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I POSTANOWIENA OGÓLNE
§1
1.Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kulturalne „Tradycja” i zwane jest w dalszej części
Statutu Stowarzyszeniem
2. Stowarzyszenie posiada osobowośd prawną. Działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach ( DZ.U.
z 1989 r. Nr 20 , poz. 104 zm. Dz. U. z 1990r. Nr 14 poz. 86)
3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony
§2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Węglew Kolonia.
§3
1. Stowarzyszenie może używad pieczęci zawierającej nazwę Stowarzyszenia
2. Stowarzyszenie może nadawad odznakę honorową wg regulaminu i wzoru ustanowionego przez
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia
§4
1. Stowarzyszenie opiera swą działalnośd na pracy społecznej ogółu członków
2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniad pracowników
3. Na zasadach określonych w ogólnie obowiązujących przepisach Stowarzyszenie może prowadzid
własną działalnośd gospodarczą i przedsięwzięcia zarobkowe służące wypracowaniu i pozyskiwaniu
środków na realizację celów i zadao statutowych

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§5
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Rozwijanie i pomnażanie dorobku polskiej kultury narodowej, realizowanie, wspieranie i
rozbudzanie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego

2. Upowszechnianie działao wszechstronnego rozwoju, edukacji, wychowania i promocji oraz
zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych
3. Prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej oraz ekologicznej i zdrowotnej
4. Kultywowanie historii, tradycji i kultury ze szczególnym uwzględnieniem folkloru i tradycji
5. Promocja walorów regionalnych z wykorzystaniem do rozwoju społeczno – kulturalnego, oświaty
regionalnej i turystyki
6. Integrowanie środowiska, w tym osób niepełnosprawnych, służące pomocy rodzinie,
przeciwdziałaniu i zapobieganiu wszelkim patologiom społecznym

§6
Stowarzyszenie – działając zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polski – dąży do
osiągnięcia nakreślonych celów poprzez realizację następujących zadao. Przedmiotem nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego jest:
1. Kod PKD 93, 29Z Pozostała działalnośd rozrywkowa i rekreacyjna. Rozwijanie i intensyfikowanie
procesu edukacji kulturalnej
2. Kod PKD 85, 52Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej. Edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i
dorosłych
3. Kod PKD 85, 52Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej. Animowanie społecznej aktywności
kulturalnej oraz ekologicznej i zdrowotnej
4. Kod PKD 93, 29Z Pozostała działalnośd rozrywkowa i rekreacyjna. Prowadzenie szkoleo , kursów,
warsztatów, wystaw, pokazów, jarmarków, imprez okolicznościowych i innych form kształcących
5. Kod PKD 94,99 Działalnośd pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Opracowywanie ekspertyz, analiz, raportów i opinii dotyczących działalności społeczno – kulturalnej.
Prowadzenie innych działao służących realizacji celów stowarzyszenia.
6. Kod PKD 91,02Z Działalnośd muzeów. Gromadzenie, katalogowanie dorobku kulturalnego i
wymiana informacji o zjawiskach kulturowych
7. Kod PKD 94,99Z Działalnośd pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana. Animowanie kontaktów i wymiany kulturalnej z zagranicą, a w szczególności z
krajami Unii Europejskiej. Współpraca z muzeami, ogniskami i zespołami artystycznymi ,instytucjami,
organizacjami pozarządowymi ,związkami wyznaniowymi i kościołami
8. Kod PKD 93,29Z Pozostała działalnośd rozrywkowa i rekreacyjna. Prowadzenie działalności
wydawniczej, fonograficznej, imprez plenerowych, spektakli i koncertów

9. Kod PKD 94,99Z Działalnośd pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana. Utworzenie banku informacji o aktywności społeczno – kulturalnej
10.Kod PKD 94,99Z Działalnośd pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana. Współdziałanie ze środkami komunikacji społecznej
11. Kod PKD 93,29Z Pozostała działalnośd rozrywkowa i rekreacyjna. Wypracowywanie
innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze
12. Kod PKD 94,99Z Działalnośd pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana. Wypowiadanie się w ważnych dla działalności społeczno – kulturalnej sprawach,
przedstawianie problemów i potrzeb tej działalności
13. Kod PKD 85,52Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej. Samokształcenie członków
stowarzyszenia
14.Kod PKD 85,52Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej. Prowadzenie zespołów artystycznych
15. Kod PKD 79,12Z Działalnośd organizatorów turystyki . Promocja społecznej aktywności kulturalnej
16.Kod PKD 93,29Z Pozostała działalnośd rozrywkowa i rekreacyjna. Organizacja imprez kulturalnych
17.Kod PKD 90,04Z Działalnośd obiektów kulturalnych. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.
Tworzenie , prowadzenie instytucji o charakterze społeczno-kulturalnym, klubów i fundacji
§7
1. Stowarzyszenie może prowadzid działalnośd gospodarczą na ogólnych zasadach określonych
w odrębnych przepisach
2. Dochód może byd uzyskany z przeprowadzonych zbiórek i imprez publicznych
3. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może byd
przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków
4. Stowarzyszenie może prowadzid działalnośd humanitarną , charytatywną .

III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
1. zwyczajnych
2. wspierających
3. honorowych
§9

Członkiem zwyczajnym może zostad pełnoletni obywatel Polski oraz innego paostwa, który :
1. akceptuje cele statutowe Stowarzyszenia
2. deklaruje czynne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia
Nabycie praw członka zwyczajnego następuje przez uchwałę Zarządu Stowarzyszenia poprzedzoną
złożeniem pisemnej deklaracji członkowskiej
§10
Członek zwyczajny ma prawo :
1. zgłaszad wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia
2. korzystad z pomocy Stowarzyszenia
3. brad udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym
4. wybierad i byd wybieranym do władz Stowarzyszenia
§11
Do obowiązków członka zwyczajnego należy :
1. przestrzeganie postanowieo statutu, wewnętrznych regulaminów oraz uchwał władz
Stowarzyszenia
2. czynne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia
3. regularne płacenie składek
§12
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostad osoba prawna lub fizyczna zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje na piśmie pomoc finansową lub rzeczową i zostanie
przyjęta przez Zarząd
2. Członek wspierający -osoba prawna -działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego
przedstawiciela
3. Członek wspierający zwolniony jest z opłacania składek członkowskich
§13
Członek wspierający ma prawo :
1. Zgłaszad wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia
2. Brad udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym

§14
3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostad osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla
realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
4. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu
5. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego , a ponadto jest zwolniony z
obowiązku płacenia składek członkowskich
§15
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
• a) śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka
• b) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu\
• c) wykreślenia przez Zarząd , jeżeli wykonywanie obowiązków statutowych nie jest możliwe z
przyczyn niezależnych wykluczenie uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania
postanowieo statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę
Stowarzyszenia
2. Od uchwały w przedmiocie wykreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni
do Walnego Zgromadzenia , którego uchwala jest ostateczna

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA
§16
Władzami Stowarzyszenia są :
1. Walne Zgromadzenie
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
§17
1. Członkowie władz powoływani są na czas nieograniczony, wybór i odwołanie odbywa się w
głosowaniu tajnym
2. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do glosowania

3. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym że liczba osób dokooptowanych nie może
przekraczad 1/3 członków pochodzących z wyboru
§18
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może byd zwyczajne lub
nadzwyczajne
§19
Zarząd zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie raz w roku, nie później niż do 31 marca, zawiadamiając
członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 14 dni przed
terminem Walnego Zgromadzenia . Odbiór zawiadomienia informującego o terminie Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia musi byd potwierdzony przez członka Stowarzyszenia własnoręcznym
podpisem. Jeżeli w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia nie ma co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania, to w drugim terminie uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez
względu na liczbę obecnych
§20
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :
1. Uchwalenie głównych kierunków działalności statutowej, zarobkowej, zatwierdzanie budżetu
rocznego i zasad jego realizowania
2. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Głosowania
na Walnym Zebraniu przeprowadza się jawnie, chyba, że głosowania tajnego nad określonym
punktem obrad zażąda co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania
3. Nie udzielenie absolutorium jest jednoznaczne z odwołaniem Zarządu
4. Wybór prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
5. Ustalanie wysokości składek członkowskich
6. Nadawanie godności członka honorowego
7. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia
8. Rozpatrywanie odwołania od uchwał Zarządu, Komisji Rewizyjnej
9. Uchwalanie regulaminów
10. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia
§21
Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:
1. z własnej inicjatywy

2. na żądanie Komisji Rewizyjnej
3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych
§22
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno byd zwołane w terminie do 14 dni od daty złożenia
pisemnego wniosku lub żądania i obradowad nad sprawami, dla których zostało zwołane
§23
1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami,
reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz
2. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa, i trzech członków, spośród których wybiera się sekretarza
i skarbnika
3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz
w miesiącu. Posiedzenia Zarządu są protokołowane . Uchwały zapadają zwykłą większością, w
przypadku równej liczby głosów decyduje głos prezesa
4. W działaniu na zewnątrz wymagane są dwa podpisy członków Zarządu w tym prezesa
5. Opracowuje regulamin pracy Zarządu i podział kompetencji
§24
Do kompetencji Zarządu należy :
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnieo przyznanych przez Walne
Zgromadzenie
3. Realizowanie uchwal Walnego Zgromadzenia
4. Sporządzanie sprawozdao z działalności
5. Zwoływanie Walnych Zgromadzeo
6. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia
7.Członkami Zarządu :
7.1 nie mogą byd członkami organu kontroli ani pozostawad z nimi w związku małżeoskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieostwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

7.2nie mogą byd skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne, ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwa skarbowe,
7.3 mogą otrzymywad z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezes Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni,
§25
Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków zwyczajnych , spośród których wybiera
przewodniczącego. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata
§ 26
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleo kontroli i żądaniem wyjaśnieo
3. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdao ze swojej działalności oraz występowanie z
wnioskiem
po przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu
5. Możliwośd uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym
6.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą byd :
6.1 członkami organu zarządzającego ani pozostawad z nimi w związku małżeoskim, we wspólnym
pożyciu, w stosunku pokrewieostwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
6.2 nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.

V. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 27
Majątek Stowarzyszenia stanowią : nieruchomości, ruchomości i środki finansowe. Na środki
finansowe składają się:
1. wpływy ze składek członkowskich
2. dotacje, darowizny, spadki, zapisy , wpływy z ofiarności publicznej,

3. wpływy z działalności statutowej
4. dochody z działalności gospodarczej
5.Stowarzyszenie może prowadzid działalnośd gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do
działalności pożytku publicznego.
6. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalnośd pożytku publicznego.
7. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowośd zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§28
1. Oświadczenie woli w sprawach majątkowych składa dwóch członków Zarządu.
2. Do ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu w tym
prezesa

VI. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§29
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej polowy członków uprawnionych do glosowania w
pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych
§30
W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku
Stowarzyszenia. Powołuje Komisję Likwidacyjną lub Likwidatora do przeprowadzenia postępowania
likwidacyjnego Stowarzyszenia
§ 31
1.Stowarzyszeniu zabrania się:
1.1 udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązao majątkiem organizacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów
oraz pracownicy pozostają w związku małżeoskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku
pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej

do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „
bliskimi osobami”,
1.2 przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, jeżeli przekazanie to następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
1.3 wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika
z celu statutowego,
1.4 Zakupu na szczególnych zasadach 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.
1.5 Prowadzona działalnośd statutowa jest dla ogółu społeczności.
1.6 Cały dochód jest przeznaczony na działalnośd statutową .
§32
W sprawach nieregulowanych w statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r
–prawo o stowarzyszeniach- z późniejszymi zmianami.
§33
W spawach nieregulowanych w statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r
– prawo o działalności pożytku publicznego i wolontariacie -z późniejszymi zmianami.

