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REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO  
„Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego“ 

 
§1 

 
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem“. 
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Opole Lubelskie. 
3. Terenem działania Stowarzyszenia jest powiat Opole Lubelskie. 
4. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania na terenie całej 
Rzeczypospolitej Polskiej, a także na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 
5. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, 
nieposiadającym osobowości prawnej. 
6. Stowarzyszenie ma prawo używania logo, pieczęci, wizytówek i odznak zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
7. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków. 
8. Podstawą działania są postanowienia niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dn. 7.04.1989 r. 
Prawo o stowarzyszeniach. 

§2 
 
1. Cele Stowarzyszenia: 
a) Realizacja zawartych w Konstytucji wolności, praw i obowiązków obywatelskich. 
b) Ochrona dziedzictwa historycznego, intelektualnego, kulturowego i przyrodniczego. 
c) Pogłębianie i urealnianie idei społeczeństwa obywatelskiego. 
d) Wspieranie oddolnych inicjatyw obywatelskich na rzecz społeczeństwa. 
e) Działania w interesie mieszkańców na rzecz racjonalnego, skutecznego i miarodajnego rozwoju. 
f) Krzewienie kultury obywatelskiej i prawnej oraz kultury wzmacniania naturalnej kondycji zdrowotnej, 
opartej na fundamentach medycyny Hipokratesa. 
g) Promocja przedsiębiorczości i ochrony praw przedsiębiorców i konsumentów. 
h) Promocja konstytucyjnej wolności słowa i prasy. 
i) Promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki. 
j) Promocja ekologii i ochrony środowiska. 
k) Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz współpraca i wzajemna pomoc pomiędzy 
członkami stowarzyszenia i beneficjentami jego działań. 
l) Tworzenie środowiska sprzyjającego wymianie kompetencji i współpracy przedstawicieli różnych profesji. 
m) Budowanie świadomości społecznej w zakresie tradycyjnego pozyskiwania, przetwarzania  
i wykorzystywania produktów naturalnych. 
n) Promocja zdrowego stylu życia, naturalnej żywności oraz nawiązywanie kontaktów z producentami 
zdrowej żywności. 
o) Krzewienie i odbudowa wartości opartych na fundamentach cywilizacji łacińskiej. 
p) Działalność charytatywna; 
 
2. Metody osiądania celów: 
a) Organizowanie, współorganizowanie i promocja akcji i wydarzeń związanych z realizacją celów 
Stowarzyszenia. 
b) Podejmowanie, koordynacja i wspieranie obywatelskich inicjatyw, w tym komitetów uchwałodawczych, 
komitetów społecznych, klubów, kooperatyw itp. w ramach realizacji celów Stowarzyszenia. 
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c) Współpraca z organizacjami pozarządowymi, władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi 
instytucjami. 
d) Przygotowywanie pism, gromadzenie oraz wymiana dokumentacji m.in. z organami administracji 
samorządowej oraz rządowej i europejskiej w celach istotnych dla mieszkańców. 
e) Udział w wydarzeniach organizowanych przez inne Stowarzyszenia. 
f) Podejmowanie interwencji i działań pomocowych na rzecz wolności, praw i obowiązków człowieka  
i obywatela, zagwarantowanych Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i umowami międzynarodowymi. 
g) Działalność edukacyjna, publicystyczna, wydawnicza i informacyjna, prowadzona zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa. 
h) Monitorowanie działalności władz publicznych w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 
i) Aktywność we wszelkiego rodzaju mediach społecznościowych. 
j) Nagłaśnianie w przestrzeni publicznej problematycznych i istotnych spraw lokalnych, wydawanie 
publicznych oświadczeń w tych sprawach i czynny protest w ramach obowiązującego prawa. 
k) Interwencje w przypadku niehumanitarnego, niezgodnego z prawem i naturą, nieetycznego traktowania 
ludzi i zwierząt. 
l) Zakładanie i prowadzenie niezarobkowych punktów dystrybucji żywności. 
m) Prowadzenie szkoleń w zakresie samodzielnego pozyskiwania surowców i wytwarzania z nich naturalnej 
żywności, suplementów, ziół i nalewek leczniczych. 
n) Udział w postępowaniach sądowych dla ochrony praw obywatelskich i praw człowieka, w wypadkach 
przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. 
o) Rzecznictwo w zakresie realizacji celów statutowych wśród przedstawicieli władz ustawodawczych  
i wykonawczych wszystkich szczebli. 

§3 
 

1. W celu prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać w nich pracowników lub zawierać 
umowy cywilnoprawne; 
2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej; 
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego. 

§4 
1. Władzami Stowarzyszenia są: 
a) Walne Zebranie Członków, 
b) Zarząd, 
 
2. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które stanowią wszyscy członkowie 
Stowarzyszenia. 
 
3. Walne Zebranie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach 
Stowarzyszenia, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Zarządu. 
 
4. Zarząd składa się z 3 osób. Kadencja Zarządu trwa 1 rok. 
 
5. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, lub na wniosek co najmniej 1/3 członków 
Stowarzyszenia. 
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6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 
połowy uprawnionych do głosowania członków. 
 
7. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą: 
a) wybór i odwoływanie członków Zarządu, 
b) uchwalanie Regulaminu i jego zmian, 
c) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 
d) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu. 
 
8. Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy: 
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 
c) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, 
d) zarządzanie środkami finansowymi Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków, 
e) składanie sprawozdań z działalności Zarządu, 
f) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia, 
g) informowanie organu nadzorującego o zdarzeniach uzasadniających zmianę wpisu w ewidencji 

stowarzyszeń zwykłych (w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia). 
 
9. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów w obecności co najmniej dwóch jego członków.  
10. W przypadku, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie członka 
Zarządu następuje poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko. 
 
11. Decyzje dotyczące Stowarzyszenia, w tym majątkowe podejmowane są łącznie przez Zarząd oraz Walne 
Zebranie Członków. 
12. Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu: 

a) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, 
b) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, 
c) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki, 
d) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy 

poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy, 
e) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 3000 zł wymaga uprzedniej zgody 

wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa  
do dokonania tych czynności. 

§5 
 
1. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży pisemną deklarację  
o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Regulaminu. 
 
2. Uchwały w sprawach członkostwa podejmuje Zarząd. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie  
(w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Zarządu) do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego 
Zebrania Członków jest ostateczna. 
 
3. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 
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a) wykluczenia członka przez Walne Zebranie Członków, 
b) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi Stowarzyszenia, 
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 
d) śmierci członka. 
 
4. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo: 
a) biernego i czynnego uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków, 
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 
c) zgłaszania wniosków odnośnie działalności Stowarzyszenia, 
 
5. Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy: 
a) przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia, 
b) popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia, 
 

§6 
 

1. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność z darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku 
stowarzyszenia, dotacji oraz ofiarności publicznej. 
 
2. Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Zarząd, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków. 
 
3. Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z Ustawą z dn. 7.04.1989 r. 
Prawo o stowarzyszeniach. 
 
4. Stowarzyszenie nie może: 
a) powoływać terenowych jednostek organizacyjnych, 
b) zrzeszać osób prawnych, 
c) prowadzić działalności gospodarczej, 
d) prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego. 
 

§7 
 
1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków. 
 
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybiera likwidatora  
oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia. 
 

§8 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy ustawy z dn. 7.04.1989 r. 
Prawo o stowarzyszeniach. 


