
STATUT 

Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Samorządowego 

 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 
 

§1 

 

1. Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo-Samorządowe zwane dalej “Stowarzyszeniem” 
działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 
z 1989 r., Nr 20, poz. 104, z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu. 

2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony. 
 

§2 

 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach  

niezarobkowych. Swoją działalność prowadzi na rzecz ogółu społeczeństwa.  
 

§3 

 

Terenem działania Stowarzyszenia jest teren całego kraju. 

 
§4 

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Leśniowice, powiat chełmski. 
 

§5 

 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 
 

§6 

 

  Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do 

prowadzenia swych spraw oraz celów statutowych może zatrudniać pracowników. 
 

§7 

 

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz może posiadać godło ustanowione 

w zgodzie z obowiązującymi przepisami. 
 

§8 

 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o 

tym samym lub podobnym profilu działania. 
 

 

 

 

 



Rozdział II 

Cele i sposoby ich realizacji 

 

 

§9 

 

Stowarzyszenie realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach 
wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i sportowej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, 
wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz 

dzieci i młodzieży, a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji 
życiowej. 
 

§10 

 

Celem działania Stowarzyszenia jest: 
1) prowadzenie działalności oświatowej na rzecz mieszkańców gminy;  
2) powoływanie, prowadzenie i wspieranie działalności publicznych i niepublicznych 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów oraz innych szkół 
o uprawnieniach szkól publicznych; 

3) organizowanie i rozwijanie oraz finansowe, rzeczowe i ideowe wspieranie edukacji dzieci 
i młodzieży; 

4) promocja i popieranie przedsięwziąć przyczyniających się do podniesienia jakości 

edukacji; 
5) działalność kulturalna w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży; 

6) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży; 
7) wspieranie wszechstronnego, zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego 

i gospodarczego wsi; 

8) wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku 
lokalnym; 

9) wspomaganie instytucji i placówek edukacyjno-oświatowych w zakresie utrzymania 
i modernizacji obiektów; 

10) uczestniczenie w programach pomocowych i bilateralnych Unii Europejskiej oraz innych 

organizacji z nią współpracujących; 
11) współpraca i współdziałanie z władzami samorządowymi województwa, powiatu, gminy, 

wsi; 
12) dbałość o rozwój działalności sportowej i kulturalnej na terenie gminy; 
13) współudział w inicjowaniu i koordynacji działań podejmowanych przez gminę na rzecz 

ochrony środowiska, ładu i porządku publicznego, ochrony zdrowia i opieki społecznej; 
14) promowanie działalności krajoznawczo-turystycznej; 

15) pielęgnowanie i kultywowanie tradycji ludowych; 
16) współpraca z władzami Gminy Leśniowice.  
 

§11 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1) prowadzenie szkół na zasadach przewidzianych prawem; 
2) prowadzenie przedszkola, grupy lub oddziału przedszkolnego; 

3) prowadzenie świetlic środowiskowych, domów ludowych, klubów dla młodzieży i dla 
dorosłych mieszkańców wsi; 

4) organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów, 
szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa, w tym doradztwa rolniczego; 



5) udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych; 
6) tworzenie lokalnych systemów stypendialnych; 
7) wspieranie podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli; 

8) prowadzenie szeroko rozumianej działalności kulturalnej, w tym działania na rzecz 
zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury; 

9) prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie gazetki lokalnej; 
10) organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji oraz pomocy i opieki dla osób 

starszych i niepełnosprawnych; 

11) organizowanie akcji charytatywnych, festynów, aukcji, koncertów i wystaw; 
12) promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć; 

13) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich; 
14) popieranie i rozwijanie inicjatyw społecznych mieszkańców; 
15) ochronę przyrody i krajobrazu, wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki; 

16) upowszechnianie sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, prowadzenie klubów 
sportowych i organizowanie obozów wypoczynkowych i sportowych; 

17) organizowanie partnerstw lokalnych, regionalnych i innych projektów finansowanych 
z Unii Europejskiej oraz pozyskiwanie środków finansowych na realizację ich celów; 

18) podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych 

z rozwojem wsi; 
19) dokumentowanie całokształtu działalności poprzez wydawanie broszur, biuletynów, 

informatorów o gminie Leśniowice; 
20) współdziałanie z władzami gminy w zakresie rozwiązywania problemów gospodarczych, 

społecznych i oświatowych; 

21) współudział w organizacji imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych na terenie 
gminy Leśniowice.  

 
 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

 

§12 

 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne i osoby prawne. 
2. Osoba  prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. 

 
§13 

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:  
1) członków zwyczajnych; 

2) członków wspierających; 
3) członków honorowych. 

 

§14 

 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która realizuje 
cele stowarzyszenia i popiera jego działania oraz złoży pisemną deklarację opracowaną 
przez Zarząd. 

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu 
dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. 

 



3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca 
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 

4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały 

Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji, 
opracowaną przez Zarząd. 

5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny 
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 

6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek 

Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia. 
 

 

§15 

 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo: 
1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia; 

2) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia; 
3) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez  
Stowarzyszenie; 

4) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. 
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów; 
2) uczestniczenia w walnych zebraniach członków; 
3) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia; 

4) regularnego opłacania składek. 
3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa 

wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach 
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 

4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 

przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 
5. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

 

 

§ 16 

 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce 
Zarządu; 

2) wykluczenia przez Zarząd: 

a) z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub 
innych zobowiązań, przez okres przekraczający jeden rok, 

b) z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych,  
c) nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia, 
d) ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia. 

3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu; 
 4) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego. 

 
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje 

odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia 

stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu 
Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 

 

 



Rozdział IV 

Organy Stowarzyszenia 

 

§ 17 

 

Władzami Stowarzyszenia są: 
1) Walne Zebranie Członków; 
2) Zarząd; 

3) Komisja Rewizyjna. 
 

§ 18 

 

1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat. 

2. Zarząd składa się z 3 do 6 osób, w tym: prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika 
wybieranych na pierwszym posiedzeniu Zarządu spośród członków Stowarzyszenia. 

3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy 
przewodniczącego wybieranych na pierwszym posiedzeniu komisji. 

4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 
głosowania.  

5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach 
majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie. 

 

 

§ 19 

 

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu 
jawnym zwykłą większością głosów.  

Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego. 
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji 

uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali 
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 
połowę składu organu. 

 

Walne Zebranie Członków 

 

§ 20 

 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, 
jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu 
i proponowanym porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania. 

Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie, za 
który uważa się ten sam dzień po odczekaniu 30 minut od terminu pierwszego zebrania, co 

powinno być przewidziane w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu. 
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej; 
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia. 



5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty 
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

6. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków 

stowarzyszenia co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania za pośrednictwem listów 
poleconych lub przez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Leśniowice. 
7. Uchwały mogą być podejmowane bez zawiadomienia, o którym mowa w pkt 6 jeżeli na 

zebraniu obecni są wszyscy uprawnieni do głosowania i nikt nie zgłasza sprzeciwu do 

odbycia walnego i porządku obrad. 
 

 

§ 21 

 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 
1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia; 

2) uchwalanie zmian statutu; 
3) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia; 
4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej; 

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia; 
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu; 

7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku; 
8) podejmowanie uchwał w sprawie nadania tytułu członka honorowego; 
9) ustalanie wysokości składek członkowskich; 

10) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych 
władz Stowarzyszenia; 

11) określenie najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć zarząd Stowarzyszenia; 
12) podejmowanie uchwał w sprawie wynagradzania członków Stowarzyszenia; 
 

 

Zarząd Stowarzyszenia 

 

§ 22 

 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego 
Zebrania Członków i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków 

Stowarzyszenia. 
2. Stowarzyszenie reprezentuje prezes Zarządu lub wiceprezes, albo osoba upoważniona 

przez prezesa Zarządu. 

3. Zarząd pracuje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu pracy.  
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.  

5. Oświadczenia woli Stowarzyszenia oraz podpisywanie dokumentów wymaga 
współdziałania łącznie dwóch członków Zarządu. 
 

 

§ 23 

 

Do kompetencji Zarządu należy: 
1) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia; 

2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania; 
3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia; 

4) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej; 
5) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 



6) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia; 
7) przygotowywanie projektów uchwał i materiałów na Walne Zebrania Członków; 
8) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników 

Stowarzyszenia w tym zatrudnianie i rozwiązywanie stosunków pracy z dyrektorami 
placówek oświatowych; 

9) zatwierdzanie terminarzy budżetowych szkół i placówek oświatowych w oparciu 
o przedłożone projekty i nadzór nad ich gospodarką finansową; 

10) ustalenie regulaminów wynagradzania w jednostkach prowadzonych przez 

Stowarzyszenie (warunki płacy, czas pracy, pensum); 
11) zatwierdzanie statutów szkół i placówek oświatowych; 

12) realizacja zadań zawartych w ustawie o systemie oświaty należących do kompetencji 
organu prowadzącego. 

 

 
Komisja Rewizyjna 

 

§ 24 

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli 
nad jego działalnością. 

 
§ 25 

 

1. Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej nie podlega 
Zarządowi. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 
1)   nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa,      
      powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,  

2)   nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 
 

§ 26 

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia; 
2) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu; 

3) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności 
Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia; 

4) wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi; 

5) wnioskowanie o odwołanie zarządu lub poszczególnych członków zarządu w razie 
jego bezczynności; 

6) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 
 

 

 

§ 27 

 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach 
Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia 
pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz 
w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący. 



Rozdział V 

Majątek i fundusze 

 

§ 28 

 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
 

§ 29 

 

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

1) składki członkowskie; 
2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu; 
3) dotacje, subwencje, udziały, środki zgromadzone na lokatach bankowych. 

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje 

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.  
4. Zgoda Walnego Zgromadzenia Członków nie jest wymagana w przypadku  nabywania, 

zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia , których wartość nie przekracza 5 000 zł.  

 

§ 30 

 

Cały uzyskany dochód Stowarzyszenia przeznaczany jest na działalność statutową.  
 

§ 31 

 

Składki członkowskie zbierane są przez Skarbnika Stowarzyszenia, który prowadzi 
rejestr wpłat.  
 

§ 32 

 

Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność bezwzględnie nie obejmuje: 
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia 

w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, 

z którymi członkowie, członkowie organów lub pracownicy 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”; 

2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego 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; 

3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich, chyba że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu 

Stowarzyszenia; 
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy 

oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po 
cenach wyższych niż rynkowe.  

 
 



Rozdział VI 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§ 33  

 

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu 
Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga zwykłej większość głosów, 
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.  

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków 
określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku 

Stowarzyszenia. 
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych 

w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 

7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20, Poz. 104 z późn. 
zm.). 

 
 

 

 
 
 

 


