
Regulamin Stowarzyszenia Zwykłego „Lepsze Daszewice”  

 

Rozdział I  

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Lepsze Daszewice” w dalszej treści regulaminu 

nazywane jest Stowarzyszeniem. 

§ 2 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Daszewice. 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest województwo wielkopolskie. 

§ 3 

1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie 

niniejszego Regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o 

stowarzyszeniach” (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) 

§ 4 

1. Działalność Stowarzyszenia jest oparta na pracy społecznej ogółu członków, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami w/w ustawy. 

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach 

niezarobkowych, nieposiadającym osobowości prawnej. 

3. Stowarzyszenie może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne 

prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. 

§ 5 

1. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich, 

darowizn, dotacji, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz 

ofiarności publicznej. 

2. Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Zarząd, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego 

Zgromadzenia Członków. 

3. Zarząd Stowarzyszenia wraz z wszystkimi członkami odpowiadają za zobowiązania 

stowarzyszenia bez ograniczeń, całym swoim majątkiem.Odpowiedzialność ta 

powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się 

bezskuteczna. 

4. Stowarzyszenie nie może: 

a. powoływać terenowych jednostek organizacyjnych, 

b. zrzeszać osób prawnych, 

c. prowadzić działalności gospodarczej, 

d. prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego 



 

 

§ 6 

1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi            

przepisami w/w. ustawy o stowarzyszeniach. 

 

Rozdział II  

Cele i sposoby ich realizacji 

§ 7 

Celem Stowarzyszenia jest:  

1. Zrzeszanie osób zainteresowanych obecną i przyszłą sytuacją  Daszewic,gminy 

Mosina oraz powiatu poznańskiego 

2. Działanie na rzecz rozwoju Daszewic 

3. Ochrona interesów mieszkańców Daszewic, 

4. Poprawa  warunków  życia i rozwoju mieszkańców  mieszkających  w zasięgu 

powiązań funkcjonalnych Daszewic i gminy Mosina w obrębie   

5. Promocja i popieranie ogólnospołecznych inicjatyw mających na celu: 

a. poprawę warunków mieszkaniowych 

b.  wzrost  bezpieczeństwa; 

c.  rozwój infrastruktury 

6. Kontakt i współdziałanie z  Radą Miasta, Sołtysem , Radą Sołecką ,organami i 

przedsiębiorstwami  mającymi wpływ na rozwój i życie mieszkańców gminy Mosina 

7. Działanie na rzecz czystości środowiska naturalnego w obrębie miejscowości 

Daszewice 

8. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i 

instytucjami o podobnym charakterze; 

9. Zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym również 

poprzez prowadzenie strony internetowej promującej działalność Stowarzyszenia 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 8 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele  poprzez: 

a. współpracę i współdziałanie z instytucjami samorządowymi i administracyjnymi 

oraz innymi organizacjami i instytucjami, których działalność służy realizacji 

celów Stowarzyszenia, 

b. podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych, dotacji, 

darowizn niezbędnych do realizacji celów Stowarzyszenia, 

c. organizowanie imprez kulturalnych, na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej 

tożsamości, tradycji, obyczajów,  

d. podejmowanie wszelkich działań uznanych za sprzyjające celom 

Stowarzyszenia, 

e. współpracę oraz wspieranie działań innych organizacji, w szczególnosci 

organizacji pozarządowych i ruchów społecznych, których celem jest rozwój 

gminy Mosina 

f. inicjowanie, organizowanie oraz uczestniczenie w działaniach społeczno-

kulturalnych służących dobru tradycji i pamięci  

g. wspieranie działań zmierzających do podniesienia bezpieczeństwa i polepszenia  

istniejącej sytuacji mieszkańców  Daszewic 

h. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów  administracji  

samorządowej i państwowej 

Rozdział III 

Członkowie Stowarzyszenia 

§ 9 

1. Członkiem  Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna,mieszkaniec gminy 

Mosina, która złoży stosowną pisemną deklarację. 

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w 

ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji. 

      § 10 

Członek Stowarzyszenia ma prawo:  

a. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Zebraniu Członków,  

b. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,  

c. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach 

zgodnych z celami Stowarzyszenia,  

d. brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z 

prawem głosu.  

 

 

 



 

 

§ 11 

Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do: 

a. przestrzegania regulaminu Stowarzyszenia,  

b. czynnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia, 

c. dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia, 

d.  

§ 12 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:  

a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej 

na ręce Zarządu w formie pisemnej, 

b. wykluczenia , uchwałą zebrania członków Stowarzyszenia z powodu rażącego 

naruszenia zasad, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia 

lub działania na szkodę Stowarzyszenia, 

c. śmierci członka, 

 

 

Rozdział IV  

Władze Stowarzyszenia 

     § 13 

Władzami Stowarzyszenia są: 

a. Zarząd składający się z trzech osób, w tym Prezes, Wiceprezes oraz Skarbnik.  

b. Walne Zebranie Członków. 

     § 14 

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w  

głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować  

o przeprowadzeniu głosowania tajnego. 

2. W razie, gdy skład Zarządu Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania 

kadencji, uzupełnienie może nastąpić w drodze głosowania, którego dokonują 

pozostali członkowie Zarządu 

3.  Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów 

decyduje głos Prezesa Zarządu 

      § 15 



1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością  Stowarzyszenia zgodnie z 

uchwałami Walnego Zebrania Członków.  

2. Kadencja Zarządu trwa 2 lata. 

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 

pól roku 

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Stowarzyszenia  

 

     § 16 

1. Do kompetencji i obowiązków Zrządu należy: 

a. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

b. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

c. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, 

d. zarządzanie środkami finansowymi Stowarzyszenia, zgodnie z bowiązującymi   

przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania 

Członków, 

e. informowanie organu nadzorującego o zdarzeniach uzasadniających zmianę wpisu w 

ewidencji stowarzyszeń zwykłych (w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia) 

oraz o zmianie swojego miejsca zamieszkania, 

2. Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres Regulaminu 

Stowarzyszenia wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków oraz udzielenia 

przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności. 

3. Czynnościami przekraczającymi zakres są w szczególności: 

a. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, 

b. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, 

c. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki, 

d. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie 

umowy  poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy, 

e. zaciągnięcie innych zobowiązań 

f. przyjmowanie i wykluczanie członków stowarzyszenia  

 

§ 17 

Do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz 

składania sprawozdań w tym także finansowych w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są 

Prezes lub Wiceprezes wspólnie z jednym z Czlonków Zarządu. 

 

 

§ 18 



Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym dla działalności Stowarzyszenia jest rok 

kalendarzowy 

 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

§ 19 

1. Działania Zarządu Stowarzyszenia mają umocowanie w decyzjach podjętych 

wspólnie, przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

§ 20 

1. Uchwały dotyczące pracy i kierunków działania Stowarzyszenia podejmuje Walne 

Zebranie członków. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Członków. 

2. Uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Stowarzyszenia oraz uchwałę o rozwiązaniu 

Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 

2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania 

3. Walne Zebranie Członków odbywa się przynajmniej raz w roku.  

4. Walne Zebrania Członów udziela absolutorium Zarządowi zwykłą większością 

głosów na podstawie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności 

Stowarzyszenia za okres ostatnich 12 miesięcy. 

5. W przypadku nieudzielenia absolutorium Walne Zebranie Członków może odwołać 

Prezesa, Wiceprezesa lub Skarbnika zwykłą większością głosów przy obecnosci co 

najmniej połowy głosów. 

 

§ 21 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy 

ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach 

 

Regulamin przyjęto uchwałą w dniu 17 czerwca 2019 

 

Podpisano: 

Prezes : Robert Borkiewicz 

Wiceprezes: Jacek Godurkiewicz 

Skarbnik: Barbara Paprzycka 

 

 

 

 


