
Towarzystwo Miłośników Pasłęki

„PASSARIA"

STATUT

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Towarzystwo Miłośników Pasłęki „PASSARIA", vy dalszej

części statutu zwane Stowarzyszeniem.

2.

Towarzystwo Miłośników Pasłęki „PASSARIA" stowarzysza osoby fizyczne i prawne i
działa na podstawie ustawy - prawo o stowarzyszeniach i na postawie niniejszego

statutu.

3.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

4.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jego

władz jest miasto Olsztyn.

5.

1.Stowarzyszenie ma prawo używać własnego godła, sztandaru, flagi, barwy i

pieczęci.

2.Stowarzyszenie   posiada   odznakę .  członkowską,   na   podstawie

obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Rozdział Ił

Zadania Stowarzyszenia

6.

Stowarzyszenie zrzesza wszystkich, którzy pragną angażować się w działania na rzecz

ochrony przyrody Warmii i Mazur, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dorzecza

rzeki Pasłęki.

7.

Stowarzyszenie powołane jest w celu ochrony ginących gatunków ryb (m.in. pstrąga

potokowego i lipienia], w szczególności na terenie województwa warmińsko-

mazurskiego.



Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

10.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a)zwyczajnych,

b)wspierających,
c)honorowych,

-członkiem zwyczajnym może być osoba, posiadająca obywatelstwo polskie lub też

obywatel innego Państwa,

-członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która swoją postawą w

sposób szczególny wyróżnia się w zakresie ochrony środowiska, jak również osoba,

która dla spraw Stowarzyszenia zadeklaruje pomoc merytoryczną, organizacyjną lub
gospodarczą.

8.

1.Realizacja celu opisanego w 7 następuje poprzez prowadzenie nieodpłatnej
działalności statutowej zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie:
a)ewidencjonowania i zgłaszania odpowiednim władzom wszelkich niekorzystnych

dla środowiska zjawisk na terenach podlegających ochronie (zanieczyszczenie wód,
melioracja) /PKD 94.99.Z/,
b)zwalczania kłusownictwa /PKD 94.99.Z/,
c)odtwarzania (renaturyzacji) zniszczonych przez melioracje odcinków rzek /PKD

94.99.Z/,
d)udziału w prowadzeniu gospodarki rybacko-wędkarskiej zgodnie z zasadami

ochrony przyrody /PKD 94.99.Z/
e)prowadzenie promocyjnych akcji związanych z ochrona przyrody /PKD 94.99.Z/
f)organizowanie imprez sportowo-turystycznych /PKD94.99.Z/

g)opiniowanie decyzji   planistycznych mogących mieć wpływ na przedmiot
działania Stowarzyszenia /PKD 94.99.Z/.

2.Stowarzyszenie nie prowadzi odpłatnej działalności statutowej w rozumieniu

ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

9.

Realizując powyższe zadania Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi i zagranicznymi

organizacjami wędkarskimi i ekologicznymi, np. Polskim Związkiem Wędkarskim i
innymi stowarzyszeniami.



- członkiem honorowym może być osoba fizyczna, wyróżniająca się swoją działalnością

na rzecz ochrony środowiska.

11.

O przyjęciu w poczet Stowarzyszenia decyduje Zarząd zwykłą większością głosów.

12.

Członek Stowarzyszenia jest obowiązany w szczególności doi

1.dbania o dobre imię Stowarzyszenia,

2.przestrzegania regulacji zawartych w Statucie, jak również do kierowania się

zasadami koleżeństwa przy realizacji jego postanowień,

3.sumiennego wykonywania zadań Stowarzyszenia,

4.ochrony mienie Stowarzyszenia,

5.terminowego uiszczania składki członkowskiej i innych opłat uchwalonych przez

uprawnione do tego władze Stowarzyszenia,

6.brania czynnego udziału w zwalczaniu kłusownictwa i szkodnictwa,

7.uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia.

13.

Podstawowymi prawami członka zwyczajnego Stowarzyszenia sąi

1.czynne i bierne prawo wyborcze,

2.udział we wszystkich działaniach Stowarzyszenia,

3.zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,

4.wypowiadania się i wyrażania opinii we wszystkich kwestiach dotyczących
Stowarzyszenia,

5.zgłaszanie Walnemu Zgromadzeniu propozycji  uchwał i  poddanie ich pod

głosowanie.

14.

Członkom wspierającym i honorowym przysługuje udział w zebraniach Stowarzyszenia

z głosem doradczym bez prawa wyborczego.

15.

Przynależność do Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1.dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie

Zarządowi,  po  uprzednim uregulowaniu wszelkich  zobowiązań  wobec

Stowarzyszenia,

2.śmierci członka lub utraty osobowości prawnej,

3.skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą

składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 12

miesięcy,
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ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

17.

Władzami Stowarzyszenia są:

1.Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,

2.Zarząd Stowarzyszenia,

3.Komisja Rewizyjna.

18.

Kadencja wybieranych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

19.

Władze Stowarzyszenia podejmują uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością

głosów o ile Statut lub ustawy nie stanowią inaczej.

20.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w

trakcie kadencji, skład osobowy władz uzupełniany jest poprzez powierzenie danego

stanowiska osobie, która w wyborach otrzymała kolejno najwyższą ilość głosów.

Uzupełnienia dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

21.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

4.wykluczenia uchwałą Zarządu za działalność na szkodę Stowarzyszenia lub w

przypadku popełnienia czynu niegodnego członka Stowarzyszenia,

5.utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

16.

1.Skreślenie z listy członków z powodu opisanego w 15 pkt 3 następuje na mocy
uchwały Zarządu zwykłą większością głosów.

2.Od uchwały Zarządu z powodu opisanego w 15 pkt 3 przysługuje członkowi

Stowarzyszenia odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od

zawiadomienia go o tej decyzji.



23.

1.Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może być  zwyczajne lub

nadzwyczajne.

2.0 terminie, miejscu i porządku obrad Walnego  Zgromadzenia, Zarząd

powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

3.Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest ważne jeżeli uczestniczy w

nim więcej niż 1/3 ogólnej liczby członków.
4.W przypadku  braku ąuorum, Zarząd wyznacza drugi termin Walnego

Zgromadzenia Członków nie wcześniej jednak niż po upływie pół godziny po
pierwszym terminie. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwołane w

drugim terminie jest ważne bez względu na ilość uczestniczących w nim

członków Stowarzyszenia.

5.Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia tak w pierwszym, jak

i w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości
głosów, głos decydujący ma Przewodniczący obrad.

24.

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd raz w

roku kalendarzowym,

2.Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia obraduje według uchwalonego

przez siebie porządku obrad.

3.Obradami Walnego   Zgromadzenia  Członków Stowarzyszenia  kieruje

Przewodniczący.

25.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwołuj Zarząd:

1.z własnej inicjatywy,

2.na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3.na umotywowane żądanie co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.

26.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje wyłącznie nad

sprawami, dla których zostało zwołane.

27.
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22.

W.Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia biorą udział:

a^z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

b)z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi.



Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia należy:

1.uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej   i   finansowej

Stowarzyszenia,

2.rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

3.zatwierdzanie sprawozdań finansowych,

4.ustalanie wysokości składek członkowskich,

5.wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,

6.podejmowanie uchwał o zmianie Statutu,

7.rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,

8.rozpatrywanie  wniosków i postulatów zgłoszonych  przez  członków

Stowarzyszenia lub jego władze,

9.udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

10.podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,

11.podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

Zarząd Stowarzyszenia

28.

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami-

Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi

odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków Stowarzyszenia.

29.

Zarząd liczy do siedmiu członków. Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcje
Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika oraz zwykłego członka Zarządu.

30

1.Członkowie Zarządu pełnią powierzone funkcje społecznie.

2.Członkowie Zarządu nie mogą być jednocześnie członkami organu kontrolnego.

3.Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu

za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

31.

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

Posiedzenie Zarządu Zwołuje Prezes lub wskazany przez niego członek Zarządu.

32.

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu wymagane jest

współdziałanie dwóch członków Zarządu, lub jednego członka Zarządu i osoby przez

Zarząd upoważnionej.



33.

W pozostałych sprawach Stowarzyszenie reprezentuje członek Zarządu jednoosobowo.

34.

Do zadań Zarządu należy:

1.realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia,

2.uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i preliminarzy,

3.sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

4.podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i

ruchomego,

5.zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia,

6.podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

7.składanie sprawozdań ze swojej   działalności  na Walnym Zgromadzeniu

Członków Stowarzyszenia,

8.pobieranie składek członkowskich,

9.podejmowanie uchwał o przystąpieniu do Stowarzyszeń krajowych i

zagranicznych.

Komisja Rewizyjna

35.

Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli

nad jego działalnością.

36.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje
Przewodniczący.

37.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1.nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub

podległości służbowej,
2.nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3.mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych

kosztów lub wynagrodzenie w wysokości  nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego za rok poprzedni



38.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1.kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, które winno się odbywać nie rzadziej

niż raz w roku,

2.występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych

kontroli,

3.prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków

Stowarzyszenia w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego

statutowych obowiązków,

4.prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

5.zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, w razie nie zwołania

go przez zarząd w terminie ustalonym Statutem,

6.składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia wniosków o

udzielenie absolutorium władzom Stowarzyszenia,

7.składanie sprawozdania ze swojej  działalności na Walnym Zgromadzeniu

Członów Stowarzyszenia.

39.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo

uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu. Ponadto Członkowie

Komisji Rewizyjnej mają prawo żądać od członków i władz Stowarzyszenia złożenia
pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

40.

Na majątek Stowarzyszenia składają się:

a)ruchomości
b)fundusze

41.

Fundusze Stowarzyszenia są gromadzone w wyniku wpływów ze składek

członkowskich, darowizn, spadków i zapisów, subwencji.

41a

Zabrania się:

1] udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majtkiem stowarzyszenia w
stosunku do jego członków, członków organów, pracowników oraz osób z
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ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

42.

Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu

Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzanie Członków Stowarzyszenia wymaga

kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/3 członków
uprawionych do głosowania.

43.

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w

Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.

Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989Rr. Nr. 20 poz. 104 z późn. zm.).

którymi członkowie oraz członkowie organów stowarzyszenia i pracownicy
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 majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków

organów, lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w

stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazywanie to następuje

bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3)wykorzystywania  majątku  na  rzecz  członów, członków organów lub

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunków do
osób trzecich, chyba ze to wykorzystanie bezpośrednio wynika z  celu

statutowego;
4)zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie

stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie,

na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż

rynkowe.


