
STATUT 

Stowarzyszenia Rekreacyjno-Ekologicznego Joniec-Wkra 
 

Uchwalony na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia zwołanym w 

formie korespondencyjnej decyzją Zarządu z dnia 24.05.2021 r. 

 

Rozdział I  

Postanowienia ogólne  

§ 1.  

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Rekreacyjno-Ekologiczne Joniec-Wkra, zwane w 

dalszej części Statutu Stowarzyszeniem. Jest ono dobrowolnym, samorządnym i trwałym 

zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań 

sprzyjających rozwiązywaniu problemów właścicieli i użytkowników działek rekreacyjnych 

zlokalizowanych na terenie gminy Joniec w powiecie płońskim oraz propagowanie postaw 

proekologicznych.  

 

§ 2.  

Stowarzyszenie jako podmiot zarejestrowany posiada osobowość prawną.  

§ 3.  

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Joniec w powiecie płońskim.  

 

§ 4.  

Stowarzyszenie obejmuje swym działaniem obszar gminy Joniec. Dla właściwego realizowania 

swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie całego kraju, a także we 

współpracy z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.  

§ 5.  

Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność statutową oraz działalność gospodarczą. 

§ 6.  

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym 

celu działania, jeżeli jest to zgodne z przepisami prawa.  

§ 7.  

Cele Stowarzyszenia:  

1. rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwiązywaniu 

problemów terenów gminy Joniec i zlokalizowanych tam działek rekreacyjnych,  

2. współpraca z władzami gminy i miejscową społecznością w kwestiach istotnych dla 

Członków Stowarzyszenia,  

3. podejmowanie działań w zakresie tworzenia infrastruktury publicznej niezbędnej do 

proekologicznego rozwoju gminy, 

4. pomoc, reprezentacja i popieranie interesów Członków Stowarzyszenia przed organami 

władzy publicznej i sądami,  

5. działalność integracyjna mieszkańców i działkowiczów,  

6. promocja gminy Joniec, 

7. działalność kulturalna, 

8. działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, 



9. działalność w zakresie ochrony środowiska, 

10. wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych służących rozwojowi gminy, 

11. wspieranie dobroczynności. 

 

§ 8.  

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:  

1. współpracę z władzami samorządowymi i lokalnymi organizacjami mieszkańców, 

2. podejmowanie inicjatyw mających na celu rozwiązywanie problemów dotyczących działek 

Członków Stowarzyszenia,  

3. współtworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości na 

terenie gminy Joniec 

4. współpracę z organizacjami ekologicznymi,  

5. reprezentację interesów Członków Stowarzyszenia przed organami władzy publicznej i 

sądami,  

6. udział w tworzeniu planu zagospodarowania terenu z wytyczeniem dróg, numeracji 

adresowej posesji, wspólnych ścieżek rekreacyjnych i innej infrastruktury lokalnej (woda, 

odpady, kanalizacja, prąd itd.); przestrzeganie zasad pielęgnacji drzewostanu leśnego i 

współpraca z nadleśnictwem,  

7.  uczestnictwo w organizacji miejscowych aktywności rekreacyjnych i sportowych, 

spotkaniach, imprezach edukacyjno-ekologicznych i turystycznych,  

8. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami 

masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego,  

9. współpracę z instytucjami i organizacjami pozarządowymi o charakterze lokalnym i 

krajowym, 

10. organizację przedsięwzięć promujących gminę Joniec,  

11. organizowanie i wspieranie działań na rzecz społeczności lokalnej i osób potrzebujących.  

§ 9.  

Realizując powyższe cele, Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może 

jednak zatrudniać pracowników i pełnomocników do prowadzenia wybranych spraw.  

Rozdział II  

Członkostwo  

§ 10.  

1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia będąca właścicielem działki 

rekreacyjnej położonej w gminie Joniec lub osoba której przysługuje udokumentowane 

prawo korzystania z tej nieruchomości lub osoba upoważniona przez właściciela tej 

nieruchomości. Każdą działkę w Stowarzyszeniu może reprezentować tylko jedna osoba.  

2. Warunkiem członkostwa w Stowarzyszeniu jest:  

a) wypełnienie i złożenie deklaracji członkowskiej do Zarządu, a następnie podjęcie 

uchwały przez Zarząd przyjmującej kandydata w poczet Członków Stowarzyszenia,  

b) przestrzeganie postanowień Statutu Stowarzyszenia,  

c) regularna opłata składek członkowskich.  

3. Na pisemny wniosek grupy Członków Stowarzyszenia Zarząd może podjąć uchwałę 

nadającą osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia status Członka Honorowego. 

Członek Honorowy zwolniony jest z płacenia składek członkowskich i nie posiada prawa 

głosu na Walnym Zgromadzeniu.  



§ 11.  

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są: 

1. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia 

szczególnie w społeczności miejscowej,  

2. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,  

3. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu,  

4. regularnie opłacać składki, z wyjątkiem Członków określonych w § 10 pkt. 3),  

5. wspierać działalność Stowarzyszenia i podejmowane przezeń inicjatywy,  

6. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,  

7. wywiązywać  się z dobrowolnie podjętych w ramach Stowarzyszenia zobowiązań.  

§ 12.  

Członek Stowarzyszenia: 

1. ma prawo brać udział w działalności Stowarzyszenia,  

2. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze, z wyjątkiem Członków określonych w § 

10 pkt. 3),  

3. ma prawo wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania 

Stowarzyszenia,  

4. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.  

§ 13.  

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:  

1. rezygnację pisemną osobiście złożoną Zarządowi lub wysłaną listownie na adres 

korespondencyjny,  

2. wykluczenie przez Zarząd za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami 

Stowarzyszenia,  

3. uchwałę Zarządu po śmierci Członka, 

4. wykluczenie na wniosek Zarządu wskutek niewywiązywania się z opłacania składek 

przez kolejne 12 miesięcy i nieuregulowania całej zaległości za ten okres. Przed 

wykluczeniem Zarząd musi wezwać Członka do uiszczenia zaległych składek, podając 

ostateczny termin i wskazując aktualne konto bankowe.  

      Skreślonemu członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia.  

Rozdział III  

Organy Stowarzyszenia  

§ 14.  

1. Organami Stowarzyszenia są:  

a) Walne Zgromadzenie 

b) Zarząd 

c) Komisja Rewizyjna. 

2. Władze Stowarzyszenia stanowią  

a) Walne Zgromadzenie  

b) Zarząd. 

3. Kadencja wszystkich organów wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata.  

 

 



§ 15.  

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu 

nie stanowią inaczej.  

§ 16.  

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  

2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest w trybie zwyczajnym raz do roku oraz w trybie 

nadzwyczajnym zgodnie z pkt.4.  

3. Walne Zgromadzenie zwyczajne zwołuje Zarząd raz na rok, poprzez zawiadomienie 

Członków o terminie i miejscu zebrania, z minimum miesięcznym wyprzedzeniem w 

jeden ze sposobów podanych w punkcie  a) i b):  

a) wiadomość na wskazany w deklaracji lub ankiecie aktualizacyjnej adres poczty 

elektronicznej,  

b) informacja tekstowa „sms” na podany w deklaracji lub ankiecie aktualizacyjnej numer 

telefonu.  

c) Ponadto informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia lub 

portalu społecznościowym Facebook.  

Członkowie, którzy nie podali w deklaracji członkowskiej bądź ankiecie 

aktualizacyjnej innej formy kontaktu, powinni zostać powiadomieni listownie na 

podany adres.  

Zawiadomienie o przewidywanym porządku obrad będzie podane do wiadomości na 

stronie internetowej Stowarzyszenia lub portalu społecznościowym Facebook. 

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w celu podjęcia 

ważnych decyzji przez Członków Stowarzyszenia lub na żądanie Komisji Rewizyjnej 

albo na pisemny wniosek co najmniej10% aktualnych Członków. Zgromadzenie zwołuje 

Zarząd w terminie minimum jednego miesiąca od dnia zgłoszenia żądania lub złożenia 

wniosku.  

5. Powiadomienia Członków oraz sposób podania porządku obrad określa pkt 3.  

6. Walne Zgromadzenie jest ważne przy obecności minimum 25% wszystkich Członków 

Stowarzyszenia. Uwiarygodnieniem obecności Członka jest podpis na liście obecności. W 

przypadku mniejszej liczby uczestników Zarząd podejmuje decyzję o przesunięciu 

Walnego Zgromadzenia na inny termin.  

7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów obecnych i 

uprawnionych do głosowania Członków.  

8. Podczas głosowań każdemu Członkowi przysługuje jeden głos, z wyjątkiem Członków 

określonych w § 10 pkt. 3.  

9. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć i mają prawo do głosowania jedynie 

Członkowie Stowarzyszenia. Dopuszcza się też uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu 

Członków Honorowych, zaproszonych gości, doradców, rodziny Członków 

Stowarzyszenia oraz sympatyków jako głos opiniotwórczy lub doradczy.  

§ 17.  

1. W przypadkach, gdy na skutek decyzji lub zarządzeń wprowadzonych przez władze 

państwowe bądź lokalne (stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe itp.) zwołanie Walnego 

Zgromadzenia w formie tradycyjnej przedstawionej w §16 jest niemożliwe, Zarząd 

zarządza Walne Zgromadzenie w formie korespondencyjnej. 

2. Procedury korespondencyjnej formy Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd. 



3. Uchwały Walnego Zgromadzenia w formie korespondencyjnej uznaje się za ważne, jeżeli 

w głosowaniu wzięło udział co najmniej 25% Członków Stowarzyszenia. Uchwały 

zapadają zwykłą większością oddanych głosów. 

4. Treść pkt. 1, 2, 3 odnosi się również do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

odbytego w formie korespondencyjnej.  

 

§ 18.  

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:  

a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,  

b) rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

sprawozdania finansowego,  

c) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,  

d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,  

e) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  

f) uchwalenie zmian Statutu,  

g) ustalenie wysokości składek członkowskich,  

h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu czy skarg na działalność Zarządu 

wnoszonych przez Członków Stowarzyszenia. 

§ 19. 

1. Walne Zgromadzenie powołuje Członków Zarządu na kadencję określoną w § 14 pkt 3 i 

może odwołać w trakcie kadencji cały Zarząd lub poszczególnych członków.  

2. Zarząd składa się z 5 do 7 członków i zostaje wybierany przez Walne Zgromadzenie.  

3. Zarząd na pierwszym po wyborach zebraniu wybiera ze swojego grona Prezesa, 

Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza. Pozostali Członkowie Zarządu mogą piastować inne 

ustalone lub przydzielone funkcje.  

4. Do kompetencji Zarządu należy:  

a) realizowanie celów Stowarzyszenia,  

b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,  

c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,  

d) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,  

e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 

f) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,  

g) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,  

h) skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.  

§ 20.  

1. Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Rewizyjną w 3-osobowym składzie na kadencję 

określoną w §14 pkt 3 i może odwołać w trakcie kadencji poszczególnych jej członków.  

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Zastępcę.  

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,  

b) kontrola i ocena całorocznej pracy Zarządu,  

c) składanie sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu ze swej działalności,  

d) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,  

e) występowanie z wnioskiem zwołania Walnego Zgromadzenia.  

 



§ 21.  

W razie zmniejszenia się składu organów Stowarzyszenia wymienionych w §14 pkt 1 ppkt  

b) ,c) w czasie trwania kadencji w przypadkach wymienionych w §13 dopuszczalne jest 

tymczasowe uzupełnienie ich składu, w liczbie nie większej niż połowa składu każdego 

organu. Rekrutacja następuje na wniosek pozostałych członków organu spośród Członków 

Stowarzyszenia, którzy wyrażą wolę i chęć zasiadania we władzach Stowarzyszenia. 

Kooptacja jest warunkowa i wymaga zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.  

 

Rozdział IV  

Majątek i działalność własna  

§ 22.  

Majątek Stowarzyszenia powstaje:  

1. ze składek członkowskich,  

2. z dotacji, darowizn w postaci środków pieniężnych i darów rzeczowych, zapisów,  

3. z dochodów ewentualnej działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie,  

4. z ofiarności publicznej,  

5. z nawiązek sądowych,  

6. z odpisów 1% od podatku od osób fizycznych po spełnieniu warunku wpisu 

Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego, 

7. z oprocentowania lokat bankowych środków pieniężnych Stowarzyszenia.  

§ 23.  

1. Stowarzyszenie przeznacza cały swój dochód na realizację celów statutowych.  

2. Wszystkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie 

Stowarzyszenia.  

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje 

Zarząd.  

§ 24.  

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia w bieżących sprawach uprawniony jest samodzielnie 

każdy Członek Zarządu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. 

2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli wymagane 

są dwa podpisy Członków Zarządu działających łącznie, z zastrzeżeniem pkt 3. 

3. Do zaciągania zobowiązań majątkowych lub rozporządzania majątkiem przekraczającym 

kwotę 3000 zł (trzech tysięcy złotych) uprawnionych jest trzech Członków Zarządu w 

tym Skarbnik. 

Rozdział V  

Postanowienia końcowe  

§ 25.  

Statut może być zmieniony jedynie przez Walne Zgromadzenie na podstawie uchwały 

podjętej większością dwóch-trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy Członków 

w pierwszym terminie i co najmniej 30% w drugim terminie.  

 



§ 26.  

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w 

innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.  

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenia określa sposób 

jego likwidacji oraz przeznacza majątek Stowarzyszenia na działalność dobroczynną.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy Prawa o 

stowarzyszeniach.  

 

 


