
Uchwała  Walnego Zebrania Członków                               

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno 

 
w sprawie uchwalenia zmian w statucie Stowarzyszenia 
 
 

Uchwała Nr 5 
Walnego Zebrania Członków                                                                                       

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno                                                                                                    
z dnia 4 marca  2011r 

 
 

Na podstawie § 25 pkt.1 Statutu Stowarzyszenia ,Walne Zebranie Członków  
uchwala co następuje: 

§ 1 
 
     W Statucie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno dokonać następujących zmian: 
 
1) w § 11  pkt.5 otrzymuje brzmienie: 
     5.Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
      świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym działania na rzecz zachowania 
      i rozwoju lokalnej toŜsamości, tradycji i obyczajów. 
 
2) w § 11  pkt.8 otrzymuje brzmienie: 
      8. Ochronę i promocję zdrowia i zdrowego stylu Ŝycia                                                        
 
3) w § 11  pkt.23 otrzymuje brzmienie: 
     23. Przeciwdziałanie uzaleŜnieniom i patologiom społecznym 
 
4) w § 11  dodaje się pkt.24 który otrzymuje brzmienie: 
     24. Podejmowanie działań  w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
          narodowego 
 
5) w § 11  dodaje się pkt.25 który otrzymuje brzmienie: 
     25. Promocję i organizację wolontariatu 
 
6) w § 11  dodaje się pkt.26 który otrzymuje brzmienie: 
     26. Podejmowanie działań  w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego 
 
7) w § 11  dodaje się pkt.27 który otrzymuje brzmienie: 
     27. Podejmowanie działań  w zakresie ratownictwa i ochrony ludności 
 
8) w § 11  dodaje się pkt.28 który otrzymuje brzmienie: 
     28)  udzielanie pomocy ofiarom katastrof i klęsk Ŝywiołowych 
 
 
9) § 12 otrzymuje brzmienie: 
     1. Stowarzyszenie prowadzi działalność poŜytku  publicznego na rzecz ogółu społeczności, 
        lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem Ŝe grupa ta jest wyodrębniona ze 
       względu na szczególnie trudną sytuację Ŝyciową lub materialną w stosunku do 
       społeczeństwa. 
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     2.Stowarzyszenie nadwyŜkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność , o której 
        mowa w pkt.1  
   
10)  w § 17  pkt.2 otrzymuje  brzmienie: 
        2.Członek wspierający posiada obowiązki określone w  § 16 ust. 2 pkt. 2) i 3) 
 
 
11)  w § 18  pkt.2 otrzymuje  brzmienie: 
        2.Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z 
           wyjątkiem obowiązku określonego w § 16 ust. 2 pkt. 3)  
 
 
12)   § 19  otrzymuje  brzmienie: 

§ 19 
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 
1) Dobrowolnej rezygnacji z przynaleŜności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie 

Zarządowi; 
2) Śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka 

wspierającego; 
3) Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą 

składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok; 
4) Wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu  i  uchwał władz 

Stowarzyszenia. 
5) Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego 

Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia 
stosownej uchwały. 

6) W przypadku określonym w ust 1 pkt.3) i 4), orzeka Zarząd  podając przyczyny 
skreślenia lub wykluczenia. 

7) Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady 
określone w pkt.5 

 
13)  w § 27  po pkt.2 dodaje się pkt.3 w brzmieniu: 
     3.Członkowie organu zarządzającego nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za 
        przestępstwo umyślne ścigane z oskarŜenia publicznego lub przestępstwo skarbowe 
 
14)  pkt.3 staje się pkt.4 
 
15) w § 30 ust.2  pkt.1 otrzymuje brzmienie 
     1. Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku 
     małŜeńskim , we wspólnym poŜyciu , w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 
     podległości słuŜbowej 
 
  
16)  w § 30 ust.2  pkt.2 otrzymuje brzmienie: 
     2. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 
     oskarŜenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
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17)  w § 30 ust.2 pkt.3 otrzymuje brzmienie: 
    3.Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych 
    kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyŜszej niŜ przeciętne miesięczne 
    wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu 
    statystycznego za rok poprzedni 
 
18) w  § 35 pkt.1 otrzymuje brzmienie: 
      1. Udzielania poŜyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w 
      stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 
       pracownicy pozostają w związku małŜeńskim 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”, 
 
19) w  § 35 pkt.4 otrzymuje brzmienie: 
    4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji 
      członkowie jej organów lub pracownicy,  oraz ich osób bliskich , na zasadach innych niŜ 
     w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyŜszych niŜ rynkowe 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia 
 

§ 3 
 

Zobowiązać  Prezesa do opracowania tekstu jednolitego statutu zgodnie z załącznikiem nr 1 
do uchwały. 
  

§ 4 
 

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu. 
 
 
 
                Sekretarz                                                                       Przewodniczący 
Walnego Zebrania Członków                                        Walnego Zebrania Członków 
 
 
Regina Krzaczkowska                                                            Antoni  Charko 
 

 


