STATUT
STOWARZYSZENIA
„ZAMBROWSKIE PRODUKTY LOKALNE”

I.

Postanowienia ogólne
§1

Stowarzyszenie „ZAMBROWSKIE PRODUKTY LOKALNE”, zwane dalej Stowarzyszeniem
jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§2
Stowarzyszenie „ZAMBROWSKIE PRODUKTY LOKALNE" działa na podstawie ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104
z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu,

§3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Zambrów,
3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§4
1. Stowarzyszenie samodzielnie, w ramach obowiązujących przepisów prawa, określa
swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne
dotyczące jego działalności.
2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§5
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych
w odrębnych przepisach prawa.
2. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§6
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych
organizacji o podobnym charakterze.

§7
1. Stowarzyszenie używa pieczęci; Stowarzyszę nie „ ZAMBROWSKIE PRODUKTY
LOKALNE” w Zambrowie. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

II.

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§8

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§9
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich , w tym w szczególności:
1. Wszechstronne działanie na rzecz mieszkańców wsi gmin powiatu Zambrów.
2. Wspiera nie społecznej aktywności obywateli, inicjatyw społecznych, gospodarczych,
kulturalnych, naukowych, ekologicznych, turystyki i innych służących rozwojowi
obszarów wiejskich.
3. Działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji, pomoc swoim członkom
w organizowaniu i prowadzeniu usług turystycznych oraz tworzeniu miejsc pracy
i dodatkowego

źródła

dochodu

poprzez

wspieranie

rękodzieła

ludowego

i przedsiębiorczości niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na terenach
gmin powiatu Zambrów. Inicjowania kontaktów gospodarczych i społecznych
z partnerami krajowymi i zagranicznymi.
4. Wspieranie

procesów

restrukturyzacyjnych

i

modernizacyjnych

rolnictwa,

dobroczynności i działań humanitarnych oraz w zakresie produkcji i promocji lokalnych
i regionalnych produktów.
5. Współdziałanie z innymi organizacjami na rzecz ochrony środowiska i zachowania
naturalnego środowiska i dziedzictwa kulturowego.

§10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:
1. Wspieranie finansowe i rzeczowe przedsięwzięć gospodarczych zmierzających do
wypromowania lokalnych i regionalnych produktów,
2. Propagowanie idei agroturystyki, przedsiębiorczości oraz twórczości ludowej poprzez
działania promocyjno - wydawnicze,
3. Organizację konsultacji, szkoleń i kursów ze szczególnym uwzględnieniem
tradycyjnych i proekologicznych metod produkcji.
4. Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi
podmiotami w zakresie rozwoju gospodarczego gmin powiatu Zambrów oraz regionu
podlaskiego.
5. Wydawanie folderów i innych opracowań promujących walory produktów lokalnych
gmin powiatu Zambrów.
6. Pomoc rolnikom w promocji i sprzedaży produktów na rynku lokalnym, regionalnym
i wspólnotowym, poprzez wspólny marketing.
7. Stałą współpracę z mieszkańcami wsi i instytucjami w zakresie promocji wszelkich
działań na rzecz rozwoju i zachowania dziedzictwa kulturowego wspólnot lokalnych
gmin powiatu Zambrów oraz regionu podlaskiego.
8. Opracowywanie programów gospodarczych i społecznych i ich realizacja w ramach
programów strukturalnych.
9. Wypowiadanie się w sprawach publicznych istotnych dla rozwoju społeczności
lokalnych.
10. Reprezentowanie interesów swoich członków wobec organów władzy i administracji
państwowej, samorządowej oraz innych podmiotów.

III.

Członkostwo oraz prawa i obowiązki członków
§ 11

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych.
2. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby prawne.

3. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy oraz
zagraniczne osoby fizyczne i prawne, nie mające siedziby lub miejsca zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Stowarzyszenie może przyznać tytuł honorowego członka Stowarzyszenia osobom
fizycznym i prawnym, które w szczególny sposób przyczynią się do realizacji
statutowych, celów Stowarzyszenia.

§ 12
1. Członkowie założyciele nabywają członkostwo z dniem uprawomocnienia się
postanowienia sądu o rejestracji Stowarzyszenia.
2. Członkowie założyciele mają te same prawa i obowiązki co członkowie zwyczajni.

§13
1. Przyjęcie do Stowarzyszenia w poczet członków zwyczajnych i wspierających
następuje po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej o przystąpieniu do
Stowarzyszenia i uiszczeniu wpisowego oraz na podstawie uchwały Zarządu
Stowarzyszenia podjętej bezwzględną większością głosów.
2. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia
przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
3. Procedurę przystąpienia podmiotów prawnych do Stowarzyszenia określają stosownie
przepisy statutu § 13. pkt.4 i 5.
4. Podmiot prawny w Stowarzyszeniu reprezentuje jeden delegat wyłoniony przez ten
podmiot na okres kadencji. Delegat może być przez podmiot prawny odwołany w
trakcie kadencji.
5. Kadencja delegatów trwa cztery lata.
6. Uchwałę w sprawie nadania tytułu honorowego członka Stowarzyszenia podejmuje
Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 14
Członkowie wspierający i członkowie honorowi mają prawo - bezpośrednio lub za
pośrednictwem delegatów:
1. Uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia oraz we wszystkich
formach działalności statutowej, z głosem doradczym,

2. Zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia i otrzymać na nie odpowiedź
Zarządu,
3. Korzystać ze statutowej działalności Stowarzyszenia a zwłaszcza z porad, informacji,
urządzeń, świadczeń i pomocy w zakresie prowadzonej działalności.

§15
Członkostwo Stowarzyszenia i związane z nim prawa są niezbywalne.

§ 16
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
1. Uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia oraz we wszystkich
formach działalności statutowej,
2. Wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,
3. Decydować w sprawach Stowarzyszenia w zakresie przysługującego im prawa głosu,
4. Zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia i otrzymać na nie odpowiedź
Zarządu,
5. Korzystać ze statutowej działalności Stowarzyszenia, a zwłaszcza z porad, informacji,
urządzeń, świadczeń i pomocy w zakresie prowadzonej działalności.

§ 17
Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do:
1. Przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
2. Przyczyniania

się

do

realizacji

celów

Stowarzyszenia,

aktywnego

udziału

w działalności statutowej i dbałości o dobre imię Stowarzyszenia,
3. Regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 18
1. Nieopłacenie składki członkowskiej za trzy pełne okresy płatności stanowi podstawę do
skreślenia z listy członków Stowarzyszenia.
2. Decyzję o skreśleniu z przyczyn określonych w ust. 1 podejmuje Zarząd w formie
uchwały, po uprzednim upomnieniu członka Stowarzyszenia.
3. Po uregulowaniu należnych opłat i składek, na wniosek skreślonego z listy członka
Zarząd może podjąć uchwałę o przywróceniu praw członkowskich.

§ 19
Wysokość wpisowego, składki członkowskiej oraz terminy i sposoby płatności uchwala Walne
Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.

§20
Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w wyniku:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie, potwierdzonego
uchwałą Zarządu,
2. Skreślenia z listy członków w trybie określonym w § 18 statutu,
3. Wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadku nie przestrzegania statutu lub uchwał
władz Stowarzyszenia - na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia podjętej na wniosek Zarządu.

§21
1. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia przysługuje
w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały - odwołanie do Walnego Zebrania
Członków.
2. Uchwała Walnego Zebrania Członków podjęta w wyniku rozpatrzenia odwołania jest
ostateczna.

IV.

Władze Stowarzyszenia oraz ich kompetencje
§22

Władzami Stowarzyszenia są;
1. Walne Zebranie Członków - zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
2. Zarząd Stowarzyszenia - zwany dalej „Zarządem”,
3. Komisja Rewizyjna.

§23
Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.

§24
Uchwały władz Stowarzyszenia - z wyjątkiem przypadków określonych w statucie - zapadają
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania –
w głosowaniu jawnym.

V.

Walne Zebranie Członków
§25

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Zwyczajne posiedzenia zwoływane są przez Zarząd przynajmniej raz na rok.
3. Nadzwyczajne posiedzenie zwołuje Zarząd:
a. Z własnej inicjatywy,
b. Na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia lub Komisji
Rewizyjnej.
4. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zebrania zwołuje się w ciągu 2 tygodni od daty
zgłoszenia lub podjęcia uchwały przez Zarząd.

§ 26
O terminie i miejscu posiedzenia oraz proponowanym porządku obrad Walnego ,Zebrania
Zarząd zawiadamia członków co najmniej na dwa tygodnie przed terminem jego rozpoczęcia
w formie pisemnej.

§27
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Uchwalenie statutu i wprowadzanie w nim zmian,
2. Wybór w głosowaniu tajnym Prezesa Zarządu,
3. Wybór, odwoływanie i uzupełnianie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej –
w głosowaniu tajnym,
4. Uchwalanie programów działania,
5. Stanowienie o kierunkach działania Zarządu, przyjmowanie sprawozdań z jego
działalności oraz podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium,
6. Uchwalanie regulaminu wyborczego władz Stowarzyszenia i innych regulaminów
wewnętrznych Stowarzyszenia,

7. Uchwalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej oraz trybu i terminu ich
wnoszenia,
8. Uchwalanie rocznych planów finansowych Stowarzyszenia,
9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
10. Tworzenie funduszy Stowarzyszenia i ustalanie regulaminów ich funkcjonowania.
11. Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obiady Walnego Zebrania przez
Zarząd , Komisję Rewizyjną oraz członków Stowarzyszenia.
12. Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji
innych władz Stowarzyszenia.

VI.

Zarząd
§28

1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
2. Zarząd jest trzy osobowy, w tym:
a. Prezes,
b. Wiceprezes,
c. Skarbnik.
3. Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Wiceprezesa i
Skarbnika.
4. Uzupełnienie składu Zarządu w trakcie kadencji odbywa się w trybie przewidzianym
dla jego wyboru.

§29
1. Zarząd wykonuje uchwały Walnego Zebrania, realizuje zadania i cele Stowarzyszenia
określone w statucie oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. Kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Stowarzyszenia zewnątrz,
b. Przygotowanie projektów uchwał Walnego Zebrania,
c. Określenie sposobu wykonywania uchwał i realizacji postanowień Walnego
Zebrania,
d. Podejmowanie decyzji w sprawie zatrudniania pracowników do prowadzenia
spraw Stowarzyszenia,

e. Podejmowanie decyzji w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej,
f. Ustalenie projektów planów finansowych i planów działania Stowarzyszenia,
g. Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych posiedzeń Walnego Zebrania,
h. Powoływanie i rozwiązywanie komisji programowych, a także koordynacja ich
działalności,
i. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
j. Sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,
k. Proponowanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej,

§30
Zarząd jest zobowiązany corocznie do opracowania i przedłożenia Walnemu Zebraniu
sprawozdania z działalności Stowarzyszenia.

§31
Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§32
1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 4 razy w
roku.
2. Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalany przez Walne Zebranie.

VII.

Komisja Rewizyjna
§33

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia w zakresie działalności
statutowej i finansowej.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie w
głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innych funkcji w Stowarzyszeniu.
5. Uzupełnienie składu Komisji w trakcie kadencji następuje; w trybie określonym w ust.
2.

§ 34
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a. Kontrola finansowa Zarządu, pod względem celowości działania i zgodności
z prawem i uchwałami Walnego Zebrania Członków,;
b. Kontrola opłacania składek członkowskich,
c. Przedstawienie Zarządowi wniosków, uwag i-zaleceń z każdej przeprowadzonej
kontroli,
d. Przedstawienie na posiedzeniach Walnego Zebrania sprawozdań ze swej
działalności,
e. Przedstawienie

Walnemu

Zebraniu

wniosków

w

sprawie

udzielenia

absolutorium Zarządowi za okres minionego roku.
2. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia odbywa się co najmniej raz w roku.
3. Szczegółowy zakres i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalany
przez Walne Zebranie.

§ 35
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym oraz wglądu do dokumentów Stowarzyszenia.

VIII.

Majątek Stowarzyszenia oraz gospodarka finansowa
§36
1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd
3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań, w wysokości
określonej przez Walne Zebranie członków, jest uprawniony Prezes lub Wiceprezes
Zarządu działający łącznie z dowolnym innym członkiem Zarządu.
4. Środki finansowe z których tworzone są fundusze uzyskiwane są z:
a. Wpisowego i składek członkowskich,
b. Darowizn,
c. Dotacji,
d. Spadków i zapisów,
e. Dochodów z działalności gospodarczej,

f. Dochodów z majątku stowarzyszenia,
g. Wpływów z ofiarności publicznej,
h. Odsetek od wkładów; na rachunkach bankowych.

§37
Stowarzyszenie może otrzymywać: dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach
oraz przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej –
z zachowaniem obowiązujących przepisów.

§38
Do reprezentowania Stowarzyszenia, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, zaciągania
zobowiązań i składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych materialnych
i niematerialnych Stowarzyszenia jest uprawniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu działający
łącznie z dowolnym innym członkiem Zarządu.

§ 39
1. Za prawidłową gospodarkę finansową Stowarzyszenia odpowiada Zarząd.
2. Środki finansowe Stowarzyszenia gromadzone są na własnym rachunku bankowym.

IX.

Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 40

1. Uchwałę o zmianie statutu, połączeniu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć
Walne Zebranie tylko wtedy, gdy w tym celu zostało zwołane.
2. Stowarzyszenie może ulec rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego i;_ Zebrania
oraz w przypadkach przewidzianych prawem.

§41
Zmiana statutu wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności ponad połowy
członków uprawnionych do głosowania.

§42.
1. Rozwiązanie lub połączenie Stowarzyszenia wymaga uchwały podjętej większością 3/4
głosów w obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
2. W razie rozwiązania się Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały likwidatorami
Stowarzyszenia są członkowie Zarządu, chyba że uchwała ostatniego Walnego
Zebrania postanowi inaczej.
Podpisy członków założycieli:

