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STATUT STOWARZYSZENIA AEROSTAN-LANCKORONA

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.  Stowarzyszenie  nosi  nazwę  Aerostan-Lanckorona,  w  dalszych  postanowieniach  statutu
zwane Stowarzyszeniem. 

§ 2

1. Stowarzyszenie działa na obszarze   Rzeczypospolitej Polskiej,  a siedzibą jego władz jest
Lanckorona.

§ 3

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 4

1. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z
poszanowaniem tamtejszego prawa.

2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.

3. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o

podobnych celach, jak również podejmować z nimi współpracę.

4. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.

5. Do prowadzenia realizacji swoich celów Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest:

1. poprawa jakości powietrza w gminie Lanckorona, 

2. ochrona środowiska,
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3. inicjowanie i wspieranie inicjatyw i postaw proekologicznych, 

4. prowadzenie  działalności  edukacyjnej  i  kulturalnej,  w  celu  poszerzenia  świadomości  w
obszarze ochrony przyrody, 

5. współdziałanie ze wszystkimi podmiotami instytucjonalnymi i  społecznymi realizującymi
podobne cele, 

6. przedstawianie  potrzeb  środowiska  naturalnego  w  oparciu  o  aktualny  poziom  wiedzy  i
wskazywanie na fundamentalne powiązania pomiędzy stanem środowiska a dobrostanem
człowieka.

§ 6

1. Stowarzyszenie dla realizacji swoich celów może: 

a. organizować zebrania, konferencje, seminaria i szkolenia, 

b. utrzymywać kontakty z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami o podobnych
celach, 

c. wydawać materiały informacyjne i edukacyjne, takie jak plakaty, ulotki lub broszury,

d. organizować  publiczne  wydarzenia  propagujące  cele  Stowarzyszenia,  takie  jak
warsztaty w szkołach, konkursy i inne wydarzenia zgodne z celami Stowarzyszenia,

e. wnosić pod obrady samorządu terytorialnego wnioski stowarzyszenia w postaci 
projektów uchwał, analiz, petycji, inicjatyw,

f. uczestniczyć  poprzez  swoich  przedstawicieli  w sesjach  Rady  Gminy  Lanckorona
poświęconym ochronie środowiska,

g. stworzyć i administrować własną witrynę internetową o nazwie Aerostan-
Lanckorona dalej zwaną Aerostan.

§ 7

2. Aerostan jest platformą wymiany, informacji i propagowania działalności Stowarzyszenia w 
przestrzeni wirtualnej Internetu.

3. Wszelkie elementy Aerostanu, tekstowe i wizualne są nazywane na użytek § 7 treściami.

4. Stowarzyszenie jest jedynym podmiotem uprawnionym do wprowadzania zmian w 
Aerostanie.

5. Aerostan jest redagowany przez zespół redakcyjny Aerostanu powoływany przez Zarząd.

6. Zespół redakcyjny Aerostanu składa się z 2 do 5 osób.

7. Zespół redakcyjny Aerostanu:

a. aktualizuje Aerostan nie rzadziej niż raz na miesiąc,

b. umieszcza w Aerostanie treści własne i ze źródeł zewnętrznych,

c. czuwa nad przestrzeganiem praw własności intelektualnych zamieszczanych treści,

d. decyduje o umieszczaniu w Aerostanie nadsyłanych treści,
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e. prowadzi korespondencję elektroniczną z członkami Stowarzyszenia i Internautami 
w oparciu o Zasady Prowadzenia Korespondencji,

f. Zasady Prowadzenia Korespondencji są dokumentem uchwalanym przez Zarząd 
Stowarzyszenia.

8. W skład zespołu redakcyjnego mogą wchodzić osoby nie będące członkami Stowarzyszenia.

9. W zespole redakcyjnym liczba osób nie będących członkami Stowarzyszenia jest mniejsza 
od wchodzących w skład zespołu liczby członków Stowarzyszenia.

10. Decyzje zespołu redakcyjnego zapadają w drodze konsensusu, a gdy konsensusu nie udaje 
się wypracować, decyzje zapadają poprzez głosowanie. Decyzje zapadają zwykłą 
większością głosów.

11. Zarząd podejmuje wszystkie istotne decyzje dotyczące rozwoju Aerostanu.

12. W skład zespołu redakcyjnego mogą być powoływani członkowie Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej.

§ 8

1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

1. Stowarzyszenie posiada członków:

a. zwyczajnych

b. wspierających

c. honorowych

§ 10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być 
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia zostaje osoba wymieniona w § 9, która przedstawi 
pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia oraz złoży deklarację pisemną: 

a. o wstąpieniu do Stowarzyszenia, 
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b. o gotowości uiszczania składek członkowskich.

Członkostwo nabywa się z datą dopełnienia tych warunków na podstawie uchwały Zarządu
Stowarzyszenia.

2.  Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski lub cudzoziemiec.

§ 12

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca 
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 13

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny 
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są przyjmowani przez 
Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub połowy członków 
Stowarzyszenia.

§ 14

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1. śmierci członka, 

2. pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej Zarządowi Oddziału, 

3. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia, 

4. wykluczenia członka ze Stowarzyszenia. 

§ 15

1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu 
Stowarzyszenia w przypadku nie płacenia składek członkowskich przez okres sześciu 
miesięcy od terminu płcenia składek określonego w niniejszym statucie. Przed podjęciem 
uchwały Zarząd Stowarzyszenia pisemnie wzywa członka do wypełnienia tego obowiązku w
terminie 1 miesiąca od daty otrzymania wezwania. 

§ 16

1. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w przypadku:

a. nieprzestrzegania przez członka postanowień statutu lub uchwał władz 
Stowarzyszenia,

b. podejmowania przez członka działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia,

2. Uchwałę o wykluczeniu członka podejmuje Walne Zgromadzenie Członków. Wniosek o jej 
podjęcie może złożyć Zarząd Stowarzyszenia lub Komisja Rewizyjna. Zarząd 
Stowarzyszenia składając wniosek o wykluczenie członka Stowarzyszenia, a także na 
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wniosek Komisji Rewizyjnej może zawiesić członka Stowarzyszenia w jego prawach do 
czasu uchwały w przedmiocie wykluczenia przez Walne Zebranie Stowarzyszenia. Uchwałę 
o zawieszeniu Zarząd podejmuje większością co najmniej dwóch trzecich głosów 
wszystkich członków Zarządu.

Walne Zebranie Stowarzyszenia podejmując uchwałę o nieuwzględnieniu wniosku o 
wykluczenie członka Stowarzyszenia może podjąć decyzję o uchyleniu zawieszenia członka 
Stowarzyszenia w jego prawach.

§ 17

1. Członkom zwyczajnym Stowarzyszenia przysługuje:

a. bierne i czynne prawo wyborcze,

b. prawo wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności 
Stowarzyszenia,

c. prawo udziału w pracach i innych formach działalności Stowarzyszenia.

§ 18

1. Członek wspierający Stowarzyszenia może uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym 
Zgromadzeniu Członków. W wypadku gdy członkiem wspierającym jest osoba prawna, 
uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu jest realizowane przez udział reprezentanta członka 
wspierającego. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa 
wyborczego

§ 19

2. Członkom honorowym przysługują takie same prawa jak członkom zwyczajnym, z 
wyjątkiem czynnego prawa wyborczego. 

§ 20

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:

a. przestrzegania statutu Stowarzyszenia oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

b. czynnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

c. regularnego opłacania składek członkowskich, o ile nie zostali zwolnieni z tego 
obowiązku uchwałą Walnego Zgromadzenie Członków. 

2. Sładki członkowskie są wpłacane raz do roku w datę rocznicy przyjęcia członka do 
Stowarzyszenia.

3. Członkowie wspierający i członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania 
postanowień statutu Stowarzyszenia oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

4. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia składek. 
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 ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 21

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zgromadzenie Członków,

b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz.

a. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór 
odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

b. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej 
niż przez dwie kadencje.

§ 22

1. Udział w głosowaniach biorą uprawnieni do głosowania członkowie Stowarzyszenia.

2.  Głosowanie można przeprowadzić gdy liczba głosujących nie jest mniejsza od 
wymaganego kworum określonego osobno dla każdego rodzaju głosowania. 

3. Członek uprawniony do głosowania może przekazać mandat do głosowania w jego imieniu 
innemu uprawnionemu do głosowania członkowi Stowarzyszenia. Każdy uprawniony do 
głosowania członek Stowarzyszenia może być dysponentem tylko jednego mandatu. 

4. Wszystkie głosowania są jawne.

5.  Dopuszcza się następujące formy głosowania:

a. przez fizycznie obecnych w określonym miejscu i czasie uprawnionych do głosowania 
członków Stowarzyszenia,

b. częściowo lub całkowicie za pomocą elektronicznych środków komunikacji, za 
wyjątkiem głosowania na zwyczajnym i nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
Członków,

c. jedyną formą głosowania dopuszczalną na zwyczajnym i nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Członków jest forma określona w punkcie 5a niniejszego paragrafu.

6. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy 
udziale w głosowaniu co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że
statut stanowi inaczej.

7. W razie równego rozkładu głosów decyduje:
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a. głos Prezesa Stowarzyszenia w głosowaniu Zarządu Stowarzyszenia i w głosowaniu na 
Walnym Zgromadzeniu Członków,

b. głos Przewodniczącego w głosowaniu Komisji Rewizyjnej.

§ 23

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym 
Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd 
Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków
co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

4. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest 
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny 
wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają bezwzględną większością głosów w 
obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków, chyba że niniejszy statut stanowi 
inaczej.

6. W wypadku braku kworum połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, 
Zarząd Stowarzyszenia zwołuje ponowne Walne Zgromadzenie Członków które odbywa się 
w 30 minut po Walnym Zgromadzeniu nie dysponującym kworum. Uchwały ponownego 
Zgromadzenie zapadają zwykłą większościa głosów. Kworum obecności połowy członków 
zwyczajnych Stowarzyszenia nie jest przy ponownym Zgromadzeniu wymagane.

7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:

a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b. uchwalania zmian statutu,

c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

f. uchwalanie budżetu,

g. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na 
rzecz Stowarzyszenia,

h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub 
jego władze,

j. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady,

k. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
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§ 24

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z 
uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym prezesa, skarbnika i sekretarza. Prezesa, skarbnika i 
sekretarza wybiera Zarząd spośród swoich członków.

§ 25

3. Do zadań skarbnika należy: 

4. prowadzenie rachunku bankowego Stowarzyszenia, 

5. prowadzenie księgowości,

6.  przygotowanie rocznych sprawozdań.

§ 26

7. Sekretarz sporządza protokoły zebrań Zarządu i rozsyła je członkom.

§ 27

8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 
kwartał.Posiedzenia Zarządu zwołuje i określa ich formę prezes. Formami posiedzeń są:

a. fizyczne zebranie się członków zarządu w określonym miejscu i czasie,

b. zebranie wirtualne za pośrednictwem Internetu lub sieci komórkowej, 

c. forma mieszana fizyczno-wirtualna.

§ 28

9. Do kompetencji Zarządu należą:

a. realizacja celów Stowarzyszenia,

b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c. sporządzanie planów pracy i budżetu,

d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

g. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
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h. przyjmowanie i skreślanie członków.

§ 29

3. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 
Stowarzyszenia.

4. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób.

5. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego, który 
kieruje pracami Komisji. 

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 
na kwartał. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje i określa ich formę jej 
Przewodniczący. Formami posiedzeń są:

a. fizyczne zebranie się członków Komisji w określonym miejscu i czasie,

b. zebranie wirtualne za pośrednictwem Internetu lub sieci komórkowej, 

c. forma mieszana fizyczno-wirtualna.

7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrola przestrzegania przez Zarząd Statutu Stowarzyszenia,

b.  kontrola wykonania budżetu Stowarzyszenia,

c. składanie na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia sprawozdań ze swej działalności,

d. prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu oraz wnoszenia projektów 
uchwał,

e. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz 
zebrania Zarządu,

f. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia, 

8. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają przy udziale co najmniej dwóch jej członków. 

§ 30

9. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji 
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali 
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 
połowę składu organu.

 § 31

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy oraz w 
ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku przez:

1. Komisję Rewizyjną, 

2. jedną czwartą liczby członków Stowarzyszenia, 

10 / 11



 

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 § 32

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a. ze składek członkowskich,

b. darowizn, spadków, zapisów,

c. dotacji i ofiarności publicznej,

d. wpływów z działalności statutowej.

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje 
Zarząd.

5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w 
szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu 
działających łącznie.

6. W razie rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek przeznacza się na cel wskazany przez 
Walne Zgromadzenie Członków.

ROZDZIAŁ VI
PRZEPISY KOŃCOWE

 § 33

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje 
Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności 
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy 
Prawo o Stowarzyszeniach.
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