STATUT
STOWARZYSZENIA
AKTYWIZACJI POLESIA
LUBELSKIEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „ Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego”
i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej SAPL.
3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie Prawa o stowarzyszeniach [Dz. U z 2001 r. Nr
79, poz.855z późn. zmianami]. oraz ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
4. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
§2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Dla właściwej realizacji swoich celów
Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.
2. Siedziba władz Stowarzyszenia znajduje się w Ośrodku Edukacji Regionalnej
Hołowno 66, 21-222 Podedwórze.
§3
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takich samych lub podobnych
celach statutowych.
§4
Stowarzyszenie może używać pieczęci zawierającej nazwę Stowarzyszenia.
§5
1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.
2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§6
Celem Stowarzyszenia jest:
1/Ochrona dziedzictwa narodowego.
2/Promowanie zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy.
3/Działalność edukacyjna i szkoleniowa
4/Promocja zdrowego stylu życia, edukacja i profilaktyka zdrowotna
5/Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.
6/Promowanie idei ekonomii społecznej
7/Działania zmierzające do zagospodarowywania niewykorzystanych obiektów na cele statutowe oraz prowadzenia
działalności gospodarczej
8/Działanie wspomagające rozwój ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
9/ Współdziałanie z innymi organizacjami na rzecz ochrony i zachowania naturalnego środowiska i dziedzictwa
kulturowego oraz rozwoju usług turystycznych.
10/Pozyskiwanie różnych źródeł środków finansowych na wspieranie lokalnych programów w zakresie turystyki
oraz infrastruktury turystycznej.
11/ Budowa pozytywnego wizerunku usług turystyki wiejskiej we wszystkich jej formach w tym agroturystyki.
12/Współpraca z Lubelską Regionalną Organizacją Turystyczną
13/ Wspieranie i promocja sportu i rekreacji

§7
Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez:
1/Tworzenie i prowadzenie placówek realizujących cele statutowe Stowarzyszenia.
2/ Gromadzenie pamiątek kultury materialnej i duchowej, prowadzenie zajęć poświęconych ginącym zawodom i
zwyczajom.
3/Działalność wydawniczą i popularyzatorską.
4/Organizowanie imprez promujących walory kulturowe, przyrodnicze gminy i regionu.
5/Działalność edukacyjną poprzez organizowanie kursów, warsztatów, szkoleń, sympozjów, konferencji, odczytów,
grup samokształceniowych.
6/Pomoc w zakładaniu i promocji gospodarstw agroturystycznych.
7/Tworzenie warunków w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Hołownie do odbycia stażów i przygotowania
zawodowego dla osób trwale bezrobotnych i niepełnosprawnych.
8/Wyrób, sprzedaż produktów i usług służących realizacji celów określonych w §5.
9/Tworzenie i prowadzenie świetlic środowiskowych, oraz miejsc twórczych spotkań młodzieży i dorosłych.
10/Nawiązywanie współpracy z innymi krajami, kontakty z byłymi mieszkańcami regionu w kraju i za granicą.
11/Zamieszczenie informacji o działalności Stowarzyszenia w mediach lokalnych ogólnopolskich oraz na stronach
internetowych.
12/Tworzenie przedsiębiorstw społecznych.
13/Nawiązywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami turystycznymi.
14/Współpraca z osobami fizycznymi, instytucjami naukowymi, organizacjami pozarządowymi, organami.
administracji rządowej, samorządami terytorialnymi oraz podmiotami gospodarczymi w kraju i zagranicą w zakresie
gromadzenia i wymiany informacji oraz doświadczeń w dziedzinie turystyki, zwłaszcza zaś turystyki na
Lubelszczyźnie.
15/Organizowanie szkoleń i seminariów mających na celu popularyzacje programów pomocowych Unii Europejskiej
i metod ich pozyskiwania w zakresie turystyki.
16/Promowanie kultury regionalnej, turystyki i dorobku regionalnego na różnego rodzaju Targach, sympozjach i
spotkaniach.
17/Poszukiwanie rynków zbytu na produkty i usługi Stowarzyszenia.
18/Organizacja imprez promujących walory turystyczne woj. lubelskiego
§8
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych
przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów
statutowych.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, w zakresie:
16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
17.12.Z Produkcja papieru i tektury
7.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
20.53.Z Produkcja olejków eterycznych
23.41.Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
23.49.Z Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
46.46.Z Sprzedaż wyrobów farmaceutycznych i medycznych

46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
96.09.Z Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana
55.30.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
3.Dochód z działalności gospodarczej nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1/ zwyczajnych,
2/ wspierających,
3/ honorowych.
§ 10
Członkiem zwyczajnym może zostać pełnoletni obywatel Polski , który:
1/ akceptuje cele statutowe Stowarzyszenia,
2/ deklaruje czynne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia,
Nabycie praw członka zwyczajnego następuje przez uchwałę Zarządu Stowarzyszenia.

§ 11
Członek zwyczajny ma prawo:
1/ zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia
2/ korzystać z pomocy Stowarzyszenia
3/ brać udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym
4/ wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

5/ korzystać z lokali Stowarzyszenia
6/ korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności
7/ korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń udostępnianych przez
Stowarzyszenie
§ 12
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1/ przestrzeganie postanowień statutu, wewnętrznych regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia
2/ czynne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia
3/ regularne płacenie składek
4/ przyczynianie się swoja postawą do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia oraz dbałość o jego dobre
imię

.
§13
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością
Stowarzyszenia, która zadeklaruje na piśmie pomoc intelektualną, finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez
Zarząd Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający – osoba prawna – działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
3. Członek wspierający zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
§ 14
1. Członek wspierający ma prawo:
a/ zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
b/ brać udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
2. Obowiązkiem członka wspierającego jest:
a/ przestrzeganie postanowień statutu, wewnętrznych regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
b/ wspieranie działań Stowarzyszenia.
§ 15
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu . Członek
honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek
członkowskich.
2. W wyjątkowych przypadkach osoba fizyczna, która posiada szczególne zasługi dla Stowarzyszenia, może zostać
wyróżniona tytułem „Prezes Honorowy” – dla podkreślenia znaczenia tej osoby w rozwoju Stowarzyszenia. Tytuł
Prezes Honorowy jest przyznawany uchwałą Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu. Prezes Honorowy zasiada
we władzach Stowarzyszenia i może brać udział w pracach Zarządu .

§ 16
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1/ śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka,
2/ dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu ,
3/ wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów
i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
5/ Zaniechanie pracy na rzecz Stowarzyszenia , oraz obecności na Walnych Zgromadzeniach przez okres
1 roku
6/ nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres
przekraczający 12 miesięcy
2. Od uchwały w przedmiocie wykreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni do Walnego

Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczną.

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 17
Władzami Stowarzyszenia są:
1/ Walne Zgromadzenie
2/ Zarząd
3/ Komisja Rewizyjna
§ 18
1. Kadencja władz trwa 4 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
2. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania.
3. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu , Komisji Rewizyjnej władzom tym
przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/2 członków
pochodzących z wyboru.
§ 19
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 20
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie,
miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
§ 21
Jeśli w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia nie ma co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania, to w drugim terminie uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.
§ 22
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1.Uchwalanie głównych kierunków działalności statutowej.
2.Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu – na wniosek Komisji
Rewizyjnej.
3. Wybór prezesa i członków Zarządu , członków Komisji Rewizyjnej..
4. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
5. Nadawanie godności członka honorowego i godności Honorowego Prezesa Stowarzyszenia.
6. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.
7. Rozpatrywanie odwołań od wszystkich uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej .
8. Uchwalanie regulaminów.
9. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
.
§ 23
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
a/ z własnej inicjatywy,
b/ na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c/ na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.

§ 24
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia wniosku lub
żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 25
1.Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego
Zgromadzenia Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z prezesa i od dwóch do czterech członków, spośród których wybiera się wiceprezesa i
skarbnika
3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał
§ 26
1. Do kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez
Walne Zgromadzenie.
3. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzanie sprawozdań z działalności.
5. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.
6. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych,
7.Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
8. Przyjmowanie, wykreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych, nadzwyczajnych i wspierających.
2. Członkostwo w Zarządzie stowarzyszenia ustaje na skutek:
1/ śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka,
3/ skazania członka Zarządu prawomocnym wyrokiem sądu,
4/ dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia
5/ Wykluczenia przez Zarząd z powodu:
a. nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów,
i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
b. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez
okres przekraczający 12 miesięcy
c. ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
6/ Od uchwały w przedmiocie wykreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni do
Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczną.
§ 27
1. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie
wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera przewodniczącego.
3. Nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej:
a/ osoby będące członkami organu zarządzającego ani pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
b/ osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot
uzasadnionych kosztów.
§ 28
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień.

3. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z
wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
5. Możliwość uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
V. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 29
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i środki finansowe. Na środki finansowe składają
się:
a/ wpływy ze składek członkowskich
b/ dotacje, darowizny, spadki, zapisy, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne
c/ dochody z działalności gospodarczej prowadzonej w rozmiarach służących realizacji
celów statutowych
d/kontrakty, subwencje, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług
e/Stowarzyszenie może być też udziałowcem lub akcjonariuszem w spółkach
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Nadwyżka przychodów w nad kosztami przekazywana jest na działania statutowe Stowarzyszenia zgodnie z
uchwałą Walnego Zgromadzenia
4 . Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
6. Zabrania się:
a/ udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do
jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają
w związku małżeńskim 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 zwanej dalej „osobami bliskimi”,
b/ przekazywania majątku na rzecz 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,
c/ wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż do osób trzecich.
d/ zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
§ 30
1.Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes lub Wiceprezes,
2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia
działających łącznie wskazanych przez Zarząd (dwa podpisy na dokumentach finansowych).
3. Ważność innych pism i dokumentów może poświadczać jednoosobowo każdy członek Zarządu

VI. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 31
Uchwale w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością
2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w
drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 32
W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.
Powołuje Komisje Likwidacyjna lub likwidatora do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego Stowarzyszenia.

§ 33
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem, stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy „Prawo o
Stowarzyszeniach” (Dz. U. 89.20.104) i Kodeks Cywilny.

Podpisy Zarządu
Prezes Gabriela Bilkiewicz………….
Wiceprezes Grażyna Łańcucka…….
Sekretarz Zbigniew Solecki………….
Skarbnik Andrzej Korniluk…………
Członek Halina Bliźniuk …………..

