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Załączniki do rozporządzenia Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia.
..(poz .)

Załączniknr 1

WZOR

L|rtqd Mi*llta i

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZN
POUCZENIE co do sposobu wyBełniada ofeftv:
ofeńę nalezy wypełnic wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie
poszczególnych polach oraz W przypisach'

Zaznaczenie gwiazdką, np.: ,,pobieranie-lniepobieranie*''

z

instrukcjami

firliny w ${ul'ltił'l

?ilx7 -fi$- 'l

$

u

oznacza, Że naleŻy skreślicniewłaściwąodpowiedŹ,

pozostawiając prawidłową. Przykład :''peŁ+erałłłełniepobieranie*".

l. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

L Organ administracji publicznei,

URZĄD Mł,ĄSTA l GMINY SZTUM

2. Tryb, w którym złożono ofertę

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoŚci pozytku
publiczneqo i o wolontariacie

do któreoo adresowana iest ofeńa

DZlAŁALNoSC WsPoMAGAJĄCA RoZWoJ SPoŁEcZNoscl
LoKALNYCH l lNTĘGRACJĘ oRAZ UPOWSZECHNlANłE
KULTURY FIZYCZNEJ
,,DZlEN RoDZlNY DLA MlESZKANCoW SOŁECTWA UsNlcE_
PARPARY ORAZ GMINY SZ'TUM'
Data
u.a7.2a17
20.47.2417
Data

3. Rodzaj zadania publicznegol)
4. Tytuł zadania publicznego
5. Termin realizacji zadania

rozpoczęci

publicznego''

zakończeni

a

a

ll. Dane oferenta (_ów)
1. Nazwa oferenta {_ów}, forma prawna' numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres
siedziby oraz adres do korespondencji fieżeli jest inny od adresu siedziby}
STOWARZYSZENIE,,RAZEM RAZNIEJ - USN|CE PARPARY" , USNICE 23 A,82.400 SZTUM,
KRS 0000623467
2, lnne dodatkowe dane kontaktowe,

w tym dane osób upoważnionych do
składan ia wyjaśnień dosczących

oferty

(np. numer telefonu, adres poczly
elektronicznej, numer faksu, adres strony
internetowei)

lll.

KAROLlNA OŁDAK-PUCHALSKA

TEL. 507-363-071
E-MAIL: Puchalska.karolina@wp.pl

Zakres rzeczowy zadania publicznego

opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze vvskazaniem, w szczególności celu,
miejsca jego realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu

1.

osoboweqo lub

Dzień Rodziny odbędzie się 09.07.2017r. w godzinach 12'00:20'00 na Gapiorach w Parparach.
lntegracja społecznościsołectwa UŚnice

-

Parpary oraz mieszkańcow grniny Sztum" Przewid

około 150 uczestnikow imprezy'

1)

Rodza.| zadania zawiera

sĘ w

zakresie zadań określonych rłr ań'

o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie.

^'
o'Termin

4

ustawy

z

dnia 24 kwietnia 2003

r'

realizacji zadania nie może być dłuzszy niż 90 dni.
1

Profilaktyka wykluczenia społecznego' (Nawiązywanie / zacieśnianie znajomości i więzi społecznyc

mieszkańcow gminy Sztum)'
Nabywanie i rozwÓj umiejętnościwspołzycia społecznego mieszkańców łzdrowej rywalizacji.
Dązenie do nauki' efektywnej wspołpracy mieszkańcÓw sołectwa przy realizacji współnych zadan.

Jesteśmynowym Stowarzyszeniem jeszcze

z

małym doświadczeniem ale widac jak

potrzebna jest integracja.

Zakres rzeczowv:
W ramach imprezy planujemy przeprowadzic:

.
.
.
o
r
r

Gry, zabawy integracyjne dla uczestnikow imprezy

Konkursyintegracyjne
Poczęstunek w formie grochÓwki, grilla oraz wypieków
Dmuchane atrakcje

(

zamek, kule

)

Trompoliny fitness z dostępem dla kazdego uczestnika

Animator (aktywni członkowie Stowarzyszenia ,,Razem Razniej

-

Uśnice Parpary''

i

a

mieszkańcy Sołectwa)

"

BigBall Junior z dostępem dla kazdego uczestnika

2' Zakładane iezultaĘ realizacji zadania publicznego

ZaciŚnięcie więzi mieszkańcow naszej gminy' błizsze poznanie się mieszkańcÓw sołectwa, pop
wspolną zabawę wyuczenie wspÓłpracy podczas pokonywania róznych zadan w formie gier i zabaw,

wspolna realizacja kolejnych imprez, włączanie do wspólnego rozwiązywania zadań,,,pokonywani
przeciwnikow'' mieszkańców o roznym statusie społecznym.

Podnoszenie poczucia własnej wańoŚci wszystkich uczestników gier, zabaw, konkursow poprze
nagradzanie za uczestnictwo kazdej osoby mimo braku zajęcia miejsca na podium'

Poprawa wspołpracy i wzajemnej pomocy między mieszkańcami podczas zabaw

i innych zadaf

konkursowych, bez względu na status społeczny'

Poprawa wspÓłpracy i wzajemnej pomocy między mieszkańcami podczas wspólnego grillowania,
gotowania grochÓwki i pieczenia ciast'

2

lV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
kosztów istnieje możliwośćdodania kolejnych wierszy)

Kr6zt
*ełkawił

Rodzal koer*u

{3ł}

(w przypadku większej liczby

do płnio*knia
zmlirxtounnai
dotaqfl
tż*}

ufraeny*lr,

Srcdk&tr

iłłny*hźródeł'
wkładg
eobourago lub
rzeclowsgott
&ł}

NACZYNIA J EDNORAZOWE {KUBKI,
TALERZYKI, SZTUCCE I INNE)

WYNAJEM DMUCHAŃCA, TRAMPOLIN,

Ż'

:gśrod*&r
finłmo*ych

prchs{ąGych z

Lp.

ł

do poniwienla

BIG BALL JLWI0R Z oBsŁUGĄ

3S0,SS

30s,ffi

0,00

t6s0.00

l6-50.00

0,00

3.

WARNIK NA woDĘ

500,00

500,00

0,00

4"

ZAKUP PRoDUKTCIv/ NA GRoCHowKĘ

400,00

3*S,SS

100,00

5-

NAGRODY ZA UDZIAŁ W
KONKURENCJACH. ZAWODACH

s00,m

s00-00

0.00

6.

STOŁY SKŁADANE

500,&0

500,00

0,00

ł.

ZAKIIP PRoDUKTow NA' GRILł-A
{KIEŁBASKA, KETCHUP' PIECZYWO}

50s,00

4&CI,00

100,00

8.

ZABEZPIECZENIE

200,00

s.00

200,00

9.

ZAKUP PRODUKTOW DO WYPIEKU
CIAST I ICHUPIECZENIE

300,00

0,00

300.00

UT

WCIDE

') W"rtośćkosztÓw ogÓłem do poniesienia z dotacji nie może pzekroczyĆ 10 000 zł.

a)

W pzypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

3

t$.

OPŁATA ZA wYwoz SMiEC1

lt

ZABEZPIECZENIE AKCESORICW
AN1MACYINYCH {!lU STY. PłŁKł,
BAŃKI t INNE)

KAWA' rłERBATA, ZiMNE NAPOJE

12.

{R/ODA,

Z

13.

SoKł

ABEZP 1ECZENIE łMPRESY ąJ

ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

FRACA l5 CZŁoNKow
STOWARZYSZENIA ORAZ
AKTY W I{YCH M i ESZKAŃcow
S0ŁECTWA ( PRZYGOTGWANIEPoPRowADZENlE IMPEZY, OBSŁUGA l
SPRZĄTANIE) l5osCIB x 13 gł r 40 goduin

t4"

Xoszty rySlem:

2S,00

0.0s

20,00

300,s0

s,ss

300,00

2f)0.00

0"s0

200-00

?00,00

0.s0

200,00

7800,00

0,00

7800,00

13370,00

4150,{xt

9220,00

oŚwiadczam(-y)' ze:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalnoŚci poŹytku publicznego
oferenta;

2) w ramach składanej oferty pzewidujemy pobłeranłełhiepobieranie" świadczeń pieniężnych od adresatow
zadania;

3) wszystkie podane w ofercie araz załącłnikach informacje są zgodne z aktualnym stanem

prawnym

ifaktycznym;

4) oferent*/ofurcnełs składa.iący niniejszą ofeńę nie zalega (-ją)-,Hegg-tj# z opłacaniem należnościz tytułu
zobowiązań podatkowych ;
5) oferent*/ofute*ei" składający niniejszą ofeńę nie zalega
składek na ubezpieczenia społeczne.

(-ją)-EaĘrf'ifrz opłacaniem

naleŹności z tytułu

ST0WABZySZEilIE

a

u'..1

.

NrP

57s2259t52 BEG. 36473770900000
KRs 00{n6r467

K,ń.u,ł ^

(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osÓb upowaŻnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta)

BAtlltEJ . uśucrpenpnar
uśMcrzs ł. 82400 Szfum

,,RA4EM

bJ"'

art, ' l.6'0€,'
Załacznik:

W przypadku gdy oferent nie jest zareiestrowany w Kraiowym Rejestrze Sądowym
oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego Ęestru lub ewidencji.

-

"til{jTł,

potwierdzona za zgodnoŚć

4

trdenffi katol'o.",yclruki_t : RSl6234[ł3l2l]170616091610
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F0 R"łv]AilA KR'A]OWEGO REJEsTRU

SĄDoWEGo

KRe'oWY

R.EJ

ESTR

sĄDowY

Stan na dzień 16.06.ŻaL7 godz.09:16:10

Numer KRS: 0O00623467

Iłformacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
a ffi'E]tsTRu sT&wARzYszEŃ, lN NYCH oRGANIzAcll sPoŁEczNYcH l zAwoDovVYcH'
ru NsAcJx sR'Ae sAMomzIEtl{YcH PuBtIczNYcH zAKŁADów oprexr zDRowoTNEJ
PoD MIoT l{IEwpIsAt'lY Do REJ EsTRu

Data rejestrarji W Kraj0wYil] Rejęstrze $ądowym

17.06.2016

Ostatni wpis

3

Numer

wpisr-r

PRzEDsIĘBIoRcÓW

Data dokonłihib;wpi*l

20.06.2016

SD.VII NS-REI.KRS/10B85i 16i40ZREGON

Sygnatura akt

ozna*eni* sądu

Dział 1

Rubryka'1

e#l

ńiótń

1"oen,aĘzenie rodaaju *rganiaaq'i

STOWARZYSZENIE

2"Numer REG0N/NIP

REGON: 364737709, NiP: 5792259152

3.Nazwa

SrOWARZYSZENIE "RMEM RMNIa!-UśNICE PARPARY'

4.Dane o wcześniejszej rejffitracji
5.Czy podrnio{ posiada statu$ organizaq'i
pożttku publicznego?

NIE

Rubńk: e

:śióaiŃ,'Eró; ńfi

fu óau

"'

l.Siedziba

kraj PoLSKĄ woj. PoMoRSKIĘ powiat szTUMsKI, gmina SZTUM, miejsc. uśNIcE

2.Adres

ul

;...

l

J!$,

lok.

--,

T9-Tj]5JĘ!ś-tł9-0r!9=Ejnu!_!p

3.Adres poczty elektronicznej
4.Adres strony

i

ntf,

rnetow*j

'.

Rubryka 3 - Jednostki terenowe luo

ooaział

jgLsKA

IdenĘffikator'ł'ydruku : R5/62346ł3120

l.Qaą

1
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706 1 609 16 10

]]]']

ffiijH,#ilF;
na jaki została utworzona

:

!]]:!_]::d&Ę;:ili

L il]]L

:.:w:::::::;;:::::::::Ł
] h\\!:]1.]ir'4ą:':;::.:.::

:

::]:

NIEOZNACZONY

organlzaqa

Brak wpisów

Dział 2
.

Rubryka1-f,irgąouiłąę
l.Nazwaorganu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

ZARąD

ZSposob reprezentaqji podmiotu

DLA WAzNośG ośWIADCZENIA Wou JAK RÓWNIż WszELlccH PISM W PRzEDMIooE PRAW I
oBoWIĄzKoW MAjĄTKoWYcH I NIEMA]ĄTKoWYCH SToWARZYSZENIA WYMAGANE sĄ PoDPISY
DWocH czŁoNKÓW ZAMĄDU (PREZESA I WICEPREZESA LUB PREZESA I INNEGo czŁoNM

*p21DU)

'Ąś$lĘlt.łfs ""'''
ffi-'s'. 'n :ss
"'1'' *'l.*m#*''":*
fr.i".'#Eq ,;ry;ęxtffi
.,. F-ffi**
.
*
]::
-'i] Hs.tr {l' *r' -.
+'pffis'Ęffi'.}".

[-is,sqąopi!-anr**4.
1

l'Nazwlsko / Nłzwa }ub firma

NIEMDl(A

2;Imiona

MAŁGoRZATA

3,iNumer PE3EUREG0N

7607t6126il

4"NumerKRS :
z

::l:...:J

S,Funkcja w organie' r€prezćnfująrym

PREZES

l.Nazwisko I Nazwa lub firma

BARSKA

2.Imiona

]OANNA

3.Numer PESEUREGON

7s093013147

4;Numer KRS

3

SrFtlnkcja w organle repregęnfuJĄ ni

WICEPREZES

l.Nazwisko / Nazwa lub firma

oŁDAK PUCHALSKA

2Jmiona

KAROLJNA

3.Numer PESEiJP.EG0N

84092312942

4.Numer KRS

4

5,Funkda w'organie repreżenfujĘcyń

SEKRETAM

LNazwisko / Nazwa lub fiima

ROBAK

2.Ińiona

MONIKA

'_'Y:

}ffi'*}:ffi. ly ]l'{.,

".:łł:ł_l

l*.['..

t

*.'

' '.d."{..

t
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łatlt r.i-(iGt

3' ill'll\,t_;t

B\tAi}\Ą}s}

4.Numer KRS

:jiy'rh!i|''*1 !|']ł|]1ę ryłlg1ę$Yłsyry
j.łrlłrlviląo \:l:!Ąj& t;Ł firrna
l

3,

f$r-lrn*r Pi:Sf i.";{iffi {]N

!:sł$q4

l"ł organie repreŻefi tUjąCYml

s10Ż0xt]16q8

laŁsT3Yp!-

Ru bryka,

2,

:!

oió;ń'#bdiJil]

1'l,Jałwł orq;trL;

qą& q9óF,,w;h'od*ó#ih].:iłiłłió
l'lialtvixk* / hfarrła lub firrna

j"

l

Jil:,,:t i)t1rsr-lPE{i0ł,l

610524109S2

l"l'i}awi$ł{* l f\j;ixu/a lub firnra

3.

llurn*r' P[SEUef{;{}trl

801221

1

t

501

4. l\ll;'l:ę;' g;;'5

ją.llumel Krłs

Rubrylęi!3
Brak wpisów

Dzlał 3

Ru

Wka' i'i.' Ńie'd'd_&#
*rak wpisów

Rubryka

!-.

-

i

Ź : l}łie,,dbtvc
,,

.

Brak wpisÓw

Rubryka.3 -,€ęl ldajńłahia;.or$ł*i#Ęi

Idcntyflkatcilo";'}'rlrrkr: : RSi62l4b7/3i20 I706160$1610

l

r.Lel czlałailla
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].IIITEGRACJA MI[szKAŃcoW MIHscoWoścI UŚNICE I PARPARY.
2,OBRONA PRAW I REPREZENTOWANIE INTERESOW RODZIN WIEJ5KICH,
3"WSPIERANIE WSZELKICH INiC]ATYW 51tJĄcYCH RoZWoJoWi ZAINTERESoWAŃ I UZDoLNIEŃ
r'1Ił:sZKAŃc0W WsI,
4 pROMoWANIE cZŁoNKoW SZCZEGoLNIE UzDoLNIoNYcH,

I
I

I

I
I
I

"

5.DZIAłALNOśĆ NA RZECZ UPoWSZECHNIANIA WIEDZY NA TEMAT PRoFILAKTYKI I LECZENIA
CI{OROB NOWOTWOROWYCH, OCHRONA I PROMOC]A ZDROMA,

*'DZIAŁAtNośc NA Mt'Cz osoB NIĘPEI-NoSPRAWNYCH I sTARszYcH,
7

"

nziAŁAl.-Nosc CIiARYTATY!1'NA I PoMoc sPoŁEczNĄ

8'PROMOC]A 7.-ĄTRUDNIENiA I AKTYWIZACJA zAWoDoWA

osoB PozoSTA]ĄCYcH

BEZ PRACY I

PMCY,
9.DZIAŁANIE NA MECZ ocHRoNY PoRąDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGo oRAZ
ZAGROZONYCI{ ZWOLNIENIEM Z

PRZECIWDZIAŁANIE PAToLoGIoM sPoŁEczNYM,
I0.DZIAŁANIE NA RzEcZ RozWoJU oBsZARoW WIElsKIcH,
l1.UPoWszrcHNIANiE PoSTĘPu W GosPoDARsTWAcH DoMoWYcH I W RoLNICTWIE,
} Ż"DoRADzTWo W oPRACoWANIU
i REALIZAC]I PRoGMMoW PoMocowYcll, A TAKŹE
I

nnzrnstęwzlęc MAJĄcfcH

NA cĘLU W

szczEcoLNoŚo wyroRzysraNlE śRoDKoW z DoTAc]I

IJRZĘDOWYCH t STRUKTUMLNYCH,
i
l'

3.

Pomoc oso Bo M RoZPoczYNAJĄcYM sAMoDzIELNĄ DzIAłALNoŚc GosPoDARcą W

URUctloMIENIU TEJ DZIAłALNo5CI,
T4.PR,OMOC]A GMINY SZTUM,

l5.PODUI1oWANIE INICJATYW sPoŁEcZNYcH W ZAKRESIE RoZWojU zYclA KULTUMLNĘGo I
ii'lNYcH pazr:RwÓw ZYCIA sPoŁEcZNEGo MIESzKAŃcow WsI,
I'6"PoDNOSZENIE PoZIoMU ZAWoDoWEGo I KULTUMLNEGo sPoŁEczNoścl GMINY szTUM,

tr"nnłrośco

z_Acl"loWANIE KULTURY MATER'IALNEJ I NIEMATERIALNEJ REGIoNU,

1.B"PRoPAGoWANiE METoD t sposoaÓw

PRoDUKcJI ZDRoWE] zrwruośct ouz ZDRoWEGo srYLU

*vcrn,
t9.]]A/ORZENIE GRUP sAMoPoMocowYcl-t

ZE SZCZEGoLNYM UWZGLĘDNIENIEM KOBIET,

20"DBAŁośc o ocHRoNĘ PRZYRoDY I KRA]oBMZU,
21.ORGANIZoWANIE Z/cIA KoLEżEŃSKIEGo,

śnooxow FINANSoWYcH NA WsPIEMNIE DzIAŁALNoŚci uIrszrRŃcow,
z:"wsrtEnłNlA RoZWoJU TURYsTYKI I AGRoTURYSTYKI,
22"GRoMADZFNIr

j

WSZELKICII INNYCH, W GMNICACH DOZWOLONYCH PMWEM, WNIOSKOW I
p0STULAT0W cZŁoNKoW SToWARZYSZENIA(.'. )

i24"Ri:ALIUOWANIT

R.ubryka 4 - Przedmiot ciziałalnościstatutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5

-

o dniu kónczącyń rok óbrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka. tr

i

srak wpisów

I

i
I

i

Rubrykb z -

tłJien*elhb$

Brak wpisów

IdónĘfr kator wydruku : Rs l 623467 3 201706 1609
! /

16

10
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Prawo upadłościowealbo o
W postępowaniu

Dział 5

Dział 6

IdónMkator wydruku l Rsls?346ł3/201706 1609 1610

sponądzenia ułydruku 16.06.2017
strony interneJ()Wej, na

klóĘ sądostępne

inńornncje z rejestru: hĘs://ems.ms.gov.pl
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STATUT STOWARZYSZENIA

''RAZEM RAZNIEJ _ uŚxlcE, PARPARY''
(Ujednolicony na dzień 02-06-2017 r.)

RoZDZIAŁI
PoSTANOWIENIA OGÓLNE
$1

l.
2.

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie ''Razem Raźniej - Uśnice,Parpary'' i
zwanejest w dalszej częśćstatutu Stowarzyszeniem.
Jest stowarzyszeniem zarejestrowanym' działającym zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa o stowarzyszeniach
- na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach
( tekst jednolity Dz.U.zŻ015r. poz 1393) oraz niniejszego statutu.
Stowarzyszenie uzyskuje osobowoŚć prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego i może rozpocząc działalnośćz chwllą uprawomocnienia się postanowienia o
zarej estrowaniu.
:

3.

1

.

2.
3.

s2
Terenem działania Stowarzyszenia j est obszar Polski.
Siedzibą Stowarzyszenia jest wieśUśnice, poczta 82-400 Sztum.

Rokiem obrachunkowym Stowaruyszenia jest rok kalendarzowy.

$3
Stowarzyszenie moze współpracowac Z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami, jeżeli
ich cele i zadania nie są sprzeczne z niniejszym statutem.

$4
Stowarzyszenie może uŻywac znaku graficznego, pieczęci

obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

i

odznak zgodnie z

$s

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalnośćna placy społecznej ogołu członków. Do
prowadzen i a działalnościStowarzy szeni e może zattudni ac pracowni ków.

Ż. DziałalnośćStowarzyszenia

3.

mogą wspierać ochotniczo i bez pobierania wynagrodzenia
jego
osoby nie będące
członkami (wolontariusze).
Stowarzyszenie moze prowadzić działalnośćgospodarczą, dochód ztej działalnościsłuzy
realizacjij ego celów statutowych.

RoZDZI.AŁ II
CELE, GŁowNE KIERUNKI I METODY DZLAŁANIA
s6
Celami działalnościStowarzys zenia są:

!.

2,

integracja mieszkańców miejscowości Uśnicei Parpary.
obrona praw i reprezentowanie interesów rodzin wiejskich,

3' wspieranie wszelkich inicjatyw słuzących rozwojowi zainteresowań i
4.
5.

6.
1,

8

mieszkańców wsi,
promowanie członków szczególnie uzdolnionych'
działalnośćna rzecz upowszechniania wiedzy na temat profilaktyki
nowotworolvych. ochrona i promocja zdrowia,
działalnośćnarzecz osób niepełnosprawnych i starszych,
działalnoścchary.tatywna i pomoc społeczna,

promocja zatrudnienia

i

i

uzdolnień

leczenia chorób

aktywizacja zawodowa osób pozostających bęz placy

i

zagroŻonych zwolnieniem z pracy,
9. działanie na rzecz ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego oTaZ przeciwdziałanie
patologiom społecznym.
10. działanie narzecz rozwoju obszarów wiejskich,
1l. upowszechnianie postępu w gospodarstwach domowych i w rolnictwie"
12. doradztwo w opracowaniu i realizacji programów pomocowych, a takŻe przedsięwzięć

mających na celu

w

szczegolności wykorzystanie Środkow

z

dotacji urzędowych

i

strukturalnych,

l3. pomoc osobom rozpoczyna1ącym Samodzielną działalnośćgospodarczą w uruchomieniu
tej działalności.
14. promocja Gminy Sztum,
15. podeimowanie inicjatyw społecznych w zakresie rozwoju Życia kulturalnego i innych
przejawów zycia społecznego mieszkańców wsi,
1ó. podnoszenie poziomu zawodowego i kulturalnego społecznościGminy Sztum'
l 7. dbałośćo zachowanie kultury materialnej i niematerialnej regionu,
1 8. propagowanie metod i sposobów produkcji zdrowej żywnościoraz zdtowego stylu Życia,
19. tworzenie grup Samopomocowych ze szczegolnym uwzględnieniem kobiet'
20. dbałośćo ochronę przyrody i krajobrazu,
organizowanie Ży cia koleŻeńskiego,
22. gromadzenie środków finansowych na wspieranie działalnościmieszkańców,
23. wspierania rozwoju turystyki i agroturystyki,
24. realizowanie wszelkich innych, w granicach dozwolonych prawem' wniosków i
postulatów członków Stowarzyszenia,
25. wychowanie młodego pokolenia w duchu tolerancji, patriotyzmu i poszanowania
tradycyjnych wartości.
Ż6. organizowanie wypoczynku wakacyjnego i zimowego dla dzieci i młodzieży.
Ż7. organizowanie imprez okolicznościowych i różnorodnych form zajęć sportowych,
kulturalnych i innych dla dzieci i młodzieŻy.
28. przygotowywanie i utrzymywaniebazy materialnei dla realizacji celow statutowych.
Ż1.

$7
1.

Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez:

a.

współdziałanie z właściwymiinst1'tucjami:
- państwowymi i prywatnymi,
- samorządowymi i społecznymi,

pro wadze nie dział alno ści informac yj no -p rom o cyj nej i wyd awn i czej "
c'współdziałanie z innymi insty'tucjami i organizacjami w kraju i za granicą,
d.tworzenie lobby działającego na rzecz realizacji potrzeb i oczekiwań mieszkańców,
e.organizację: szkoleń, spotkań, prelekcji, pokazów, konkursów, przeglądow, festynów,
loterii, imprez kulturalnych itp.,
f . otganizowanie imprez charytatywnych w celu pozyskania środków finansowych na
działalnośćstatutową,
g. integrację z osobami niepełnosprawnymi,
h. wyraŻanie opinii o istotnych sprawach dotyczących Życia codziennego,
i. współpracę ze środkami masowego przekazu,
j. zgłaszanie inicjatyw samorządowych po rozpoznanlu i analizie potrzeb oraz oczekiwań
społecznościlokalnych,
k.organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji,
l. współdziałanie z władzami, insty'tucjami oraz otgantzacjami zainteresowanymi
działalnoŚcią stowarzyszenia,
ł. występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem władz samorządowych i
rządowych regionu,
m. inne działania służącerealizacji celów statutowych.
b.

RoZDZLAŁ III
CZŁoNKowIE' ICH PRAWA I oBowIĄZKl

1

.

Ż.

s8
Członkami stowarzyszenia mogą być osoby ftzyczne i prawne.
osoba prawna może byc jedynie członkiem wspierającym.

$e
Członkowie Stowarzyszenia dzie|ą się
1

.

2.
3.

na:

członków zv,ryczajnych,
członków wspierających,
człoŃów honorowych'

s10
1. Członkiem zwyczajnym moŻe być osoba ftzyczna. która pragnie realizować cele
Stowarzyszenia, posiadĄąca pełną zdolnośćdo czynności prawnych i nie pozbawiona

2.

praw publicznych' Małoletni w wieku 16 do 18 lat' ktorzy mają ograniczoną zdolnośćdo
czynnoŚci prawnych, mogą być członkami Stowarzyszenia.
Członkostwo w Stowarzyszeniu uzyskuje osoba, która wpisze się na listę członków
Stowarzyszęnia oraz wypełni i podpisze deklarację członkowską.

3.

4.
5.
6.

1.

Członkiem wspierającym moze być osoba flzyczna i prawna zainteresow ana działalnością
Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową 1ub
intel ektualną. osoba prawna działa w Stowarzyszeniu pr zez swoj ego przeJstawiciela.
Członków zwyczajnych i wspierających przy.jmuje w drodze uchwały Zarząd, na
podstawie pisemnej deklaracj i.
Walne Zebtanie Członków, na wniosek Zarządu, moze nadawać członkostwo honorowe.
Członkiem honorowym moŻe byc osoba flzyczna' która wniosła wybitny wkład w rozwój
idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenii.
Warunkiem nadania tej godności jest uchwała Walnego Zebtania Członków podjęta
większością2l4 głosow, przy obecności co najmniej 50oń uprawnionych do głosowania.

$11
Członek zvrryczajny ma prawo do:
a. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

b. uczestnictwa w zebraniach, odczy'tach, konferencjach, sympozjach itp., organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
c. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
d. korzystanla z Urządzeń. świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,

e. zaskatŻania do Walnego Zebtania Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o
skreślęniu go z listy członków.
Ż.Członek zwy czajny zobowiązany j e st do
a) aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacjt celów Stowarzyszenia,
:

b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia'

c) przestrzegania etyki,
d) regulamego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w

Stowarzyszeniu.

3.Członkostwo ustępuje wskutek:
a) śmierci członka lub utraty osobowościprawnej przez członka ,
b) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
c) wykreśleniaz listy członków,
d) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego

orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.
4. Pozbawienie członkostwa przez wykreślenie z listy członków moze nastąpió, jeżelt członek

nie spełni wymagań ustawowych albo zalega z płatnościamiskładek i mimo wezwania"
świadczenia tego nie spełnia, z powodu działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia lub

nieprzestrzegania postanowień statutu.

S.Zarząd jest zobowtązany zawiadomic członka o skreŚleniu lub wykluczeniu, podając
przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do sądu
lub Walnego Zebranta Członków, w terminie 14 dni, od daty doręczenia stosownej uchwały
lub orzeczenia.
6.Uchwały o przyjęciu i skreśleniu członka podejmuje Zarząd.
J.Członek wspierający i honorowy, Z Wjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego"
posiada prawa określone lv $ 1 1 ust.1 pkt b-e.

8'Członek wspierający

i

honorowy ma prawo brac udziaŁ

statutowych władzach Stowarzyszenia.

- z

głosem doradczym

-

w

9'Członek wspierający jest obowiąZany do regularnego wywiązywania się z
deklarowanych
świadczeń oraz ptzestrzegania statutu' regulaminów i ucrrwał wła'dz Stowar)yszenia.
10. CzłoŃowie honorowi są obowiązani do przesttzegania statutu, regulaminów
władz Stowarzysz enia. Zw olni eni są z opłacania składek ózłonł owski ch.

i

uchwał

RoZDZIAŁ IV
STRUKTURA I WŁADZE SToWARZYSZENIA
$12
Władzami Stowarzyszenia

1.
2.
3.

są:

Walne Zebranie Członków,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna.

$13
l. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3lata, a ich wybór odbywa
się w głosowaniu tajnym, bezwzg\ędną większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków Walnego Zebranie Członków. Wybór pierwszego Zarządu i Komisji
Rewizyjnej przy powołaniu Stowarzyszeniamoże odbyć się w głosowaniu jawnym.
2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zv,rykłą
większościągłosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej licziy uprawnionych
członków (kworum).
-). Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej 2l3 ogólnej licziy uprawniońych
członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna m-oze

podejmowac uchwały w głosowaniu tajnym'
4. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz uprawnion y jest Zarząd'.

$14
1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierciczłonkawładzStowarzyszenia w trakcie
kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie
obsadzone stanowisko.

2. W celu uzupełnienia władz Stowarzyszenia zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie
Członków:
a. zinicjatywy Komisji Rewizyjnej w celu uzupełnienia składu komisji,
b. z inicjatyvły Zarządu w celu uzupełnienia składu Zarządu.

WALNE ZEBRANIE CZŁoNKow

l.

2.

$ls
Walne Zebranie Członków jest najwyzsząwładzą Stowarzyszenia.
W Walnym Zebraniu Członków biorąudział
a) z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi.

3. Walne Zębtanie Członków otwiera Prezes, Wiceprezes lub inny upowazniony członek
Zarządu Stowarzyszenia. Walnemu Zebraniu przewodniczy przewodniczący wybrany przez

obecnych i sekretarz.

4.

Z Walnego

Zebrania Członków sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący

zebrania i sekretarz.

l.

$16
Walne Zebranie człoŃów moŻebyć zwryczajne lub nadzurycza1ne.
Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku do 30 czerwca, a
sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz na 3 lata.
Walne Zebtanie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
Walne Zebranie Członkówzwołuje Zarząd:

Ż. Sprawozdawcze
3.
4.

a) z własnej inicjatywy

b) na wniosek l/3 członków Stowarzyszenia

5. o

miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebranta Członków Zarząd powiadamia
członków na co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym. zv,rykłą
większościągłosów przy obecnościco najmniej połowy ogolnej liczby członków w
pierwszym terminie i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie,
uryznaczonym w tym samym dniu 15 minut póżniej, niż w pierwszym terminie.

s17
1' Do kompetencji Walnego Zębrania

Członków

na|eŻą:

a. nadzor nad działalnościąogólną organów wykonawczych,
b. uchwalenie statutu i jego zmian oraz uchwalenie i ksztahowanie programu Stowarzy szenia, uchwalani e

c. wnioskowanie do

gulaminów dla potrzeb Stowarzy szenia,
Zarządu o podjęciu uchwał w sprawie współpracy

re

z

innymi

organizacjami.
d. wybór oraz odwołanie członkow Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e. podejmowanie uchwał o nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
f. rozpatrywanie sprawozdan z dziil'alności Zarządu oraz kwitowanie sprawozdań Zarządu
i Komisji Rewizyjnej,
g. udzielanie absolutorium dla ustępującego Zarządll na wniosek Komisji Rewizyjnej,
h. uchwalenie czasowego lub trwałego zwolnienia członka z obowiązku opłacania składki,
uchwalenie umorzenia zaległościfinansowych członka wobec Stowarzyszenia,
i. uchwalenie minimalnych składek członkowskich oraz udzielenie upowaznienia dla
Zarządu do decydowania w sprawach składek członkowskich,
j. podjęcie uchwały o rozwlązaniu Stowarzyszenla,

k. decydowanie o wszelkich sprawach Stowarzyszenia, dla których statut nie

kompetencji dla innych władz Stowarzyszenia,

1. rozpatrywanie wnioskow zgłaszanych przez członków' Zarząd
oraz rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

i

ustala

Komisję Rewizyjną

$18
1.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,

b) na Żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1i3 ogólnej

liczby członków zwyczajnych.

2. Zarządjest zobowląZany zwołac Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni
od dnia otrzymantaŻądania lub wniosku określonychw ust. 1 pkt b i c.
3. Nadzwy czajne Walne Zebranie Członków moze odbyć się w kaŻdym czasie, w szczególnie
uzasadni on y ch pr zy padkach.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie w Sprawach, dla których
zostało zwołane.

ZARZĄD
s te

1. Zarząd jest organem wykonawczym) kieruje całokształtem działa|nościStowarzyszenia
zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje na Zewnątrz i ponosi
odpowiedzialność przed Walnym Zebranięm CzłoŃów Stowarzyszenia. w okresie
Walnymi Zebr aniami C złonków j e st naj wyz szą władzą S towarzy szeni a'
składa się z 5 osób. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Zarządu wybiera ze
Swego glona Prezesa i Wiceprezesa , sekretarza i skarbntka oraz członka zarządu.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niŻ raz na 3
miesiące.

mi ędzy

Ż. Zaruąd
3.

$20
1.

Do zakresu działania ZarządunaleŻy:

a. rea|izacja uchwał Walnego Zebrania Członkow i podejmowanie uchwał w sprawach
wynikaj ący ch z

znanych uprawni eń,
b. planowanie zadań i kierowanie działalnościąStowaruyszenia zgodnie z kierunkami
określonymiprzez Walne Zębranie Członków,
c. Sprawo w anie zar ządu maj ątk i em S towarzy szenia,
c. podejmowanie decyzji w sprawach nabycia lub zbycia majątku ruchomego'
d. podejmowanie decyz1i w sprawie zactągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do
kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,
e' zwoływanie Walnego Zebrania Członków i innych zebrart członków,
f. składanie sprawozdań ze swej działalnoŚci na Walnym Zebraniu Członków,
g. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykreślaniaczłonków,
pr zy

h. prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia
minów,

i

przygotowywanie projektów regula-

i. pozyskiwanie funduszy dla Stowarzyszenia,

j.

przestrzeganie przepisów statutu

i

kierowanie pracami Stowarzyszenia zgodnie ze

statutem i uchwałami Walnego ZebraniaCzłonków.

k.załatwianie wszelkich Spraw zastrzeŻonych

dla Zarządu

reprezentowanie interesów i wspólnego dobra Stowarzyszenia.

Stowarzyszenia,

KOMISJA REWIZYJNA

1.

2.
3.

$21
Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli
nad jego działalnościąi wypełniania zadań powierzonych pruęz Walnę Zebranie
Członków.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodnicząeęEo wybieranego z

pośród siebie.

Komisja Rewizyjna jest organemniezaleŻnym od Zarządu.

s22
1.Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej na|eŻy:

a. badanie ksiąg rachunkowych i kontrolowanie całokształtu działalnościStowarzyszenia,
b. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi zprzeprowadzonych kontroli,
c. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania CzłoŃów w razie
stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązkow, a takŻe

prawo Żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
d. zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go ptzez Zarząd w
terminie ustalonym w statucie,

e. składnie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie ( lub odmowę

udzielenia ) absolutorium władzom Stowarzyszenia,

f.

składanie sprawozdań Ze swojej działalnościna Walnym Zebraniu Członków

Stowarzyszenia.

l.
2.

s23
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji
Stowarzyszenia.

we

władzach

Komisja Rewizyjna ma prawo Żądania od członków i władz Stowarzyszenia złoŻenia
pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotycząr:ych kontrolowanych Spraw.

s24
Do obsługi prasowej Stowarzyszenia Prezes Zarządu moze powołac rzecznika prasowego.

s2s
Dla obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarządu moze utworzyć biuro, określającjego
status i zakres wykonywanych czynności.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
s26
Maj ątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomościi fundusze.

l.

s27
Żródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy i spadki,
c) wpływ z działalnościstatutowej Stowarzyszenia,
d) dotacje, udziały, lokaty.

2.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową

obowiązuj ącym przepisami.

oraz rachunkową zgodnie

z

3. Na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenie może podjąć
działalnoŚć gospodarczą, z ktorej dochody przeznacza się na realizację celów statutowych

Stowarzyszenia.
4. Dochód z działalnościgospodarczej Stowarzyszenia służywyłącznie realizacji jego celów
statutowych i nie może byc przeznaczony do podziału między jego członków.

$28
Dla ważnościoświadczenia woli, jak równieŹ wszelkich pism w przedmiocie praw i
obowiązkow majątkowych i niemajątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch
członków Zarządu (Prezesa i Wiceprezesa lub Prezesa i innego członka Zarządu).

RoZDZIAŁ vI
DZIAŁ ALNOSC G o SPoDARCZA
1.

2.

$2e
Stowarzyszenie moze prowadzić działalnośćgospodarczą na ogólnych zasadach
określonychw odrębnych przepisach.DziałalnoŚć ta prowadzona by była wyłącznie w
rozmi arach służących r ealizacji j e go celów statutowych.
Przedmiotem działalnościgospodarczej Stowarzyszenta może być:
a) produkcj a pieczywa; produkcja świeżychwyrobów ciastkarskich i ciastek 10.71.Z

b) wydawanie książek 58.11.Z
c) pozostała działa|nośćwydawnicza 58.19.Z
e) pozostała działalnośczwiązana ze sportem 93.19.Z

f) działalnośćwspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 90.0Ż.Z

R0ZDZIAŁ VII
ZMIANA STATUTU I RoZWIĄZA|{IE SToWARZYSZENIA
l

.

2.
3.

s30
Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia
przez Walne Zebranie Członkow wymaga kwalifikowanej większości 2l3 głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszen|a Walne Zebranie członków określa
sposób przeprowadzęnia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
W sprawach dotyczącychrczwiązaniai likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w
statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rczdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia
1989r. prawo o Stowarzyszeniach tj. Dziennik Ustaw z20I5r. po2.1393.

Statut został uchwalony przezZebtanie ZałoŻycielskie w
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