STATUT STOWARZYSZENIA
Absolwentów i Sympatyków Szkoły Rolniczej w Marszewie

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Szkoły
Rolniczej w Marszewie. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy Stowarzyszenie
Marszew. W dalszych postanowieniach Statutu zwane jest „Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnie określającym swoje cele, program
działania i struktury organizacyjne zrzeszeniem mającym na celu realizację niżej
wymienionych celów statutowych.
3. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz niniejszego statutu.
§2
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie Polski oraz poza jej granicami,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami międzynarodowymi.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych
organizacji zainteresowanych tym samym lub podobnym profilem działania.
4. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
5. Stowarzyszenie może używać pieczęci, logo, odznak i innych symboli na zasadach
określonych w przepisach szczególnych oraz na podstawie uchwał organów
Stowarzyszenia.
§3
Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Marszew w gminie Pleszew w województwie
Wielkopolskim.
§4
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swoich spraw, jak i indywidualnych spraw członków Stowarzyszenie
może zatrudniać pracowników lub zlecać prowadzenie tych spraw osobom fizycznym
lub stosownym instytucjom.
Rozdział 2.
Cele i sposoby działania Stowarzyszenia
§5
1. Celem Stowarzyszenia jest szeroko rozumiane działanie na rzecz wspierania rozwoju
edukacyjnego, kulturalnego, społecznego oraz gospodarczego Rzeczypospolitej
Polskiej we wszystkich obszarach życia, a w szczególności w zakresie:
a)
nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

b)
kultury i sztuki,
c)
sportu i rekreacji,
d)
pomocy potrzebującym, w tym w szczególności zagrożonym wykluczeniem
społecznym,
e)
przeciwdziałania bezrobociu,
f)
wspierania idei samorządności,
g)
kultywowania tradycji i upowszechniania historii,
h)
wspierania i dbania o ekologię oraz ochronę środowiska naturalnego,
i)
ochrony i promocji zdrowia,
j)
współpracy międzynarodowej,
k)
promocji,
l)
aktywizacji mieszkańców do udziału w realizacji celów Stowarzyszenia,
m)
upowszechnianie postaw proeuropejskich,
n)
organizacji i promocji wolontariatu,
o)
skupiania wokół idei Stowarzyszenia zainteresowanych,
p)
wspierania i rozwoju przedsiębiorczości,
q)
wspierania i rozwoju instytucji okołobiznesowych,
r)
organizowanie współpracy absolwentów dla umocnienia ich pozycji
zawodowej,
s)
organizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego absolwentów i uczniów,
t)
rozwój obszarów wiejskich.
§6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) prowadzenie szkoły gimnazjalnej na zasadach prawem przewidzianych;
b) prowadzenie szkoły ponadgimnazjalnej na zasadach prawem przewidzianych;
c) prowadzenie świetlicy środowiskowej, klubu dla młodzieży i dla dorosłych
mieszkańców wsi,
d) prowadzenie schronisk turystycznych,
e) tworzenie lokalnych systemów stypendialnych,
f) wspieranie podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli,
g) inicjowanie zmian w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli i wychowawców;
h) tworzenie programów edukacyjnych dla szkoły;
i) popularyzowanie nowoczesnych form zarządzania oświatą;
j) rozpowszechnianie w świadomości społecznej potrzeby zdobywania wiedzy i
wykształcenia,
k) prowadzenie działalności oświatowej i wydawniczej,
l) udzielanie pomocy osobom i instytucjom działającym na rzecz oświaty,
m) dofinansowywanie przedsięwzięć służących zdobywaniu wykształcenia przez młodzież
n) organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów,
szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa, w tym doradztwa rolniczego,
o) współdziałanie z samorządami, administracją państwową i gospodarczą, instytucjami,
organizacjami krajowymi i zagranicznymi lub innymi osobami zainteresowanymi
działalnością Stowarzyszenia,
p) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości
narodowej, europejskiej, obywatelskiej i kulturowej,
q) upowszechnianie i wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz
nawiązywanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
r) promocję i organizację wolontariatu,
s) ochronę i promocję zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań
profilaktycznych – profilaktyka uzależnień, agresji, przemocy i innych zachowań
ryzykownych,
t) organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych w tym osób
niepełnosprawnych,

u) organizowanie obozów wypoczynkowych i sportowych,
v) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
w) ochronę przyrody i krajobrazu, wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki,
x) organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi,
y) wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego wsi, tworzenie nowych miejsc
pracy,
z) wprowadzenie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego i działań na
rzecz ekologii,
aa) popularyzację rolnictwa ekologicznego,
bb) wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej i
przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji,
cc) organizowanie Partnerstw lokalnych i regionalnych dla realizacji projektu i innych
projektów finansowanych z Unii Europejskiej i pozyskiwanie środków finansowych na
realizację celów;
dd) podejmowanie wszelkich innych działań służących realizacji celów statutowych.
§7
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w
odrębnych przepisach, całkowity dochód z prowadzonej działalności gospodarczej jest
przeznaczony na realizację celów statutowych.
2. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zebranie Członków
zmieniając statut poprzez wprowadzenie do niego przedmiotu działalności
gospodarczej jaką prowadzić ma Stowarzyszenie.
3. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej Walne Zebranie Członków może
określić zasady wynagradzania członków organów Stowarzyszenia zarządzających tą
działalnością gospodarczą.
§8
Stowarzyszenie może realizować swe cele statutowe jako organizacja pożytku publicznego po
spełnieniu odpowiednich wymogów prawnych.
§9
Stowarzyszenie może realizować swoje cele i zadania również poprzez prowadzenie
działalności odpłatnej.
Rozdział 3.
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§10
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Przy czym osoba prawna
może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
a)
członków zwyczajnych;
b)
członków wspierających;
c)
członków honorowych;
d)
członków uczestników.
§11
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która pragnie wnieść
wkład w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia i jest aktywnie zaangażowana w życie
społeczności lokalnej.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej
Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, który złoży pisemną deklarację członkowską.

§12
1.Członek zwyczajny ma prawo :
− czynnego i biernego udziału w wyborach władz Stowarzyszenia,
− podejmowania inicjatyw, zgłaszania wniosków i głosowania na zebraniach Stowarzyszenia
zgodnie z przepisami statutu,
− zgłaszania opinii, postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do :
− przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
− aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia,
− propagowania celów Stowarzyszenia,
− regularnego opłacania składek członkowskich.
§ 13
1.Członków zwyczajnych Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia większością 2/3
głosów w obecności przynajmniej połowy członków Zarządu.
2.Członkowie założyciele Stowarzyszenia z chwilą rejestracji Stowarzyszenia stają się
członkami zwyczajnymi.
3.Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia ustaje w razie:
a) pisemnej rezygnacji członka,
b) skreślenia z listy członków przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu niepłacenia składek
członkowskich,
c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw
publicznych,
d) śmierci członka,
e) rozwiązania się Stowarzyszenia,
f) działania na szkodę Stowarzyszenia.
4.Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w § 13 ust. 3 pkt a, b, c, f Zarząd
Stowarzyszenia umożliwi członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na
posiedzeniu Zarządu.
5.Od uchwały Zarządu w sprawie, o której mowa w § 13 ust. 3 członek Stowarzyszenia może
odwołać się, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały lub powzięcia o niej wiadomości, do
Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.
§ 14
Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się poprzez złożenie deklaracji członkowskiej i
przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia uchwałą Zarządu.
§ 15
1.Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna
zainteresowana celami Stowarzyszenia i przyczyniająca się do jego rozwoju.
2.Członkowie wspierający mogą deklarować płacenie składek lub w inny sposób wspierać
działalność Stowarzyszenia.
3.Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji
Zarządu Stowarzyszenia.
4.Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego
prawa wyborczego. Nie przysługuje mu również prawo do głosu stanowiącego na walnym
zebraniu członków, a jedynie głos doradczy.
5.Członek wspierający traci przynależność do Stowarzyszenia z takich samych przyczyn jak
członek zwyczajny.
6.Członek wspierający może działać w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego
przedstawiciela.

§ 16
1.Członkiem uczestnikiem Stowarzyszenia może być osoba niepełnoletnia poniżej 16 lat, która
za pisemną zgodą swego opiekuna prawnego złoży wniosek do Zarządu Stowarzyszenia.
2.Członkom uczestnikom przysługują prawa i obowiązki członka zwyczajnego, poza głosem
stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym.
3.Członek uczestnik traci przynależność do Stowarzyszenia z takich samych przyczyn jak
członek zwyczajny, a także po pisemnym wycofaniu zgody swego opiekuna przyjętej przez
Zarząd Stowarzyszenia.
4.Członkom skreślonym lub wykreślonym z listy członków uczestników przysługuje prawo
wniesienia odwołania do najbliższego Walnego Zebrania Członków, w trybie przewidzianym
przez § 13 ust. 5.
§ 17
1.Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce
zamieszkania, szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.
2.Tytuł członka honorowego jest nadawany przez Walne Zebranie Członków w uznaniu
wybitnych zasług.
3.Członkom honorowym przysługują prawa i obowiązki członka zwyczajnego, poza głosem
stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym.
4.Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
5.Członkostwo honorowe ustaje w razie :
-dobrowolnego zrzeczenia się tej godności,
-pozbawienia członka tej godności uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu,
-rozwiązania się Stowarzyszenia.
Rozdział 4.
Władze Stowarzyszenia
§ 18
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a)
Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów),
b)
Zarząd,
c)
Komisja Rewizyjna.
§ 19
1.Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym
lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków. Kadencja jest wspólna i
kończy się z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków za ostatni pełny rok kadencji.
2.W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie
kadencji skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów
według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków nie
może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.
3.Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.
Walne Zebranie Członków
§ 20
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd. Zwyczajne Walne Zebranie
Członków odbywa się przynajmniej raz w roku.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia
członków drogą elektroniczną, a w przypadku braku poczty elektronicznej, pisemnie.
4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3 przesyła się co najmniej na 14 dni przed terminem
Walnego Zebrania Członków.
5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a)podejmowanie uchwał o przystępowaniu do innych stowarzyszeń,
b)uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,
c)ustalanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d)rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia,
e)podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
f)opiniowanie i rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej,
g)powoływanie i odwoływanie władz Stowarzyszenia,
h)ustalanie wysokości składek,
i)podejmowanie uchwały dotyczącej bilansu rocznego oraz udzielanie absolutorium dla
Zarządu,
j)uchwalanie albo zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych,
k)inne sprawy wskazane do kompetencji Walnego Zebrania Członków postanowieniami
Statutu.
§ 21
1.Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykła większością głosów:
-w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków,
-w drugim terminie, po upływie 15 minut, bez względu na liczbę obecnych.
2.Głosowanie uchwał Walnego Zebrania Członków odbywa się jawnie. Wniosek o utajnienie
głosowania uchwał musi być przegłosowany zwykła większością głosów przez Walne Zebranie
Członków.
§ 22
1.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, na
wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 członków Stowarzyszenia.
2.Wniosek Komisji Rewizyjnej lub członków Stowarzyszenia winien określić sprawy, które ma
rozpatrywać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.
3.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia w
terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku.
§ 23
1.W przypadku gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100 osób, Walne Zebranie
Członków zostaje zastąpione Zebraniem Delegatów. Jeden delegat nie może przypadać na
więcej niż 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, przy czym delegatów nie może być
mniej niż 20. Delegaci wybierani są spośród i przez wszystkich członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
2.Kadencja delegatów jest wspólna i trwa 4 lata. Kadencja upływa przed odbyciem Zebrania
Delegatów za ostatni pełny rok kadencji.
3Szczegółowe zasady wyboru oraz ilość delegatów, z zastrzeżeniem zasad ustalonych w ust. 3,
określa Regulamin Wyboru Delegatów uchwalany przez Walne Zebranie Członków.
§24
Odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wymaga większości 2/3 głosów w
głosowaniu tajnym.
Zarząd
§25
1.Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5-8 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków.
2.Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach posiedzeniu.
3.Zarząd wybiera spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
4.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ liczby
członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W razie równej liczby głosów decyduje
głos przewodniczącego zebrania.

5.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb i zwoływane są przez Prezesa,
Wiceprezesa lub Sekretarza.
6.Do kompetencji Zarządu należy:
a)kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
b)opracowywanie projektów planów działalności i budżetu Stowarzyszenia,
c)realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
d)kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami
i wytycznymi Walnego Zebrania Członków,
e)zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków,
f)podejmowanie decyzji o przyjęciu lub skreśleniu członków,
g)składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Zarządu,
h)zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o
przyjmowaniu zapisów i darowizn,
i)zawieranie umów lub upoważnianie do ich zawierania,
j)ustanowienie pełnomocników Stowarzyszenia,
k)reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
l)powoływanie komisji problemowych i zespołów roboczych,
ł)dokonywanie innych czynności prawnych i faktycznych nie zastrzeżonych do kompetencji
innych organów Stowarzyszenia.
7.Mandat członka Zarządu wygasa przed upływem kadencji w przypadku rezygnacji, ustania
członkostwa w Stowarzyszeniu bądź odwołania. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka
zarządu zarządowi przysługuje prawo uzupełnienia swojego składu przez powołanie osoby,
która uzyskała kolejno największą liczbę głosów w wyborach do tej władzy i wyraziła na to
zgodę. Liczba członków zarządu pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 składu
zarządu.
Komisja Rewizyjna
§26
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

§ 27
1.Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie
Przewodniczącego i Sekretarza. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka komisji
rewizyjnej prawo uzupełniania składu do wymaganej statutem liczby członków przysługuje
Walnemu Zebraniu Członków.
2.Upoważniony członek Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniu Zarządu z
głosem doradczym.
3.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
4.Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej ½ liczby członków Komisji. W wypadku równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego.
5.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a)przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b)występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień
oraz usunięcia stwierdzonych uchybień,
c)sporządzanie sprawozdań ze swej działalności i występowanie do Walnego Zebrania
Członków z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
d)wnioskowania o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
6.Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Komisję
Rewizyjną i zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział 5.
Majątek Stowarzyszenia
§ 28
1.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o obowiązujące
przepisy.
2.Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
- wpływy ze składek członkowskich,
- dotacje, zapisy, darowizny, spadki,
- wpływy z działalności statutowej i gospodarczej, jeżeli takowa jest prowadzona.
3.Cały dochód Stowarzyszenia przeznacza się na działalność statutową.
4.Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia
wymagane jest współdziałanie dwóch osób Prezesa i Skarbnika, względnie innych osób przez
nich upoważnionych spośród członków Zarządu.
5.Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy Prezesa lub
Wiceprezesa oraz Sekretarza względnie innych osób przez nich upoważnionych spośród
członków Zarządu.

Rozdział 6.
Zmiana Statutu i rozwiązywanie Stowarzyszenia
§29
1.Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności :
- w pierwszym terminie – co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia,
- w drugim terminie – nie mniej niż ¼ liczby członków.
2.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje
uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołaniu Komisji Likwidacyjnej.
Rozdział 7.
Postanowienia końcowe
§30
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o
stowarzyszeniach.
§31
1.Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego
postanowienia Sądu Rejestrowego.
2.Komitet Założycielski w terminie 30 dni od zawiadomienia o wpisaniu Stowarzyszenia do
rejestru stowarzyszeń, zwoła Walne Zebranie Członków w celu wyboru władz Stowarzyszenia.

