STATUT
Stowarzyszenia "Rytm Natury"
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie "Rytm Natury" i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§ 2.
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest wieś Uściąż, powiat Opole Lubelskie, województwo
lubelskie oraz obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie może też w ramach działalności statutowej działać na terenach innych Państw.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Ośrodek "Zagrodowa Osada Terapeutyczno- Edukacyjna" w
miejscowości Uściąż 114.
§ 3.
1. Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach
(Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszym statutem.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego
i działa poprzez organy ustanowione w niniejszym statucie.
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych organizacji o podobnym
celu działania.
§ 4.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji
określonych celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
§ 5.
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
Rozdział II
Cele i sposoby działania
§ 6.
1. Celem Stowarzyszenia jest:
a. Podtrzymywanie więzi między pokoleniami oraz kultywowanie tradycji ludowych,

dawnych obrzędów religijnych i świeckich;
b. Wspieranie twórczości ludowej: tradycyjnego rzemiosła, tradycji kulinarnych, sztuk
plastycznych i plastyki obrzędowej, muzyki, teatru amatorskiego, tańca i śpiewu;
c. Działanie na rzecz rozwoju artystycznego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz działanie
terapeutyczne poprzez sztukę;
d. Działanie propagujące świadomość godnego traktowania zwierząt hodowlanych,
gospodarskich i domowych.
e. Propagowanie i podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska oraz
kształtowanie postaw proekologicznych;
f. Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego;
g. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
h. Działania wspierające rozwój turystyki wiejskiej i upowszechnianie wiedzy o regionie;
i. Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych;
j. Podejmowanie działań innowacyjnych pomocnych w osiąganiu celów statutowych.
§ 7.
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. Organizowanie imprez kulturalnych, spotkań z twórcami ludowymi i starszymi
mieszkańcami wsi, organizowanie zabaw edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
festiwali ludowych, przedstawień muzycznych, teatralnych, występów obrzędowych, wystaw i
konkursów;
b. Organizowanie warsztatów tradycyjnego rzemiosła, warsztatów kulinarnych, warsztatów
sztuki w tym: plastycznych, tanecznych, muzycznych oraz warsztatów śpiewu, szkoleń,
kursów, konferencji i seminariów;
c. Organizowanie warsztatów artystyczno – edukacyjnych, koloni, szkoleń i innych pobytów z
programem teoretycznym i praktycznym o sztuce. Organizowanie warsztatów i innych
pobytów z programem terapeutycznym w tym: arteterapia, zooterapia i ludoterapia;
d. Organizowanie prozwierzęcych pikników edukacyjnych, spotkań z zooterapeutami, lekarzami
weterynarii oraz innymi osobami działającymi na rzecz godnego traktowania zwierząt;
e. Organizowanie tematycznych pikników edukacyjno – ekologicznych, zabaw i "zielonych"
konkursów dla dzieci i młodzieży;
f. Organizowanie zabaw integracyjnych, konkursów, kół zainteresowań i innych działań dla
lokalnej społeczności;
g. Promowanie walorów turystycznych regionu, organizowanie spotkań,wycieczek i wymiany
międzynarodowej;
h. Opracowywanie i wydawanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych w tym: folderów,

katalogów, ulotek, plakatów i innych promujących oraz reklamujących działania statutowe
Stowarzyszenia;
i. Współpracę z osobami oraz instytucjami samorządowymi i naukowo - badawczymi w zakresie
realizacji celów Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 8.
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a. członków zwyczajnych;
b. członków wspierających;
c. członków honorowych.
§ 9.
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, niezależnie od narodowości oraz miejsca stałego zamieszkania, akceptująca cele
statutowe stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która przez złożenie
oświadczenia albo uchwały swojej władzy statutowej zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną.
3. Status członka zwyczajnego lub wspierającego nabywa się na wniosek zainteresowanego.
Wniosek podlega ocenie Zarządu, który podejmuje uchwałę w tej sprawie.
4. Godność członka honorowego nadawana jest przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek
Zarządu osobom szczególnie zasłużonym.
§ 10.
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. wybierać lub być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
b. uczestniczyć we wszystkich działaniach realizowanych przez Stowarzyszenie.
§ 11.
1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. wybierać lub być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
b. uczestniczyć we wszystkich działaniach realizowanych przez Stowarzyszenie;
c. regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 12
Członkowie honorowi i członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych
z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. Członkowie ci
nie mają obowiązku uiszczać składek członkowskich.
§ 13
1. Członkostwo zwyczajne ustaje wskutek:
a. śmierci członka;
b. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie;
c. skreślenia przez Zarząd z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą
składek za dwa okresy składkowe mimo pisemnego upomnienia;
d. wykluczenia uchwałą Zarządu za działalność na szkodę Stowarzyszenia lub w wypadku
popełnienia czynu niegodnego członka Stowarzyszenia.
2. Ustanie członkostwa stwierdza Zarząd Stowarzyszenia.
3. Od uchwały Zarządu o skreśleniu i wykluczeniu przysługuje prawo odwołania do Walnego
Zebrania Członków w terminie do 30 dni od dnia doręczenia pisma.
§ 14
1. Tytuł członka wspierającego ustaje na skutek:
a. śmierci członka;
b. zgłoszonego na piśmie wystąpienia ze Stowarzyszenia;
pozbawienia członkostwa przez Zarząd w razie stwierdzenia braku jego zainteresowania
działalnością Stowarzyszenia;
d. utraty osobowości prawnej.
§ 15
1. Godność członka honorowego ustaje wskutek:
a. śmierci członka;
b. zgłoszonej na piśmie rezygnacji;
c. pozbawienia członkostwa przez Walne Zgromadzenie Członków za czyny godzące w dobre
imię Stowarzyszenia.
Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
§ 16.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

§ 17.
1. Kadencja wybieranych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu
jawnym.
2. W przypadku gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie ich składu, do nie więcej niż 1/3, może nastąpić w drodze kooptacji której dokonują
pozostali członkowie organu, który ulegnie zmniejszeniu.
3. Władze Stowarzyszenia podejmują uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków.
§ 18.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i zbiera się co najmniej
jeden raz w roku.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
b. udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c. wytyczenie kierunków rozwoju i uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,
d. ustalenie wysokości składek członkowskich,
e. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
f. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
g. zmiany Statutu,
h.określenie spraw dla prowadzenia, których należy zatrudnić pracowników,
i. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
§ 19.
1. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd
zawiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Walne
Zebranie Członków jest ważne jeżeli uczestniczy w nim więcej niż 50% członków.
2. W przypadku braku quorum Zarząd wyznacza II – gi termin Walnego Zebranie Członków nie
wcześniej jednak niż po upływie 1/2 godziny od I – go terminu. Walne Zebranie zwołane w II –
gim terminie jest ważne bez względu na ilość obecnych.
3. Uchwały Walnego Zebrania tak w I – szym jak i II – gim terminie zapadają zwykłą większością
głosów.
§ 20.
1. Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwołane:
a. z inicjatywy Zarządu,
b. na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia,

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie nie późniejszym niż 30
dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało powołane.
§ 21.
1. Zarząd składa się z trzech członków, którzy spośród siebie wybierają: prezesa, wiceprezesa i
skarbnika.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. reprezentowanie Stowarzyszenia,
b. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodne ze Statutem i wytycznymi Walnego Zebrania
Członków,
c. preliminowanie wydatków, zatwierdzanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia oraz
zatwierdzanie operacji finansowych,
d. zwoływanie zebrań informacyjnych członków,
e. występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania Członków o nadanie lub pozbawienie
członkostwa honorowego,
f. zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia,
g. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich odwoływanie.
§ 22.
1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków w tym prezesa lub wiceprezesa.
2. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa.
3. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeby – nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
§ 23.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli działalności Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, w tym z przewodniczącego i dwóch członków.
§ 24.
1. Do komptencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie działalności Zarządu;
b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków;
c. prawo żadania wyjaśnień od Zarządu w kwestiach dotyczących przeprowadzonych przez
Komisję Rewizyjną kontroli;
d. prawo wystapienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania
Zarządu;

e. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;
f. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
Rozdział V
Majątek i fundusze stowarzyszenia
§ 25.
1. Majątek i fundusze Stowarzyszenia tworzone są z:
a. składek członkowskich,
b. darowizn, zapisów, spadków,
c. subwencji i dotacji,
d. ofiarności publicznej,
e. wpływów z działalności statutowej,
f. środków uzyskanych z działalności gospodarczej Stowarzyszenia z przeznaczeniem na cele
statutowe.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych.
3. Dochód z działalności gospodarczej nie może być przeznaczony do podziału między członków
Stowarzyszenia.
§ 26.
Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, w tym majątkowych,
zawierania umów, udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia, uprawnieni są: Prezes
jednoosobowo.
Postanowienia końcowe
§ 27.
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
członków uprawnionych do głosowania.
§ 28.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
§ 29.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
o Stowarzyszeniach.

