STATUT
WYDMIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA
WĘDKARSKIEGO
z siedzibą w WYDMINACH

Wydminy 29 kwiecień 2010 roku

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
W oparciu o ustawę „Prawo o stowarzyszeniach" z dnia 7 kwietnia 1989r. tworzy się
stowarzyszenie pod nazwą: WYDMIŃSKIE STOWARZYSZENIE WĘDKARSKIE
zwane dalej „Stowarzyszeniem".
§2
Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o
jego zarejestrowaniu w Sądzie.

§3
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§4
Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Wydminy .

§5
Stowarzyszenie moŜe uŜywać pieczęci i odznak zawierających nazwę Stowarzyszenia.

§6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a w zakresie
niezbędnym, równieŜ na pracy członków i innych osób, wykonywanej na zasadzie umowy o
pracę czy umów cywilnych.

§7
Stowarzyszenie moŜe być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, o tym
samym lub podobnym charakterze na podstawie decyzji Walnego Zebrania.

§8
Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.

Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSÓB ICH REALIZACJI

§9
Stowarzyszenie zrzesza wszystkich, którym nieobca jest idea ochrony przyrody ze
szczególnym uwzględnieniem ochrony powierzchniowych wód śródlądowych województwa
warmińsko- mazurskiego.
§10
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu:
1) przejmowanie w uŜytkowanie lub dzierŜawę wód w celu prowadzenia na nich działalności
statutowej stowarzyszenia,
2) udział w prowadzeniu gospodarki rybacko-wędkarskiej zgodnej z zasadami ochrony
przyrody,
3) ewidencjonowanie i zgłaszanie odpowiednim władzom wszelkich niekorzystnych dla
środowiska zjawisk na odnośnym terenie (zanieczyszczenie wód, melioracja),
4) walkę z kłusownictwem,
5) prowadzenie akcji propagandowych związanych z ochroną przyrody,
6) organizowanie imprez sportowo-turystycznych,
7) współpracę z innymi organizacjami i podmiotami powołanymi w celu ochrony przyrody i
ekosystemów wodnych,
§ 11
Do podstawowych sposobów realizacji celów Stowarzyszenia naleŜy:
1) promowanie i popularyzacja idei turystyki wędkarskiej,
2) współpraca w zakresie turystyki wędkarskiej z organami administracji, podmiotami
gospodarczymi, innymi stowarzyszeniami, rezerwatami przyrody, parkami narodowymi i
krajobrazowymi,
3) przygotowywanie i wyraŜanie stanowiska oraz opracowywanie wniosków pod adresem
organów przedstawicielskich , administracji publicznej, fundacji,
4) organizowanie spotkań, szkoleń, narad, oraz udział w krajowych i międzynarodowych
naradach, kongresach, sympozjach i targach wędkarskich,

5) współudział we wszelkich przedsięwzięciach na rzecz ochrony przyrody,
6) uczestnictwo we wszelkich postępowaniach administracyjnych mających wpływ na stan
środowiska naturalnego gminy Wydminy, całego powiatu giŜyckiego i województwa
warmińsko-mazurskiego,
7) współpraca z agendami i instytucjami działającymi na rzecz ochrony środowiska,
8) podejmowanie innych przedsięwzięć słuŜących realizacji celów Stowarzyszenia.

Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA , ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12
Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających
3. członków honorowych
§ 13
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moŜe być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej
Polskiej który:
1) popiera cele Stowarzyszenia,
2) daje rękojmię czynnego uczestnictwa w zespolonym wysiłku zmierzającym do realizacji
celów Stowarzyszenia,
3) przedstawi rekomendację 2 członków Stowarzyszenia
4) złoŜy deklarację członkowską
5) systematycznie płaci składki członkowskie,

§ 14
1) Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd
Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

2) Wszyscy załoŜyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia z
chwilą jego rejestracji.
§ 15
Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w Ŝyciu Stowarzyszenia, a w
szczególności:
1) wybierać i być wybierany do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczyć w Walnych Zebraniach,
3) moŜe wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania
Stowarzyszenia,
4) korzystać z majątku Stowarzyszenia,
5) posiadać legitymacje Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,
§ 16
Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:
1) swoją postawą przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
2) dbać o jego dobre imię,
3) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
4) przestrzegać postanowień statutu regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
5) regularnie opłacać składki.
§ 17
Członkiem wspierającym moŜe zostać:
1. Osoba prawna lub fizyczna, bez względu na jej siedzibę w kraju i za granicą zmierzająca
do uczestnictwa w realizacji załoŜeń statutowo- programowych Stowarzyszenia,
2. Członkiem wspierającym moŜna zostać poprzez złoŜenie oświadczenia woli Zarządowi
Stowarzyszenia, który podejmie w tej kwestii stosowną uchwalę,
3. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie,
4. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem
Stowarzyszenia,

5. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym
wymienionych w § 15 z wyjątkiem pkt.l biernego i czynnego prawa wyborczego.
6. Członkowie wspierający zobowiązani są przestrzegać zapisów § 16 z wyłączeniem pkt.5 regularnego opłacania składek, gdyŜ w tej kwestii obowiązuje ich §17 pkt. 4
§ 18
Członkiem honorowym Stowarzyszenia moŜe zostać:
1. Osoba prawna lub fizyczna, szczególnie zasłuŜona dla Stowarzyszenia lub realizacji celów
Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Stowarzyszenia, po uzyskaniu pisemnej
zgody osoby, która ma zostać obdarzona godnością członka honorowego,
3. Członkowie honorowi korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym
wymienionych w § 15 z wyjątkiem pkt.l biernego i czynnego prawa wyborczego,
4. Członkowie honorowi zobowiązani są przestrzegać załoŜeń § 16 z wyłączeniem pkt.5 regularnego opłacania składek.
§ 19
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje z powodu:
1. Rezygnacji pisemnej złoŜonej na ręce Zarządu,
2. Wykluczenie przez Zarząd:
a) za działaln\ość sprzeczną ze statutem Stowarzyszenia,
b) zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez sześć miesięcy,
c) śmierci członka Stowarzyszenia.
Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 20
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna

§ 21
1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.
2. Wyboru do poszczególnych władz Stowarzyszenia dokonuje się w głosowaniu jawnym
większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych .
3.W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w rozdz. IV paragraf
20. pkt 2, 3, do połowy składu pierwotnego w czasie kadencji, -uzupełnienie składu następuje
w drodze wyborów uzupełniających w głosowaniu jawnym,
4.Tryb władzy poszczególnych organów określają regulaminy uchwalane przez Walne
Zebranie Członków Stowarzyszenia.
§ 22
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
§ 23
1. Walne Zebranie Członków, zwane dalej Walnym Zebraniem, jest najwyŜszą władzą
Stowarzyszenia,
2. Walne Zebranie moŜe być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd minimum raz do roku nie później
niŜ do końca czerwca danego roku.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd:
a) na podstawie uchwały zarządu,
b) na pisemny wniosek co najmniej l0 członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
c) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. Walne zebranie powinno być zwołane w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty
podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku, w sprawie zwołania,
6. Do zadań Walnego Zebrania oprócz innych spraw przewidzianych przez prawo lub
niniejszy statut naleŜy:
a) uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
b) uchwalanie rocznego budŜetu Stowarzyszenia,
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej

d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
e) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz odwoływanie, w tym wybór na poszczególne
funkcje w tych organach.
f) uchwalanie statutu lub jego zmian,
g) zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji o
tym samym lub podobnym charakterze,
i) ustalanie wysokości składki członkowskiej,
j) uchwalanie regulaminów działania Zarządu,
k) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków i władze Stowarzyszenia oraz
podejmowanie uchwał w tej sprawie,
l) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o wykluczenie ze Stowarzyszenia lub skreślenie
z listy członków,
ł) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego
majątku.
7. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków nie
później niŜ na 14 dni przed terminem zwołania zebrania w formie pisemnej,
8. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie w
obecności co najmniej połowy członków, a w drugim terminie po 30 minutach bez względu
na ilość członków obecnych na zebraniu,
9. Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym, z zastrzeŜeniem wyjątków
przewidzianych przez prawo lub niniejszy statut,
10. Na Ŝądanie co najmniej połowy zebranych zarządza się głosowanie tajne,
11. KaŜdemu członkowi uprawnionemu przysługuje tylko jeden głos.
12. Obrady Walnego Zebrania prowadzi kaŜdorazowo wybierany Przewodniczący
13. Do czasu wyboru Przewodniczącego Walnego Zebrania obrady prowadzi Prezes Zarzadu
Stowarzyszenia lub teŜ inny członek zarządu.
§ 24
1. Zarząd jest najwyŜszą władzą Stowarzyszenia w okresie między Zebraniami Walnymi i
odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.
2. Do Zarządu naleŜy, oprócz innych spraw przewidzianych przez prawo lub niniejszy statut:
a) kierowanie działalnością Stowarzyszenia,

b) realizowanie Uchwał Walnego Zebrania oraz składanie sprawozdań z własnej działalności,
d) uchwalanie planów pracy i projektu budŜetu Stowarzyszenia,
e) ustalenia zasad wpłacania składek członkowskich,
f) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
g) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
h) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych,
i) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
j) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
k) podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich (przyjęcia, skreślenia),
l) nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego.
3. Zarząd składa się z 3 osób, Prezesa ,Skarbnika, Sekretarza,
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb i są zwoływane przez Prezesa lub
innego członka Zarządu.
§ 25
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym, składa się z 3 osób, Przewodniczącego
Komisji i dwóch Członków, wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy:
a) co najmniej raz do roku, kontrola pracy Stowarzyszenia,
b) składanie sprawozdania z własnej działalności,
c) opiniowanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia,
d) składanie wniosków o udzielenie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu,
e) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania.
f) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet
członków,
g) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków,
h) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu wykluczenia ze stowarzyszenia.

Rozdział V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 26
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, spadków,
zapisów, dochodów z własnej działalności, ofiarności publicznej i z innych źródeł,
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
§ 27
1. Stowarzyszenie moŜe prowadzić działalność gospodarczą z tym Ŝe, cały dochód z tej
działalności musi być przeznaczony na realizacje celów statutowych Stowarzyszenia,
2. Stowarzyszenie moŜe być teŜ udziałowcem lub akcjonariuszem w spółkach.
§ 28
Stowarzyszenie moŜe nieodpłatnie przyjmować i otrzymywać na własność lub w uŜytkowanie
mienie ruchome i nieruchome oraz inne prawa majątkowe.

§ 29
1. Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes,
2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upowaŜnionych jest Zarząd Stowarzyszenia
działający łącznie (trzy podpisy na dokumentach finansowych).
Rozdział VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 30
Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3
głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
§ 31
1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia oraz przeznaczenia jego majątku
pozostałego po likwidacji podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy
obecności co najmniej 3/4 członków.

2. W razie powzięcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków
powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację zgodnie z uchwalonymi
wytycznymi,
3. Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków moŜe wskazać
organizacje lub instytucję społeczne, na których rzecz przejdzie majątek Stowarzyszenia po
przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o
Stowarzyszeniach i Kodeks Cywilny.
Wydminy 29.04.2010 roku
Przewodniczący Zebrania ZałoŜycielskiego

Sekretarz Zebrania ZałoŜycielskiego

