Lipno, dn. 18 kwietnia 2015 r.

Statut stowarzyszenia Zielona Lipa

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę ZIELONA LIPA.
§2
Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla upowszechniania
kultury, sportu i ekologii.
§3
Siedziba stowarzyszenia znajduje się w Lipnie.
§4
Obszarem działania stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, jednakże dla realizacji
celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§5
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną.
Działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
(Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie z dnia 24.04.2003 z późniejszymi zmianami oraz niniejszego statutu.
§6
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.
§7
Działalność stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej
członków. Do prowadzenia
działalności stowarzyszenie może zatrudniać
pracowników.

Rozdział 2
Cele i środki działania
§8
1. Celem stowarzyszenia jest inicjowanie, wspieranie i podejmowanie działań
powodujących rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wzrost aktywności
społeczności lokalnej w sferze społecznej, kulturalnej, ekologicznej, edukacyjnej
i rekreacyjno-sportowej.

1/10

Lipno, dn. 18 kwietnia 2015 r.

Statut stowarzyszenia Zielona Lipa

2. Szczegółowe cele stowarzyszenia to:
1) propagowanie, inicjowanie i wspieranie wszelkich zjawisk i przedsięwzięć
kulturalnych związanych z muzyką rockową i gatunkami pokrewnymi,
2) działalność wspomagająca rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
wśród społeczności lokalnej,
3) rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań muzycznych wśród społeczeństwa,
4) integracja społeczeństwa lokalnego poprzez upowszechnianie muzyki w jej
wielorakiej formie,
5) wzbogacanie życia społecznego w estetyczne doznania muzyczne,
6) promocja inicjatyw związanych z ochroną środowiska, ochroną zwierząt
i działalnością proekologiczną,
7) propagowanie potrzeby ochrony zasobów przyrodniczych oraz środowiska
naturalnego, poprzez prowadzenie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży
oraz dorosłych,
8) wspieranie podstawowych zasad ochrony i kształtowania środowiska
i racjonalnego wykorzystywania jego zasobów,
9) promowanie wzorców kulturalnego, ekologicznego i zdrowego modelu życia,
10) prowadzenie działalności edukacyjnej skierowanej do dzieci, młodzieży, rodziców
oraz osób pracujących z tymi grupami, szczególnie do osób niepełnosprawnych
i zagrożonych wykluczeniem,
11) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży, szczególnie z rodzin o trudnej sytuacji
życiowej i osób niepełnosprawnych,
12) promocja i upowszechnianie sportu i turystyki aktywnej oraz rywalizacji
sportowej wg zasad fair play,
13) organizacja zawodów i imprez sportowych oraz imprez turystycznorekreacyjnych,
14) propagowanie czynnego uprawiania sportu jako sposobu na rozwój własnej
osobowości oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie podczas
organizowanych wyjazdów,
15) popularyzacja turystyki rowerowej jako rodzaju aktywności wśród mieszkańców
Lipna i okolic,
16) promocja Lipna oraz całego regionu Ziemi Dobrzyńskiej wraz z jej zabytkami
i miejscami atrakcyjnymi turystycznie,
17) badanie oraz wzbogacanie wiedzy historycznej na temat regionu Ziemi
Dobrzyńskiej,
18) działania na rzecz wspierania rozwoju lokalnego,
19) tworzenie projektów z dziedziny kultury, sportu i ekologii, edukacji, integracji,
wydawanie publikacji.
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§9
1. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
1) organizowanie festiwali związanych z muzyką rockową i gatunkami pokrewnymi,
2) inicjowanie i organizowanie, prelekcji, konkursów, przesłuchań muzycznych,
wystaw, pokazów i przeglądów filmowych oraz koncertów i innych imprez związanych
z tematyką muzyki rockowej i gatunków pokrewnych,
3) krzewienie kultury muzycznej również na terenach wiejskich,
4) organizowanie cyklicznych imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,
w tym Festiwalu Lipa,
5) organizowanie zawodów sportowych oraz turystyczno- rekreacyjnych
i kulturalnych,
6) organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych, w tym organizowanie zajęć sportowych dla młodzieży i dorosłych,
7) ochrona i promocja zdrowia poprzez sport i turystykę,
8) udział w ogólnopolskim i międzynarodowym systemie współzawodnictwa
sportowego, w tym organizacja uczestnictwa członków w imprezach sportowych
organizowanych przez inne podmioty,
9) promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień, kształtowanie
pozytywnych cech charakteru osobowości dzieci i młodzieży,
10) realizację projektów edukacyjnych, integracyjnych, kulturalnych, a także
służących profilaktyce uzależnień i zapobieganiu patologiom społecznym,
11) ścisłą współpracę z placówkami oświatowymi, organizacjami społecznymi
i instytucjami, przy organizowaniu prelekcji, wystaw, spotkań, wycieczek o tematyce
ekologicznej i przyrodniczej,
12) organizowanie i prowadzenie zajęć o charakterze kulturalnym, integracyjnym,
terapeutycznym i edukacyjnym dla dzieci i młodzieży, również niepełnosprawnych,
zagrożonych wykluczeniem i z rodzin dysfunkcyjnych,
13) organizowanie i wspieranie różnych form zajęć i zabaw ulicznych dla dzieci ze
środowisk ubogich i zagrożonych patologią,
14) prowadzenie zajęć rozwojowych i edukacyjnych adresowanych do dzieci
i młodzieży, również osób niepełnosprawnych,
15) organizowanie akcji oraz pomocy przy realizacji programów szkolnych
promujących idee zbierania surowców wtórnych w celu ich właściwego
zagospodarowania,
16) opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych na temat miejsc
i rejonów w naszym regionie o najlepiej zachowanych walorach przyrodniczych
i krajobrazowych w celu ich popularyzacji wśród miłośników przyrody,
17) organizowanie akcji upowszechniających postawy proekologiczne,
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18) prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, promocyjnej i reklamowej,
promocję organizacji, przedsiębiorców i instytucji wspierających ochronę środowiska
i ochronę zwierząt,
19) działalność szkoleniową, organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów,
konferencji,
20) zakup sprzętu na potrzeby działalności kulturalnej, ekologicznej, rekreacyjnosportowej i turystycznej realizowanej przez stowarzyszenie, w tym sprzęt sceniczny,
sportowy, materiały promocyjno-reklamowe oraz inne, niezbędne do realizacji celów
stowarzyszenia,
21) współpracę z zainteresowanymi w/w działalnością instytucjami państwowymi
oraz organizacjami społecznymi, a także podmiotami gospodarczymi i osobami
prawnymi,
22) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów ze stowarzyszeniami i organizacjami
o podobnych celach, działającymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej
granicami,
23) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów
w sprawach organizacji imprez, zlotów i zawodów wynikających z celów
stowarzyszenia,
24) ustanawianie wyróżnień i odznak honorowych i nadawanie ich osobom
fizycznym, osobom prawnym i instytucjom zasłużonym dla celów stowarzyszenia,
25) pozyskiwanie środków na wyżej wymienione cele,
26) prowadzenie własnej witryny internetowej jako ośrodka informacji o działalności
stowarzyszenia,
27) inne działania realizujące cele statutowe.

Rozdział 3
Członkowie – prawa i obowiązki
§ 10
1. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może
być jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenie.
2. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na członków:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
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§ 11
1. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenie może być każda pełnoletnia osoba fizyczna,
która:
1) złoży deklarację członkowską na piśmie,
2) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji i rekomendacji
dwóch członków, na podstawie uchwały zarządu stowarzyszenia.
3. Członkiem wspierającym stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
stowarzyszenia.
4. Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie uchwały zarządu, po złożeniu
pisemnej deklaracji.
5. Członkiem honorowym stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła
szczególny wkład w działalność i rozwój stowarzyszenia.
6. Godność członka honorowego nadaje i odbiera Walne Zebranie członków na
wniosek zarządu stowarzyszenia.
§ 12
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz stowarzyszenia,
2) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności stowarzyszenia,
3) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
stowarzyszenia,
4) zgłaszania wniosków co do działalności stowarzyszenia.
§ 13
1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) brania udziału w działalności stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2) uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
3) przestrzegania statutu i uchwał władz stowarzyszenia,
4) regularnego opłacania składek.
§ 14
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział, z głosem doradczym, w pracach
stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych
zobowiązań, przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz stowarzyszenia.
3. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania postanowień statutu oraz
uchwał władz stowarzyszenia.
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§ 15

Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce zarządu.
2. Wykluczenia przez zarząd:
1) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz stowarzyszenia,
2) z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach stowarzyszenia,
3) z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
4. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
Od uchwały zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub
pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do walnego
zebrania członków w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały. Uchwała walnego
zebrania członków jest ostateczna.

Rozdział 4
Władze stowarzyszenia
§ 16
1. Władzami stowarzyszenia są:
1) walne zebranie członków,
2) zarząd stowarzyszenia,
3) komisja rewizyjna.
§ 17
1. Kadencja władz.
1) Kadencja wszystkich władz wybieralnych stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich
wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
2) Członkowie wybrani do władz stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie
dłużej niż przez dwie kadencje.
§ 18
Uchwały wszystkich władz stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania za wyjątkiem
postanowień statutu, które stanowią inaczej.
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§ 19
1. Walne zebranie członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia. W walnym
zebraniu członków biorą udział, z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
2. Walne zebranie członków może być zwyczajne i / lub nadzwyczajne.
3. Walne zebranie członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez zarząd
stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad zarząd podaje do wiadomości wszystkich
członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
4. Walne zebranie członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest
zwoływane przez zarząd z jego inicjatywy, na wniosek komisji rewizyjnej lub pisemny
wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych stowarzyszenia.
5. Uchwały walnego zebrania członków zapadają bezwzględną większością głosów,
w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionej do
głosowania. Głosowanie jest jawne.
6. Członkowie zwyczajni mogą zgłosić wniosek o głosowanie tajne. Wniosek taki musi
być poddany pod głosowanie walnego zebrania członków.
§ 20
1. Do kompetencji walnego zebrania członków należy:
1) określanie głównych kierunków działania i rozwoju stowarzyszenia,
2) uchwalanie zmian statutu,
3) wybór i odwoływanie wszystkich władz stowarzyszenia,
4) udzielanie zarządowi absolutorium na wniosek komisji rewizyjnej,
5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu i komisji rewizyjnej,
6) uchwalanie budżetu,
7) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń
na rzecz stowarzyszenia,
8) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
9) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz stowarzyszenia,
10) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków
stowarzyszenia lub jego władze,
11) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu,
12) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku,
13) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążeniu majątku
stowarzyszenia,
14) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
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§ 21
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami walnego zebrania członków, reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 5 do 7 osób w tym prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza
i skarbnika. Prezesa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika wybiera zarząd spośród
swoich członków.
3. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
dwa miesiące. Posiedzenia zarządu zwołuje prezes.
§ 22
1. Do kompetencji zarządu należy:
1) realizacja celów stowarzyszenia,
2) wykonywanie uchwał walnego zebrania członków,
3) sporządzanie planów pracy i budżetu,
4) zarządzanie majątkiem stowarzyszenia,
5) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej
6) reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz,
7) zwoływanie walnego zebrania członków,
8) przyjmowanie i skreślanie członków.
§ 23
1. Zarząd może powoływać odziały i koła stowarzyszenia. Zatwierdza je walne
zebranie członków.
2. Na czele każdego oddziału stowarzyszenia stoi zarząd w składzie 3 osobowym
(prezes, sekretarz, skarbnik). Wybieranie zarządu odbywa się według zasad
określonych w § 17 pkt 1) i 2), § 19 ust. 5 oraz § 26 statutu. W pozostałym zakresie
oddziały podlegają zarządowi stowarzyszenia.
3. Oddział może powstać przy minimalnej ilości 10 członków stowarzyszenia.
4. Mogą powstawać koła stowarzyszenia. Liczba członków koła nie może być mniejsza
niż 5 osób. Koło wybiera przewodniczącego zgodnie z zasadami określonymi w § 17
pkt 1) i 2), § 19 ust. 5 oraz § 26 statutu i podlega zarządowi stowarzyszenia.
§ 24
Komisja rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
stowarzyszenia. Komisja rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego
oraz członków. Wybiera ich spośród własnego grona.
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§ 25
1. Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności zarządu,
2) składanie wniosków z kontroli na walnym zebraniu członków,
3) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie walnego zebrania członków oraz
zebrania zarządu,
4) składanie wniosków o absolutorium dla władz stowarzyszenia,
5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na walnym zebraniu członków.
§ 26
W razie, gdy skład władz stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania
kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują
pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać
nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział 5
Majątek i fundusze
§ 27
1. Majątek stowarzyszenia powstaje:
1) ze składek członkowskich,
2) z darowizn, spadków, zapisów,
3) dotacji i ofiarności publicznej.
3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie
stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku stowarzyszenia
podejmuje walne zebranie członków.
6. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń
woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch
członków zarządu działających łącznie.
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Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 28
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia
podejmuje walne zebranie członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy
obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia, walne zebranie członków
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
4. W celu zachowania przejrzystości działania organizacji oraz uniemożliwienie
wyprowadzenia majątku poza organizację wprowadza się następujące zakazy:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że
to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.

Przewodniczący:

Protokolant:

Komitet założycielski:
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