
STATUT 

STOWARZYSZENIA

" FORUM GOSPODARCZE  LUBYCZY KRÓLEWSKIEJ”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie  nosi  nazwę:  „Forum  Gospodarcze  Lubyczy  Królewskiej"  w  dalszej  części  statutu  zwane 

Stowarzyszeniem.

§2

Stowarzyszenie  działa  na  podstawie  niniejszego  statutu,  i  przepisów  ustawy  "Prawo  o  stowarzyszeniach"  

(Dz. U. Nr 20 z dnia 10 kwietnia 1989r. poz.104 z późniejszymi zmianami) i posiada osobowość prawną.

§3

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne kraje świata.

§4

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miejscowość Lubycza Królewska.

§5

Stowarzyszenie  może  być  członkiem krajowych i  zagranicznych  stowarzyszeń  o  tym samym lub  podobnym 

charakterze działania.

§6

1. Stowarzyszenie ma prawo być udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością akcjonariuszem spółki 

akcyjnej lub innego podmiotu gospodarczego osobowości prawnej.

2. Stowarzyszenie używa pieczęci  z napisem : FORUM GOSPODARCZE LUBYCZY KRÓLEWSKIEJ.

3. Stowarzyszenie może używać odznak i sztandaru zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§7

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może 

zatrudnić pracowników.



2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych 

przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia, służy realizacji celów statutowych i nie może 

być przeznaczony do podziału między jego członków.

3.Przy Stowarzyszeniu mogą powstać kapitałowe grupy inwestycyjne działające według odrębnych przepisów, 

które będą realizowały założenia Stowarzyszenia jako członkowie wspierający.

4. Stowarzyszenie będzie opiniowało i popierało działalność gospodarczą członków wspierających.

§8

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§9

1.  Celem  Stowarzyszenia  jest  wspieranie  aktywności  gospodarczej  przedsiębiorców,  integracja  lokalnej 

społeczności, a w szczególności zrzeszonych w nim członków oraz wspieranie szeroko rozumianych interesów tej 

grupy  społecznej,  kreowanie  jej  wizerunku  w  społeczeństwie  oraz  popularyzacja  zasad  wolności,  tolerancji, 

własności  i  sprawiedliwości.

2.  Umacnianie autorytetu Stowarzyszenia i  wysokiej pozycji  w świadomości  i  odbiorze społecznym, poprzez 

wysokie wymagania stawiane wszystkim członkom, co do uczciwości, solidności, lojalności i zaangażowania.

§10

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

1) prowadzenie działalności mającej na celu pozyskiwanie poparcia osób, instytucji, organizacji,  urzędów, dla 

zamierzeń  i  przedsięwzięć  organizowanych  przez  Stowarzyszenie  względnie  odbywających  się  pod  jego 

patronatem lub z jego inicjatywy (lobbing).

2) Nawiązywanie kontaktów i współpracy z pokrewnymi stowarzyszeniami w Polsce i zagranicą.

3)  Współpracę  z  administracją  rządową  i  samorządową  oraz  organizacjami,  stowarzyszeniami  i  instytucjami 

zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.

4) Działania na rzecz rozwoju i promocji Gminy Lubycza Królewska, wspieranie realizacji wspólnych inwestycji 

zaspokajających  zbiorowe potrzeby  wspólnoty samorządowej  w szczególności  z  zakresu  usług bytowych dla 

mieszkańców, infrastruktury komunalnej,  kultury , sportu  i  turystyki.

5)  Ustanawianie  nagród,  stypendiów  i  wyróżnień  dla  młodych  sportowców  oraz  wyróżniających  się 

przedsiębiorców i osób szczególnie aktywnych.



6) Prowadzenie działalności gospodarczej:

7) Wydawanie gazet-22.12.Z

8) Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych-22.13.Z

9) Działalność prawnicza-74.11.Z

10) Działalność rachunkowo księgowa-74.12.Z

11) Badania rynku i opinii publicznej-74.13.Z

12) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania- 74.14.Z

13) Reklama 74.40.Z

14) Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi-74.83.Z

15) Działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej-75.14.Z

16) Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane-80.42.Z

17) Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców-91.11.Z

18) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana-91.33.Z

19) Pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana-92.72.Z

20) Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie skwalifikowana-74.84.Z

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§11

Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych i wspierających.

§12

1. Członkami Stowarzyszenia są:

1) członkowie założyciele - podpisujący niniejszy statut, którzy wraz z zarejestrowaniem Stowarzyszenia stają się 

jego członkami zwyczajnymi,



2) członkowie zwyczajni - osoby pełnoletnie posiadające obywatelstwo polskie lub obcokrajowcy mający stałe 

lub czasowe miejsce zamieszkania na terenie Gminy Lubycza Królewska  popierające cele Stowarzyszenia, które 

złożą pisemną deklarację członkowską.

3) członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna oraz osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą na 

podstawie obowiązujących przepisów. Osoba prawna działa wyłącznie przez swojego przedstawiciela.     

4) członkowie wspierający - osoby fizyczne lub prawne deklarujące pomoc materialną na rzecz Stowarzyszenia   

z tym, że osoba prawna działa wyłącznie przez swojego przedstawiciela.

5)  członkiem wspierającym Stowarzyszenia pozostaje przedstawiciel  organu Samorządu Lokalnego z prawem 

Uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

6)  przynależność  do  Stowarzyszenia  nie  stoi  na  przeszkodzie  członkostwu  w  innych  organizacjach  

i stowarzyszeniach.

7) członek Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Władz innego 

Stowarzyszenia o podobnym profilu działania  (konkurencja)

§13

1. Nabycie praw członka zwyczajnego lub wspierającego następuje uchwałą Zarządu po spełnieniu warunków 

opisanych w § 12 niniejszego statutu.

2.  Tytuł  członka  honorowego  -  stanowiący  najwyższą  godność  Stowarzyszenia,  nadaje  Walne  Zebranie 

Członków.

§14

1. Członkowi zwyczajnemu przysługuje:

1) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,

2) prawo wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności władz Stowarzyszenia,

3) prawo do korzystania z pomocy Stowarzyszenia w ramach określonych w statucie,

4) prawo udziału w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

5) prawo noszenia odznaki i posiadania legitymacji Stowarzyszenia.

6) prawo korzystania ze świadczeń, lokali i urządzeń Stowarzyszenia,

7) prawo do korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.



2. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

1) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do rozwoju i znaczenia Stowarzyszenia,

2) dbać o jego dobre imię oraz popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

3) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

4) terminowo opłacać składki członkowskie.

3.  Członkowie  wspierający  mają  prawa  członków  zwyczajnych  za  wyjątkiem  czynnego  i  biernego  prawa 

wyborczego.

§15

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) śmierci członka,

2) wystąpienia członka ze Stowarzyszenia,

3) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,

4) wykluczenia członka ze Stowarzyszenia.

2. Zamiar wystąpienia członka ze Stowarzyszenia winien być zgłoszony Zarządowi na piśmie.

3. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu w razie:

1) nie płacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy, po uprzednim upomnieniu,

2) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

4. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu w razie:

1) nie przestrzeganie przez członka postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2) działania na szkodę Stowarzyszenia,

3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo pospolite lub utratę praw publicznych.



Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§16

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków 

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna,

§17

Kadencja  wszystkich  władz  Stowarzyszenia  trwa 4  lata,  a  ich  wybór  odbywa się  w  głosowaniu  tajnym lub 

jawnym zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

§18

Uchwały Władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co 

najmniej polowy ogólnej liczby członków (quorum).

Walne Zebranie Członków 

§19

1.  Walne  Zebranie  Członków jest  najwyższą  władzą  Stowarzyszenia  i  może  mieć  charakter  zwyczajny  lub 

nadzwyczajny. Do udziału w Walnym Zebraniu Członków uprawnieni są wszyscy członkowie Stowarzyszenia 

oraz osoby zaproszone.

2. Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co 4 lata, a sprawozdawcze 

jeden raz w roku.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje zarząd:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,



3) na pisemny umotywowany wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.

5.  Nadzwyczajne  Walne  Zebranie  Członków  zwołane  na  żądanie  Komisji  Rewizyjnej  lub  członków 

Stowarzyszenia, powinno odbyć się nie później niż w terminie 30 dni od daty zgłoszenia żądania.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

7. Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może obradować  

i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2/3 zebranych.

8. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) uchwalanie statutu i zmian w statucie Stowarzyszenia,

2) ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji,

3) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

4) ustalanie liczby członków władz Stowarzyszenia,

5) wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,

6) udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,

7) uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia oraz doraźnych komisji w razie ich powołania,

8) powołanie Biura Stowarzyszenia,

9) podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych przez Zarząd,

10) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

11) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków.

9. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, członkowie powinni być poinformowani co 

najmniej na 14 dni przed jego terminem.

10. W razie braku quorum określonego w §19 niniejszego statutu, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków 

w tym samym dniu, po upływie 30 minut. Walne Zebranie zwołane w tym terminie może podjąć uchwałę bez 

względu na liczbę obecnych członków.

11.  Uchwały  Walnego Zebrania  Członków w sprawie  uchwalenia  statutu  lub  jego  zmiany,  odwołania  przed 

upływem  kadencji  władz  Stowarzyszenia,  podejmowane  są  większością  kwalifikowaną  2/3  głosów,  przy 

obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków (quorum).



12. Członkom wybranym do władz Stowarzyszenia nie  ogranicza się,  w razie ponownego ich wyboru, ilości 

kadencji.

Zarząd

§20

1.  Zarząd Stowarzyszenia składa  się  z  prezesa,  dwóch wiceprezesów, sekretarza,  skarbnika.  Prezesa wybiera 

Walne Zebranie, natomiast pozostała część Zarządu konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach.

2. W razie ustąpienia członka Zarządu, jego śmierci lub niemożności pełnienia funkcji członka przez okres ponad 

6-ciu miesięcy mandat wygasa.

3.  W  przypadku  wygaśnięcia  mandatu  członka  Zarządu  z  przyczyn  określonych  w  ust.  2,  Zarząd  może 

dokooptować  do  swego  grona  nowego  członka  spośród  kandydatów  zgłoszonych  do  Zarządu  na  Walnym 

Zebraniu Członków według kolejności uzyskanych głosów, przy czym liczba osób dokooptowanych nie może 

przekraczać 1/2 składu osobowego.

4.  Zarząd kieruje działalnością  Stowarzyszenia  i  reprezentuje  je  na zewnątrz.  Zarząd jest  odpowiedzialny za 

przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.

5. Do zakresu działania Zarządu w szczególności należy:

1) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,

2) opracowywanie planów i programów działalności Stowarzyszenia oraz przedstawianie ich Walnemu Zebraniu 

Członków do zatwierdzenia,

3) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

4) podejmowanie uchwał o przyjęciu, skreśleniu lub wykluczeniu członków zwyczajnych i wspierających,

5) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami,

6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

7) ustalanie wysokości składek członkowskich, przy czym Zarząd może w drodze uchwały zwolnić od płacenia 

składek niektóre grupy członkowskie,

8) zatrudnianie dyrektora Biura, w razie powołania przez Walne Zebranie Członków, 

9) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,

10)  powoływanie,  w  miarę  potrzeb,  fachowych  organów  takich  jak:  komisje,  zespoły  do  realizacji  celów 

Stowarzyszenia,



11) powoływanie w miarę potrzeb oddziałów Stowarzyszenia i ustalanie ich obszaru działania,

12) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji lub spółek.

6. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia 

Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes.

7. Prezes kieruje pracami Zarządu i reprezentuje go na zewnątrz.

8. W sprawach nie cierpiących zwłoki, a nie zastrzeżonych do właściwości władz statutowych Stowarzyszenia, 

prezes może podejmować stosowne decyzje.

Komisja Rewizyjna

§21

1.  Komisję  Rewizyjną  wybiera  Walne  Zebranie  Członków.  Komisja  Rewizyjna  wybiera  ze  swego  grona 

przewodniczącego.

2. W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, jego śmierci, wykluczenia ze Stowarzyszenia lub niemożności 

pełnienia funkcji przez okres ponad 6-ciu miesięcy, mandat członka Komisji wygasa. Skład osobowy Komisji 

Rewizyjnej  w takim przypadku jest  uzupełniany spośród kandydatów zgłoszonych do Komisji Rewizyjnej na 

Walnym Zebraniu Członków, według kolejności uzyskanych głosów.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

4. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:

1)  nadzorowanie  i  kontrolowanie  całokształtu  działalności  Stowarzyszenia,  ze  szczególnym uwzględnieniem 

gospodarki finansowej,

2) przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,

3) wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

5. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od władz i członków Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych 

wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

6. Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin.



Rozdział V

Biuro Stowarzyszenia

§22

1. Biuro Stowarzyszenia powoływane jest w drodze uchwały przez Walne Zebranie Członków.

2. Biurem kieruje dyrektor zatrudniony przez Zarząd Stowarzyszenia.

3.  Biuro  Stowarzyszenia  powoływane  jest  w  celu  prowadzenia  działalności  promocyjnej,  reklamowej, 

marketingowej, wydawniczej oraz każdej innej zleconej przez Zarząd.

4. W zakresie działania Biura jest także współpraca z podobnymi stowarzyszeniami i organizacjami krajowymi 

i zagranicznymi.

5. Pracownikami Biura mogą być osoby nie będące członkami Stowarzyszenia.

§23

Do składania oświadczeń woli  w sprawach majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest  prezes 

działający  samodzielnie  Zarząd  może  jednak  udzielić  pełnomocnictwa  do  składania  oświadczeń  woli 

wiceprezesowi, działającemu łącznie z jednym z członków Zarządu.

§24

Zarząd może udzielić dyrektorowi biura stałego pełnomocnictwa do ogólnego działania w imieniu Stowarzyszenia 

w granicach zwykłego zarządu.

Rozdział VI

Majątek Stowarzyszenia

§25

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) składki członkowskie,

2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,

3) dotacje i subwencje,

4) darowizny od osób prawnych i fizycznych, zapisy i spadki,

5) dochody z własnej działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie,



6) dochody z ofiarności publicznej.

2. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia wpłacane mogą być na konto Stowarzyszenia i na nim 

przechowywane. Skarbnik może posiadać pogotowie kasowe w wysokości ustalonej przez Zarząd.

Rozdział VII

Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia

§26

1. Likwidacja Stowarzyszenia następuje w razie:

1) podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków,

2) wydanie postanowienia przez sąd rejestrowy o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

2.  Uchwała  Walnego  Zebrania  Członków o  rozwiązaniu  Stowarzyszenia  może  być  podjęta  w  obecności  co 

najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych (quorum) i dla swej ważności wymaga 2/3 głosów.

3.  Majątek z  likwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się  na cele  określone w uchwale Walnego Zebrania 

Członków, a w razie braku takiej uchwały, o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny orzeka Sąd.

4. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu lub osoba wyznaczona przez Sąd.

5.  Koszty  likwidacji  Stowarzyszenia,  a  w  szczególności  wynagrodzenie  likwidatora  pokrywa  się  z  majątku 

Stowarzyszenia.

Postanowienia końcowe

§27

Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.

§28

Statut  wchodzi  w  życie  po  uprawomocnieniu  się  postanowienia  sądu  rejestrowego  o  zarejestrowaniu 

Stowarzyszenia lub zmian w statucie.

 

Przewodniczący Zebrania                                                                                                      Sekretarz Zebrania


