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Gorzów Wlkp., dn. 2020-08-17 

 

REGULAMIN 

Stowarzyszenia Nowosiółczan i Puźniczan 

 

 

Rozdział I 

Ustalenia Wstępne 

 

§1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Stowarzyszenie Nowosiółczan i Puźniczan. 

W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem. 

 

§2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§3. Siedzibą Stowarzyszenia jest lokal przy ul. Mieszka I 57/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski. 

 

§4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego 

regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst 

jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 713 ze zm.).  

 

§5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków oraz środkach 

pochodzących z: 

1) składek członkowskich; 

2) dotacji; 

3) darowizn; 

4) zbiórek publicznych; 

5) spadków, zapisów; 

6) dochodów z majątku stowarzyszenia. 

 

§6. Stowarzyszenie nie może zaciągać wszelkich zobowiązań majątkowych. 

 

 

Rozdział II 

Cele i zadania 

 

§7. Cele Stowarzyszenia to: 

1) kultywowanie i ochrona pamięci o dziejach Nowosiółki Koropieckiej i Puźnik; 

2) wspieranie nauki, kultury i sztuki ukazującej problematykę kresową; 

3) upowszechnianie kultury kresowej; 

4) nawiązywanie współpracy ze środowiskami kresowymi; 

5) wspomaganie inicjatyw i działań środowisk i osób indywidualnych związanych 

z Nowosiółką Koropiecką, Puźnikami oraz innymi miejscowościami regionu na rzecz 

kultywowania tradycji, obyczajów i kultury kresowej; 

6) podejmowanie działań zmierzających do zachowania materialnego dziedzictwa 

lokalnego oraz zbieranie informacji o jego stanie; 

7) promowanie i organizacja wolontariatu. 
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§8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące zadania:  

1) tworzenie bazy informacyjnej archiwizującej treści dotyczące historii miejscowości 

i mieszkańców Nowosiółki Koropieckiej i Puźnik oraz kultury kresowej, w tym: 

bibliotek i katalogów posiadanych przez organizacje kresowe księgozbiorów, 

fotografii, nagrań audio i video oraz innych przedmiotów mających wartość 

historyczną; 

2) prowadzenie stron internetowych; 

3) gromadzenie funduszy na realizację celów statutowych; 

4) współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie pozyskiwania 

środków, wymiany doświadczeń i realizacji programów dobroczynnych; 

5) współpracę z administracją publiczną i innymi podmiotami, których przedmiot 

realizacji jest zbieżny z celami statutowymi Stowarzyszenia; 

6) przeprowadzanie kwest, aukcji, zbiórek darów rzeczowych jak i finansowych na rzecz 

rozwoju pamięci narodowej; 

7) organizację spotkań i zjazdów i innych form popularyzacji i wymiany wiedzy 

poświęconych kulturze kresowej, przy udziale przedstawicieli Stowarzyszenia oraz 

innych osób działających na rzecz kresowej pamięci narodowej; 

8) organizowanie wycieczek; 

9) tworzenie wydawnictw; 

10) organizowanie innych form aktywności prawem dozwolonych prowadzących do 

realizacji celów statutowych. 

 

§9. Stowarzyszenie zrzesza byłych mieszkańców miejscowości Nowosiółka Koropiecka 

i Puźniki z dawnego województwa tarnopolskiego II Rzeczpospolitej Polskiej, ich potomków 

i osoby zainteresowane historią dawnych ziem polskich oraz realizuje swoje cele i zadania 

poprzez: 

1) Zebranie Członków Stowarzyszenia, 

2) Przedstawiciela Stowarzyszenia. 

 

 

Rozdział II 

Członkostwo 

 

§10. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub 

cudzoziemcem. 

 

§11. Członek ma prawo: 

1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 

2) korzystania z dorobku oraz wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 

3) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez 

Stowarzyszenie, 

4) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. 

 

§12. Członek obowiązany jest do: 

1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów; 

2) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia; 
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3) regularnego opłacania składek. 

     

§13. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Przedstawiciela Stowarzyszenia; 

2) wykluczenia przez Zebranie Członków Stowarzyszenia: 

a) z powodu łamania regulaminu i nieprzestrzegania uchwał Stowarzyszenia, 

b) z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, 

c) z powodu niepłacenia składek za okres roku; 

3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 

4) śmierci członka. 

 

§14. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków 

w terminie 30 dni. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a 

jego decyzja jest ostateczna. 

 

 

Rozdział III 

Zebranie Członków Stowarzyszenia 

 

§15. Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które 

podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, 

o ile regulamin nie stanowi inaczej. 

 

§16. Do kompetencji Zebrania Członków Stowarzyszenia należy w szczególności: 

1) ustalanie kierunków działania i rozwoju; 

2) wybór i odwołanie Przedstawiciela Stowarzyszenia; 

3) uchwalanie zmian regulaminu; 

4) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia; 

5) podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego. 

 

§17. Decyzje Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, 

o ile regulamin nie stanowi inaczej. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu 

głosowania tajnego. 

 

§18. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością 

głosów przy obecności co najmniej 10 osób uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin 

stanowi inaczej. 

 

§19. Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje: 

1) co najmniej 10 członków Stowarzyszenia; 

2) Przedstawiciel Stowarzyszenia 

– zawiadamiając przy tym wszystkich członków korespondencją elektroniczną na adres email 

podany we wniosku o przyjęcie do Stowarzyszenia. W przypadku braku adresu email należy 

zawiadomić w sposób podany na wniosku o przyjęcie do Stowarzyszenia. 
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 §20. Zebraniem Członków Stowarzyszenia kieruje Przewodniczący Zebrania wybierany na 

początku posiedzenia zwykłą większością głosów. 

 

 

Rozdział IV 

Przedstawiciel Stowarzyszenia 

 

§21. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela Stowarzyszenia. 

 

§22. Przedstawiciel Stowarzyszenia jest wybierany przez Zebranie Członków Stowarzyszenia 

na 4 letnią kadencję. 

 

§23. Przedstawiciel Stowarzyszenia może zostać odwołany przez Zebranie Członków 

Stowarzyszenia zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy Członków 

Stowarzyszenia. 

 

§24. Do zakresu działania Przedstawiciela Stowarzyszenia należy: 

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz; 

2) realizuje uchwały podjęte przez Zebranie Członków Stowarzyszenia; 

3) zarządzanie majątkiem stowarzyszenia; 

4) zwoływanie zebrania członków w terminie nie krótszym niż 30 dni. 

 

§25. Raz w roku Przedstawiciel Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-

Wyborcze CzłonkówBłąd! Nie zdefiniowano zakładki. Stowarzyszenia z terminem 

powiadomienia nie krótszym niż 60 dni. 

 

 

Rozdział V 

Ustalenia Końcowe 

 

§26. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu podejmuje Zebranie Członków Stowarzyszenia 

zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

 

§27. Decyzję w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków 

Stowarzyszenia zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków 

uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie 

Członków Stowarzyszenia określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych 

Stowarzyszenia. 

 

§28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. 


