
 1 

Statut  

Ełckiego Stowarzyszenia Ekologicznego 

w Ełku 
 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne zwane dalej 

Stowarzyszeniem. 

 

§ 2 

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o 

stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu. 

 

§ 3 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Ełk. 

 

§ 4 

Podstawowym terenem działania Stowarzyszenia jest teren miasta i gminy Ełk oraz gmin 

Kalinowo, Stare Juchy i Prostki. Stowarzyszenie swoim działaniem może obejmować cały 

kraj i zagranicę. 

 

§ 5 

Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne posiada osobowość prawną. 

 

§ 6 

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków. Do prowadzenia 

swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników. 

 

Rozdział II 

Cele i sposoby działania 

 

§ 7 

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie zasad i prowadzenie działań ekologicznych, a w 

szczególności: 

1. Szerzenie oświaty ekologicznej i zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży 

2. Organizowanie i udział w akcjach proekologicznych zmierzających do oczyszczenia i 

odbudowy /rekultywacji/ przyrody 

3. Informowanie opinii publicznej o degradacji środowiska 

4. Uczestniczenie i reprezentowanie Stowarzyszenia w organach samorządowych i 

przedstawicielskich 

5. Wydawanie własnych biuletynów i publikacji 

6. Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami propagującymi działalność 

ekologiczną 

7. Wspieranie inicjatyw proekologicznych 

8. Wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszego statutu. 

 

§ 8 

Zadania i cele wymienione w § 7 Stowarzyszenie realizuje przez: 
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1. Organizowanie konkursów, wystaw, akcji informacyjnych na terenie działania 

2. Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w 

sprawach ekologii 

3. Organizowanie grup ekologicznych 

4. Organizowanie bazy informacyjnej na temat skażeń środowiska, obszarów szczególnie 

zagrożonych, pogotowia ekologicznego itp. 

5. Organizowanie imprez i akcji na rzecz środowiska (lasów i wód) 

6. Współpraca ze środkami masowego przekazu, piętnowanie trucicieli środowiska 

7. Propagowanie walorów krajobrazowo-turystycznych regionu 

8. Udział w posiedzeniach organów władzy samorządowej i administracji rządowej 

9. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań 

wynikających z niniejszego statutu, w tym prowadzenie działalności gospodarczej na 

zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 9 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności 

prawnych i nie pozbawione praw publicznych, małoletni w wieku 16-18 lat oraz małoletni 

poniżej 16 roku życia za zgodą przedstawicieli ustawowych i osoby prawne z wyjątkiem osób 

wymienionych w art. 44 ustawy-Prawo o stowarzyszeniach. 

 

§ 10 

Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia po 

złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji. 

 

§ 11 

Członkowie powyżej 16 roku życia mają prawo: 

1. Wybierać i być wybierani do władz Stowarzyszenia 

2. Uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosowania 

3. Wysuwać postulaty i wnioski pod adresem władz Stowarzyszenia 

4. Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością Stowarzyszenia 

 

§ 12 

Członkowie poniżej 16 roku życia są pozbawieni czynnego i biernego prawa wyborczego do 

władz Stowarzyszenia oraz prawa głosowania na walnych zebraniach członków. 

 

§ 13 

Do obowiązków członka należy: 

1. Aktywne uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia 

2. Przestrzeganie postanowień niniejszego statutu i uchwał walnego zebrania 

Stowarzyszenia 

3. Dbanie o mienie Stowarzyszenia. 

 

§ 14 

Utrata członkostwa następuje na skutek: 

1. Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia 

2. Wykluczenia przez władze Stowarzyszenia z powodu prowadzenia działalności 

sprzecznej z postanowieniami statutu 
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3. Likwidacji Stowarzyszenia 

4. Śmierci członka. 

 

§ 15 

Wykluczenie następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Od uchwały 

przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia 

powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw 

oraz nie wykonuje obowiązków określonych w § 12 i 13 niniejszego statutu. Zarząd 

zobowiązany jest do zwołania walnego zebrania w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia 

odwołania. 

 

§ 16 

Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty 

będące w dyspozycji Stowarzyszenia. 

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

 

§ 17 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne zebranie 

2. Zarząd 

3. Komisja Rewizyjna 

 

Walne zebranie 

 

§ 18 

Walne zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne zebranie wybiera spośród 

siebie od 5 do 9 członków Zarządu i 3 członków Komisji Rewizyjnej. Funkcje nie mogą być 

zdublowane. W składzie Zarządu większość stanowić muszą osoby o pełnej zdolności do 

czynności prawnych. 

 

§ 19 

Do kompetencji walnego zebrania należy ponadto: 

1. Podejmowanie uchwał o zmianach statutowych i rozwiązaniu Stowarzyszenia 

2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z ich 

działalności 

3. Uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu Stowarzyszenia 

4. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi na wniosek 

Komisji Rewizyjnej 

5. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz innych spraw i wniosków 

zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia. 

 

§ 20 

Z przebiegu walnego zebrania i treści uchwał sporządza się protokół a podjęte uchwały 

stanowią załącznik do protokołu. 

 

§ 21 

Raz na dwa lata zwoływane jest walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze a raz na rok 

sprawozdawcze. 
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§ 22 

Zwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez Zarząd, który powiadamia członków o 

terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej 7 dni przed terminem zebrania. 

 

§ 23 

Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia: 

1. Z własnej inicjatywy 

2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej 

3. Na żądanie ½ członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. 

 

§ 24 

Nadzwyczajne walne zebranie Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd w terminie 30 

dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania. 

 

§ 25 

Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest obecność co najmniej ½ liczby 

członków uprawnionych do głosowania. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą 

większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. 

Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmowane są 

większością 2/3 głosów. 

 

§ 26 

W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej 

liczby członków Zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne 

zebranie według tego samego porządku obrad. Walne zebranie zwoływane w drugim terminie 

podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków z wyjątkiem uchwał o zmianie 

statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

 

§ 27 

Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym. 

 

Zarząd 

 

§ 28 

Kadencja Zarządu trwa dwa lata. 

 

§ 29 

Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. 

 

§ 30 

Do zadań Zarządu należy: 

1. Reprezentowanie interesów Stowarzyszenia 

2. Realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania 

3. Zwoływanie walnego zebrania 

4. Niezwłoczne zawiadamianie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie 

statutu 

5. Informowanie sądu rejestrowego oraz organu nadzorującego o swoim składzie 

6. Udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia w 

lokalu Stowarzyszenia dokumentów związanych z jego działalnością 
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7. Opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz 

składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu członków 

8. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia 

9. Wykonywanie zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych 

kompetencjom walnego zebrania 

10. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów, darowizn, dotacji itp. 

§ 31 

Prezes Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i kieruje pracą Zarządu 

przewodnicząc jego obradom. 

 

§ 32 

Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej 1 raz na kwartał i są zwoływane przez Prezesa. 

W posiedzeniach może uczestniczyć przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 

 

§ 33 

Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej ½ ogólnej liczby członków 

Zarządu. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. W razie równej liczby 

głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. 

 

§ 34 

Umowy, akty, pełnomocnictwa i dokumenty finansowe w imieniu Stowarzyszenia podpisuje 

prezes lub wiceprezes i skarbnik. 

 

§ 35 

Pod nieobecność prezesa jego kompetencje określone w § 31, 32 przejmuje wiceprezes. 

 

Komisja Rewizyjna 

 

§ 36 

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia: 

1. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata 

2. Do jej zadań należy: 

a) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności 

statutowej Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki 

finansowej 

b) składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonej kontroli wraz z 

oceną działalności Stowarzyszenia 

c) przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności 

d) wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi. 

 

§ 37 

Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przew3odniczącego 

 

§ 38 

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem 

doradczym. 

 

Rozdział V 

Majątek i fundusze Stowarzyszenia 
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§ 39 

Majątek i fundusze Stowarzyszenia powstają z: 

1. Dotacji, darowizn, spadków i zapisów 

2. Dochodów z majątku i imprez 

3. Wpływów z działalności gospodarczej 

4. Ofiarodawstwa publicznego. 

§ 40 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych 

w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze służą 

realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków 

Stowarzyszenia. 

 

Rozdział VI 

Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§ 41 

Uchwały walnego zebrania w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmowane są 

większością 2/3 liczby głosów przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do 

głosowania. 

 

§ 42 

Wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia względnie zmianę statutu może składać Zarząd z 

własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej ½ liczby członków 

uprawnionych do głosowania. 

 

§ 43 

Zawiadomienie członków Stowarzyszenia o terminie walnego zebrania w sprawie 

rozwiązania Stowarzyszenia powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 

30 dni przed terminem zebrania. 

 

§ 44 

W razie rozwiązania Stowarzyszenia walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w 

składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania komisję likwidacyjną 

ustala organ rejestrowy. 

 

§ 45 

Pozostały po rozwiązaniu majątek stanowiący własność Stowarzyszenia przechodzi na 

własność gminy-miasta Ełk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


