
8. Walne Zebranie może podejmować uchwały w trybie głosowania korespondencyjnego:
a) o poddaniu projektu uchwały głosowaniu korespondencyjnemu decyduje Zarząd,
b) głosowanie w trybie korespondencyjnym jest jawne,
c) projekt uchwały lub projekty uchwał, które mają być głosowane w trybie
korespondencyjnym, podlega ogłoszeniu lub doręczeniu Członkom (osobiście albo za
pośrednictwem poczty),
d) do ogłoszenia lub korespondencji zawierającej projekt uchwały (projekty uchwał), o
którym mowa w pkt. c, dołącza się kartę do głosowania oraz pouczenie zawierające
informacje o sposobie głosowania,
e) karta do głosowania winna umożliwiać zidentyfikowanie głosującego członka,
f) głosy oddaje się poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej, podany w
korespondencji dotyczącej głosowania, karty do głosowania albo poprzez dostarczenie
wypełnionej karty do głosowania do siedziby Stowarzyszenia (osobiście albo za
pośrednictwem poczty). O dacie oddania głosu decyduje data wpływu na adres poczty
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elektronicznej lub data dostarczenia do siedziby Stowarzyszenia,
g) głosowanie trwa, co najmniej 7 dni od daty ogłoszenia projektu uchwały. O czasie
głosowania decyduje Zarząd,
h) zliczenia głosów dokonuje Zarząd, który ogłasza wyniki głosowań,
i) za dzień podjęcia uchwał uważa się dzień ogłoszenia, o którym mowa w pkt. h.

§ 23.
1. Zarząd składa się z 2 członków wybranych przez Walne Zgromadzenia na 4-letnią
kadencję.
2. Zarząd składa się z Prezesa i Członka Zarządu.
3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 4-letnią kadencję.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
5. Do kompetencji Zarządu należy:
a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
d) zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
6. Do Zarządu należą wszystkie uchwały nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia.
§ 24.
1.
2.
3.
a)
b)
c)

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenia.
Komisja Rewizyjna składa się z: przewodniczącego i dwóch członków.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
kontrola bieżącej pracy,
składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
§ 25.

1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
2.

Członkostwo w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
upływu kadencji,
ustaniu członkostwa w Stowarzyszeniu,
zrzeczeniu się udziału w Komisji Rewizyjnej,
odwołaniu przez Walne Zgromadzenie,
śmierć członka,
pisemnej rezygnacji złożonej Walnemu Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia.
W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 19 w czasie
trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić zgodnie z postanowieniami
niniejszego statutu.
§ 26.
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1. Dla obsługi Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć biuro Stowarzyszenia określające jego
organizację i zakres czynności.
2. Zarząd może powoływać rady i komisje opiniodawcze.
Rozdział VI

Majątek Stowarzyszenia
§ 27
1. Majątek początkowy Stowarzyszenia stanowi fundusz założycielski w
wysokości 60.000,-zł .
2. Fundusz założycielski Stowarzyszenia stanowi nienaruszalny majątek, z
którego jedynie dochody przeznaczone są na cele statutowe Stowarzyszenia.
3. Fundusz założycielski Stowarzyszenia powiększony jest o otrzymane na ten
cel subwencje, darowizny, spadki, zapisy, przychody ze zbiórek publicznych
i imprez.
§ 28
1. Przychodami Stowarzyszenia mogą być:
a) przychody ze zbiórek publicznych i imprez,
b) dotacje budżetowe i pozabudżetowe, subwencje, darowizny, spadki i zapisy
otrzymane zarówno z terenu Polski jak i zagranicy,
c) przychody z majątku nieruchomego i ruchomego,
d) dywidendy i zyski z akcji i udziałów,
e) odpłatna działalność pożytku publicznego
f) sponsoring
g) przychody z depozytów i lokat bankowych
h) inne wpływy.
§ 29
1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
2. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest
upoważniony Prezes lub Członek Zarządu, każdy z nich działający jednoosobowo.
3. Stowarzyszenie ma prawo przeznaczyć majątek według woli sponsora na
wskazane cele zgodne z celami Stowarzyszenia. W tym przypadku
Stowarzyszenie może zakładać w ramach kapitału żelaznego odrębne
Fundusze celowe, których składniki majątkowe zostaną przeznaczone
na cele wskazane przez sponsora.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
5. Stowarzyszenie nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie
organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
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b) przekazywaniu ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności,
jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział VII

Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 30.
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w
innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia
praw o stowarzyszeniach.
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