
 
 

      Załącznik nr 12
do protokołu z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia

                                                  S T A T U T    
                  Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju  Szczawnicy 
 

 
Rozdział 1 

Postanowienia ogólne. 
Nazwa, teren działania, siedziba 

 

 
§ 1 

Stowarzyszenie pod nazwą „ Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Szczawnicy 
„EKO Szczawnica” zwane dalej "EKO Szczawnica", jest dobrowolnym, 
samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu działanie na rzecz 
ekologicznego rozwoju Szczawnicy. 

§ 2 

1. Terenem działania „EKO Szczawnica” jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a       
siedzibą władz „EKO Szczawnica” jest miasto Szczawnica . 
2.„EKO Szczawnica”  może być członkiem innych stowarzyszeń oraz organizacji 
krajowych i międzynarodowych. 
3. W celu realizacji zadań statutowych „EKO Szczawnica” opiera się na 
społecznej pracy członków. 
4. „EKO Szczawnica” może zatrudniać pracowników do prowadzenia swych 
spraw. 

§ 3 

1. „EKO Szczawnica” działa na podstawie przepisów: 

1.ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( t. j. Dz. U. z    
2001r. Nr 79, poz. 855).                                                                                                
2. ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873).                               
3.niniejszego Statutu. 

2. „EKO Szczawnica” posiada osobowość prawną. 

§ 4 

Czas trwania „EKO Szczawnica” nie jest ograniczony. 



§ 5 

1. „EKO Szczawnica” może używać pieczęci według wzoru ustanowionego przez     
Zarząd „EKO Szczawnica”. 
2. „EKO Szczawnica” może używać logo według wzoru ustanowionego przez 
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „EKO Szczawnica”   . 
  

 
Rozdział 2 

Cele i sposoby działania 

 

 
§ 6 

Celem Stowarzyszenia „EKO Szczawnica”   jest realizacja następujących zadań: 
1)  integracja społeczności lokalnej wokół spraw związanych z ochroną 
środowiska naturalnego miasta, uzdrowiska i gminy.                                              
2)  propagowanie zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego na 
terenie przedszkoli, szkół oraz wśród mieszkańców,                                               
3)  prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony środowiska naturalnego, 
organizowanie seminariów, sesji naukowych itp. 
4)  gromadzenie i aktualizacja informacji o stanie środowiska naturalnego,              
5) wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji o stanie środowiska 
naturalnego, 
6) wspieranie rozwoju lokalnej infrastruktury ekologicznej, 
7) inicjowanie, opiniowanie a także wspomaganie planów rozwoju i modernizacji 
infrastruktury związanej z ochroną środowiska, 
8) podejmowanie działań w zakresie planowania i realizacji inwestycji w zakresie 
ochrony środowiska naturalnego,                                                                                    
9) prowadzenie monitoringu w zakresie środowiska naturalnego, 
10) inicjowanie działań w celu poprawy infrastruktury ekologicznej miasta,             
11) wydawanie biuletynów informacyjnych, ulotek, broszur, książek 
edukacyjnych z zakresu ekologii,                                                                                
12) pozyskiwanie środków na inwestycje  z zakresu ekologii, w tym w 
szczególności: wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii, ograniczenia 
niskiej emisji, poprawę retencji wód, poprawę zaopatrzenia ludności w wodę, 
oczyszczania ścieków, zmianę czynników grzewczych, zalesiania nieużytków, 
zagospodarowania lasów i parków zdrojowych, wykorzystywania dla celów 
publicznych ujęć z wodą leczniczą i stołową.                                                                  
13) prowadzenie samodzielnie lub wspólnie z samorządem oraz innymi 
podmiotami gospodarczymi inwestycji, sprzyjających poprawie stanu środowiska 
naturalnego                                                                                                                   
14) prowadzenie i  realizacja przedsięwzięć i inwestycji z zakresu ochrony 
środowiska naturalnego, a szczególnie wprowadzania nowych rozwiązań 



technologicznych związanych z ochroną powietrza. 

§ 7 

1.”EKO Szczawnica”  realizuje swoje cele poprzez: 
1) współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi 
podmiotami realizującymi cele i zadania w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego, 
2) prowadzenie banku informacji  o stanie środowiska naturalnego Szczawnicy   
3) działalność edukacyjną, szkoleniową oraz wydawniczą, organizowanie akcji 
promocyjnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego, 
4) udział w imprezach promocyjnych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, 
edukacyjnych, charytatywnych  
5) prowadzenie działalności gospodarczej dla uzyskania środków na cele 
statutowe „EKO Szczawnica”  . 
  

 
Rozdział 3 

Członkowie; ich prawa i obowiązki 

 

 
§ 8 

1.Stowarzyszenie „EKO Szczawnica”  tworzą członkowie: 
a) zwyczajni, 
b) wspierający, 
c) honorowi 
2. członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne, działające na rzecz ochrony 
środowiska naturalnego, po ogłoszeniu woli wstąpienia do  Stowarzyszenia „EKO 
Szczawnica”  w formie pisemnej deklaracji, opłaceniu wpisowego oraz wpłaceniu 
pierwszej składki członkowskiej w wysokości ustalonej uchwałą Walnego 
Zebrania Członków „EKO Szczawnica” i przyjęciu uchwałą przez Zarząd „EKO 
Szczawnica”                                                                                                              
3. Członkowie zwyczajni będący osobami  fizycznymi działają w Stowarzyszeniu 
„EKO Szczawnica osobiście,                                                                                         
4. Członkowie założyciele „EKO Szczawnica” stają się członkami zwyczajnymi z 
chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia” EKO Szczawnica”. 
5. Członkowie zwyczajni” EKO Szczawnica”. mają prawo: 
1) wybierać i być wybieranymi do władz ” EKO Szczawnica”., 
2) zgłaszać do władz ” EKO Szczawnica” wnioski dotyczące działalności ” EKO 
Szczawnica”,                                                                                                            
3) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnych Zebraniach Członków ” EKO 
Szczawnica” z uwzględnieniem zasady, że  każdemu członkowi zwyczajnemu 
przysługuje 1 głos,                                                                                                           
4) korzystać w formie pożyczek i dotacji na przedsięwzięcia z zakresu ochrony 



środowiska naturalnego 
4) uczestniczyć w szkoleniach, odczytach, konferencjach i innych imprezach 
organizowanych przez ” EKO Szczawnica”, 
5) wglądu do protokołów Walnych Zebrań Członków ” EKO Szczawnica”, i 
sprawozdań z działalności” EKO Szczawnica”, 
6) korzystać z porad  i pomocy organizacyjno-technicznej i finansowej, 
udzielanych przez” EKO Szczawnica”,                                                                                         
7) korzystać z logo „EKO Szczawnica”. 
6. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, także 
posiadające obce obywatelstwo i siedzibę poza granicami Polski, które popierają 
działalność„EKO Szczawnica”. i deklarują wsparcie finansowe na rzecz„EKO 
Szczawnica”                                                                                                                
7. Członkowie wspierający mają prawo brać udział w życiu„EKO Szczawnica”,                                                                                                               
a w szczególności: 
1) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków„EKO Szczawnica”, 
2) zgłaszać wnioski dotyczące działalności  „EKO Szczawnica”, 
3) uczestniczyć w szkoleniach, odczytach, kursach, konferencjach i innych 
imprezach organizowanych przez„EKO Szczawnica”,  
4) korzystać z pomocy organizacyjno-technicznej i finansowej „EKO 
Szczawnica”, 
8. Członkostwo wspierające nadawane jest uchwałą Zarządu” EKO Szczawnica”,, 
na czas określony. 
9. Członkami honorowymi mogą zostać osoby fizyczne lub osoby prawne 
szczególnie zasłużone dla „EKO Szczawnica”. 
10. Członkostwo honorowe nadawane jest na podstawie uchwały Walnego 
Zebrania Członków ”EKO Szczawnica”. 

§ 9 

Do statutowych obowiązków członków zwyczajnych należy: 
1) stosowanie się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz „ EKO 
Szczawnica”                                                                                                             
2) czynne uczestnictwo w realizowaniu celów statutowych, 
3) godne reprezentowanie „EKO Szczawnica” i dbanie o jego dobre imię, 
4) regularne opłacanie składek członkowskich, 
5) upowszechnianie problematyki ekologicznej. 

§ 10 

Do statutowych obowiązków członków wspierających należy: 
1) stosowanie się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz  EKO 
Szczawnica                                                                                                                
2) aktywne popieranie działalności statutowej EKO Szczawnica, 
3) wspieranie finansowe EKO Szczawnica, 



4) dbanie o dobre imię EKO Szczawnica. 

§ 11 

Do statutowych obowiązków członków honorowych należy: 
1) aktywne popieranie działalności statutowej EKO Szczawnica. 
2) uczestnictwo w Walnym Zebraniu Członków EKO Szczawnica z głosem 
doradczym. 

§ 12 

Ustanie członkostwa może nastąpić z powodu: 
1) pisemnej rezygnacji zgłoszonej Zarządowi EKO Szczawnica, 
2) wykluczenia z EKO Szczawnica na mocy uchwały Zarządu EKO Szczawnica, 
w przypadku rażącego naruszenia postanowień statutu, regulaminów lub uchwał 
władz EKO Szczawnica, 
3) skreślenia z listy członków EKO Szczawnica na mocy uchwały Zarządu  EKO 
Szczawnica w sytuacji zalegania ze składkami członkowskimi przez okres 6 
miesięcy, pomimo pisemnego upomnienia, 
4) śmierci członka, 
5) utraty osobowości prawnej, 
6) pozbawienia praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu. 

§ 13 

Od uchwały Zarządu EKO Szczawnica , wykluczonym i skreślonym z listy 
członków lub nieprzyjętym w poczet członków EKO Szczawnica , przysługuje 
prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Członków EKO 
Szczawnica , w okresie 14 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu EKO 
Szczawnica . 
  

 
Rozdział 4 

Władze EKO Szczawnica 

 

 
§ 14 

Władzami  EKO Szczawnica są: 
1) Walne Zebranie Członków EKO Szczawnica, 
2) Zarząd EKO Szczawnica, 
3) Komisja Rewizyjna EKO Szczawnica. 
  

 
 
 
 



Rozdział 5 
Walne Zebranie Członków  EKO Szczawnica 

 

 
§ 15 

1. Walne Zebranie Członków  EKO Szczawnica jest najwyższą władzą  EKO 
Szczawnica  

2. Walne Zebranie  EKO Szczawnica może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
3. W Walnym Zebraniu Członków  EKO Szczawnica (zwyczajnym i 

nadzwyczajnym) z głosem stanowiącym uczestniczą członkowie zwyczajni. 
4. Walne Zebranie Członków  EKO Szczawnica obraduje zgodnie z przyjętym 

Regulaminem Obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia p. n.  
„Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Szczawnicy”  

§ 16 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków  EKO Szczawnica należy: 
1)  uchwalanie Statutu  EKO Szczawnica i jego zmian, 
2)  wybieranie i odwoływanie, w głosowaniu tajnym, Prezesa Zarządu  EKO 
Szczawnica i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej EKO Szczawnica.                 
3) wybieranie i odwoływanie, w głosowaniu tajnym Zarządu  EKO Szczawnica 
oraz członków Komisji Rewizyjnej EKO Szczawnica. Wybrane organy 
konstytuują się w dniu Walnego Zebrania Członków EKO Szczawnica. 
4) uchwalanie wpisowego i wysokości składek członkowskich, 
5) uchwalanie planów działania  EKO Szczawnica i planów finansowych, 
6) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej 
EKO Szczawnica, a także podejmowanie uchwał w sprawach udzielenia bądź nie 
udzielenia absolutorium Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej, 
7) podejmowanie uchwał w sprawach nabycia, zbycia lub obciążenia 
nieruchomości, 
8) upoważnianie Zarządu  EKO Szczawnica do zaciągania kredytów i pożyczek  
9) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych organizacji, 
10) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu odnośnie wykluczenia, skreślenia 
z listy członków lub nie przyjęcia w poczet członków EKO Szczawnica, 
11) nadawanie godności członka wspierającego i honorowego EKO Szczawnica, 
12) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków  oraz 
regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej EKO Szczawnica, 
13) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania EKO Szczawnica, 
14) rozpatrywanie skarg członków  EKO Szczawnica na działalność Zarządu  
EKO Szczawnica 

§ 17 

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków  EKO Szczawnica zwołuje Zarząd raz w 



roku, o czym powiadamia pisemnie członków  EKO Szczawnica co najmniej na 
14 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zebrania Członków, podając 
równocześnie  projekt porządku obrad. 
2. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków  EKO 
Szczawnica zwołuje się co cztery lata, w terminie do 30 czerwca roku kończącego 
kadencję, w celu dokonania wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej EKO 
Szczawnica , których kadencja trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. 

§ 18 

Walne Zebranie Członków  EKO Szczawnica władne jest do podejmowania 
uchwał objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych członków wynosi: 
1) w pierwszym terminie co najmniej połowa uprawnionych do głosowania, 
2) w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do 
głosowania, o ile termin ten podany był w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu 
Członków EKO Szczawnica. 

§ 19 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków  EKO Szczawnica zwoływane jest 
przez Zarząd  EKO Szczawnica z własnej inicjatywy lub na wniosek: 
1) Komisji Rewizyjnej, 
2) 1/3 liczby członków zwyczajnych. 
2. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków  EKO 
Szczawnica są sprawy, z powodu których zostało ono zwołane. 
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków  EKO Szczawnica zwołuje się nie 
później niż w ciągu miesiąca od daty podjęcia uchwały w tej sprawie lub 
zgłoszenia wniosku. 
4. W kwestiach nie unormowanych stosuje się odpowiednio postanowienia 
dotyczące Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków EKO Szczawnica. 
  

 
Rozdział 6 

Zarząd  EKO Szczawnica 

 

 
§ 20 

Zarząd  EKO Szczawnica jest organem wykonawczym  EKO Szczawnica który  
kieruje jego działalnością i odpowiada za swoją działalność przed Walnym 
Zebraniem Członków EKO Szczawnica. 

§ 21 

1. Do zakresu działania Zarządu  EKO Szczawnica należy w szczególności: 
1) współdziałanie z administracją rządową i samorządową, organizacjami oraz 



innymi instytucjami w sprawach dotyczących działalności statutowej, 
2) składanie sprawozdań z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu Członków 
EKO Szczawnica, 
3) zwoływanie Walnych Zebrań Członków EKO Szczawnica , przygotowywanie 
wniosków i projektów uchwał na Walne Zebranie Członków EKO Szczawnica, 
4) realizowanie uchwał i wniosków Walnych Zebrań Członków EKO Szczawnica, 
5) przyjmowanie  w poczet członków  EKO Szczawnica osób spełniających 
wymogi statutowe oraz podejmowanie uchwał o wykluczeniu z  EKO Szczawnica 
i  skreśleniu z listy członków  EKO Szczawnica zgodnie z przepisami niniejszego 
statutu, 
6) podejmowanie uchwał w sprawie zwalniania z opłat oraz obniżania składek 
członkowskich, 
7) zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach udzielonych upoważnień przez 
Walne Zebranie Członków                                                                                       
8) udzielanie pożyczek na zabezpieczenie wkładu własnego do realizowanych 
przedsięwzięć ekologicznych przez członków  EKO Szczawnica                                               
9) kierowanie bieżącą pracą EKO Szczawnica,                                                               
10) organizowanie szkoleń oraz kursów, 
11) wnioskowanie o nadawanie odznak, przyznawanie nagród oraz wyróżnień, 
12) zatrudnianie i zwalnianie pracowników EKO Szczawnica, 

§ 22 

1. Zarząd  EKO Szczawnica składa się z 3 osób , w tym  Prezesa, Wiceprezesa, 
oraz  Skarbnika. 
2. Prezesa zastępuje w razie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu, 
3. Prezes reprezentuje  EKO Szczawnica na zewnątrz. 

§ 23 

Posiedzenia Zarządu  EKO Szczawnica odbywają się w miarę potrzeby, jednak 
nie rzadziej niż raz na kwartał. 

§ 24 

Organizację i tryb pracy Zarządu  EKO Szczawnica określa Regulamin pracy 
Zarządu uchwalony przez Walne Zebranie Członków EKO Szczawnica. 
   

 
Rozdział 7 

Komisja Rewizyjna EKO Szczawnica 

 

 
§25 

Komisja Rewizyjna  EKO Szczawnica składa się z 3 osób, w tym 



Przewodniczącego i Sekretarza. 

§ 26 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej  EKO Szczawnica należy: 
1) badanie, analizowanie i kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu 
działalności EKO Szczawnica, a przede wszystkim jego gospodarki finansowej 
pod względem legalności, celowości i prawidłowości wydatków oraz płacenia 
składek, 
2) wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz określanie sposobów i terminów 
usuwania nieprawidłowości, 
3) składanie Walnemu Zebraniu Członków  EKO Szczawnica sprawozdań ze swej 
rocznej działalności,                                                                                                             
4) wnioskowanie o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi. 

§ 27 

Szczegółowy zakres, zasady pracy i tryb postępowania Komisji Rewizyjnej EKO 
Szczawnica określa regulamin Komisji Rewizyjnej, uchwalony przez Walne 
Zebranie Członków EKO Szczawnica . 
   
   

 
Rozdział 8 

Maj ątek  EKO Szczawnica 

 

 
§ 29 

1. Majątek  EKO Szczawnica stanowią nieruchomości, ruchomości i inne prawa 
majątkowe oraz środki pieniężne. 
2. Majątek  EKO Szczawnica pochodzi: 
1) ze składek członkowskich i opłat wpisowych, 
2) z dotacji, darowizn i spadków, 
3) z własnej działalności gospodarczej, 
4) z dochodu z majątku EKO Szczawnica. 
3. Funduszami i majątkiem  EKO Szczawnica rozporządza Zarząd EKO 
Szczawnica. 

§ 30 

Gospodarka finansowa  EKO Szczawnica prowadzona jest w oparciu o roczny 
plan finansowy, uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Zarząd  
EKO Szczawnica i zatwierdzony na najbliższym Walnym Zebraniu Członków 
EKO Szczawnica. 



§ 31 

Oświadczenia woli w imieniu  EKO Szczawnica w zakresie rozporządzania 
mieniem, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, a także w innych sprawach 
statutowych EKO Szczawnica , składają Prezes i Viceprezes, bądź osoba 
upoważniona przez Zarząd  EKO Szczawnica (pełnomocnik). 
   

 
Rozdział 9 

Głosowanie, zwoływanie posiedzeń organów kolegialnych  EKO Szczawnica  

 

 
§ 32 

1. Uchwały organów  EKO Szczawnica podejmowane są w głosowaniu jawnym, 
zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej  1/2 członków organu, w 
razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego organu. 
2. W innych sprawach niż określone w § 16 pkt 2 i 3 statutu, można 
przeprowadzać głosowanie tajne, na wniosek członka władz EKO Szczawnica, po 
uzyskaniu zwykłej większości głosów. 
   

 
Rozdział 10 

Biuro  EKO Szczawnica 

 

 
§ 33 

1. Administracyjno-techniczną obsługę  EKO Szczawnica sprawuje Biuro EKO 
Szczawnica, którym kieruje Prezes Zarządu EKO Szczawnica lub Kierownik, 
powołany przez Zarząd EKO Szczawnica. 
2. Kierownik Biura  EKO Szczawnica realizuje uchwały Zarządu  i działa w 
granicach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Zarząd , uwzględniając 
preliminarz wydatków Biura. 
3. Zasady wynagradzania pracowników Biura  EKO Szczawnica ustala Zarząd, w 
uchwalonym regulaminie wynagradzania. 
4. Szczegółowe zasady działania Biura  EKO Szczawnica określa Regulamin 
organizacyjny, uchwalany i zmieniany przez Zarząd EKO Szczawnica. 
   

 
Rozdział 11 

Zmiana statutu i rozwiązanie  EKO Szczawnica 

 

 
§ 34 

1. Rozwiązanie się  EKO Szczawnica wymaga uchwały Walnego Zebrania 
Członków  EKO Szczawnica podjętej większością 2/3 głosów przy obecności 
połowy uprawnionych do głosowania członków. 
2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu EKO Szczawnica, Walne 



 

Zebranie Członków wybiera Likwidatora. 
3. Likwidator ma obowiązek: 
1) zawiadomić sąd o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora, 
2) dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, 
3) po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie  EKO 
Szczawnica z rejestru stowarzyszeń. 
4. Szczegółowy tryb likwidacji oraz cel, na który zostaje przeznaczony majątek  
EKO Szczawnica określa uchwała o rozwiązaniu. 

§ 35 

Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków  EKO 
Szczawnica podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy 
uprawnionych do głosowania. 

§ 36 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się przepisy Prawa 
o Stowarzyszeniach. 


