
STATUT 

„Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych 

Ziemi Kazimierskiej w Kazimierzy Wielkiej" 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne  

§1 

1. Stowarzyszenie  nosi  nazwę „Stowarzyszenie  Inicjatyw Lokalnych  Ziemi 
Kazimierskiej w Kazimierzy Wielkiej" i zwane jest w dalszych 
postanowieniach statutu „Stowarzyszeniem". 

2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy o stowarzyszeniach i z tego tytułu 
posiada osobowość prawną. 

3. Terenem działania - działalności Stowarzyszenia jest obszar działania  
w granicach Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest miasto 
Kazimierza Wielka. 

4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do 
prowadzenia swoich spraw moŜe zatrudniać pracowników w miarę potrzeb  
i posiadanych moŜliwości finansowych. 

5. Stowarzyszenie współpracuje z innymi stowarzyszeniami o podobnym profilu 
działania, na polu kultury oraz na rzecz rozwoju ekonomiczno-gospodarczego 
powiatu. 

6. Stowarzyszenie uŜywa pieczątki podłuŜnej o treści: 

STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH  

ZIEMI KAZIMIERSKIEJ 

w Kazimierzy Wielkiej 

7. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w budynku przy ul. Kościuszki 12  
w Kazimierzy Wielkiej. 



8. Znakiem Stowarzyszenia jest kontur mapki powiatu kazimierskiego z 
nadrukowanymi literami SILZK 

 
 
 
 
 

Rozdział II 

Cele i środki działania 

§2 

Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Tworzenie warunków do współpracy z organami administracji rządowej  
i samorządowej, instytucjami kultury, podmiotami gospodarczymi oraz osobami 
fizycznymi, którym leŜy na sercu wszechstronny rozwój Ziemi Kazimierskiej. 

2. Uczestnictwo w kształtowaniu, rozbudzaniu, inicjowaniu działań na rzecz 
rozwoju gospodarczego, społecznego, kulturalnego Ziemi Kazimierskiej. 

3. Kultywowanie w społeczeństwie wartości historyczno-kulturowych, tradycji 
regionalnych, otaczanie opieką zabytków i przedmiotów materialnych  
- związanych z przeszłością tych ziem. 

 
§3 

 

Realizacja celów określonych w paragrafie 2 poprzez: 

1. ZaangaŜowanie w rozwój gospodarczy i kulturalny ludzi z inicjatywą  
i wspieranie organizacyjno-prawne ich działań. 

2. Współpraca z organami władz poprzez zgłaszanie postulatów, propozycji 
rozwiązań istotnych dla regionu problemów, wnioskowanie o podjęcie inicjatyw 



uchwałodawczych, opiniowanie - w miarę potrzeby, planów strategii rozwoju 
gospodarczego. 

3. Organizowanie konkretnych przedsięwzięć kulturalnych, gospodarczych oraz 
społecznych, w zakresie działań stowarzyszenia. 

4. Pobudzanie aktywności i rozwijanie aspiracji zawodowych członków 
stowarzyszenia. 

5. Utrzymywanie kontaktów z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą. 

6. Prowadzenie działalności popularno-naukowej i wydawniczej między innymi  
poprzez wydawanie gazety lokalnej i innych publikacji. 

7. Podejmowanie działań promujących Ziemię Kazimierską - poprzez środki 
masowego przekazu, organizację konkursów, działalność wydawniczą, 
kulturalną, rozwój sportu, turystyki, opiekę nad zabytkami, eksponowanie 
dotychczasowych osiągnięć oraz walorów tury styczno-kraj obrazowych tych 
ziem. 

8. Pozyskiwanie środków finansowych krajowych i unijnych na renowację i 
rekonstrukcję zabytków. 

Rozdział III  

Członkowie, ich prawa i obowiązki. 

§4 

l. Członków stowarzyszenia dzieli się na: 
a) zwyczajnych 
b) wspierających 
c) honorowych 

§5 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moŜe być kaŜda pełnoletnia osoba 
fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, która złoŜyła wypełnioną deklarację 
członkowską i zostanie przyjęta w poczet członków uchwałą Zarządu. 



2. Członek zwyczajny ma prawo: 
a) wybierać i być wybieranym do władz stowarzyszenia 
b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu 
c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia 

§6 

Do obowiązków członka zwyczajnego naleŜy: 
1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz 

Stowarzyszenia. 

2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

3. Regularne opłacanie składek członkowskich. 

§7 

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia moŜe zostać osoba fizyczna lub prawna 
zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje 
pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie 
pisemnej deklaracji. Członek wspierający posiada prawo uczestnictwa w Walnym 
Zebraniu członków z głosem doradczym. Członek wspierający - osoba prawna 
działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela. 

 
§8 

Członkiem honorowym Stowarzyszenia moŜe zostać osoba fizyczna szczególnie 
zasłuŜona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo 
honorowe nadaje Walne zebranie członków na wniosek Zarządu. Członek 
honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest 
zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich. 

§9 

Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu. 

2. Skreślenia Uchwałą Zarządu z powodu niepłacenia składek członkowskich 
przez okres l roku, po uprzednim upomnieniu. 



3. Wykluczenie uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, 
regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę 
Stowarzyszenia 

4. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego - osobę prawną. Od 
uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w 
terminie 30 dni do Walnego Zebrania członków, którego uchwała jest 
ostateczna. 

Władze Stowarzyszenia 

§10 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Członków 
2. Zarząd. 
3. Komisja Rewizyjna. 

Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. 
W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji 
Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, Ŝe liczba 
dokooptowanych nie moŜe przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z 
wyboru. 

§11 

NajwyŜszą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które moŜe być 
zwyczajne lub nadzwyczajne. 

§12 

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako 
sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając 
członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co 
najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. 
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w pierwszym terminie zwykłą 
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych 
do głosowania. W drugim terminie jest prawomocne bez względu na liczbę 
obecnych. Zebranie w drugim terminie moŜe się odbyć nie wcześniej niŜ po 
upływie 30 min. od pierwszego terminu. 



Do kompetencji Walnego Zebrania naleŜy: 

 
1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej 

Stowarzyszenia. 

2. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu 
na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

3. Wybór Prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej. 

4. Ustalanie wysokości składek członkowskich. 

5. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian w statucie lub rozwiązania się 
Stowarzyszenia. 

6. Rozpatrywanie spraw nie naleŜących do kompetencji innych władz 
Stowarzyszenia. 

7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu. 

8. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych. 

9. Podejmowanie uchwał dotyczących nabywania i zbywania majątku 
Stowarzyszenia. 

§13 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków moŜe odbyć się w kaŜdym czasie w 
szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zebranie jest zwoływane przez Zarząd z 
własnej inicjatywy, na Ŝądanie Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/4 
ilości członków Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od złoŜenia wniosku. Zebranie 
winno obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

 
§14 

Zarząd jest najwyŜszą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi 
zebraniami Członków. Zarząd tworzą: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik i 6-
12 członków zarządu. Posiedzenie Zarządu zwoływane jest przez prezesa w miarę 
potrzeby nie rzadziej niŜ raz na trzy miesiące. 

§15 



Do kompetencji Zarządu naleŜy: 

1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 

2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych 
przez Walne Zebranie Członków. 

3. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków. 

4. Sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia. 

5. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia. 

6.Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających. 

7. Decydowanie o sprawach związanych z zatrudnieniem i warunkami pracy i 
płacy pracowników (etatowych stowarzyszenia) 

8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji zadań 
statutowych Stowarzyszenia. 

§16 

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, spośród których wybiera 
przewodniczącego. 

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy: 

1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia. 

2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i 
Ŝądanie wyjaśnień. 

3. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności oraz 
występowanie z wnioskiem w przedmiocie udzielania absolutorium dla 
ustępującego Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w 
posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

 
 
 

Maj ątek Stowarzyszenia 



 
§17 

Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości i fundusze. 

Na fundusze składają się: 

a) wpływy ze składek członkowskich 
b) dotacje, darowizny, spadki, zapisy, nawiązki 
c) wpływy z działalności statutowej 
d) dochody z działalności gospodarczej i wydawniczej prowadzonej 

zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

§18 

Oświadczenie woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby: 
Prezes i Skarbnik lub Wiceprezes i Skarbnik. 
Do waŜności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: Prezesa  
i Sekretarza Zarządu lub Wiceprezesa i Sekretarza Zarządu. 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia. 

§19 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania stowarzyszenia podejmuje 
Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 
połowy członków uprawnionych do głosowania - w pierwszym terminie, w drugim 
terminie bez względu na liczbę obecnych W przypadku rozwiązania się 
Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku 
Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację 
Stowarzyszenia. 

§20 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem decyduje Walne Zebranie 
Członków, jako najwyŜszy organ władzy Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami 
ustawy o stowarzyszeniach. 


