STATUT
KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA SOŁTYSÓW

KRAJOWE
STOWARZYSZENIE
SOŁTYSÓW

Jednolity tekst statutu KSS ze zmianami z dnia 16 maja 2019 r.

Rozdział I
Nazwa, charakter, teren działania, siedziba
§1
1. Związek Stowarzyszeń „Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów”, w skrócie KSS, zwane
w dalszej części statutu Stowarzyszeniem stanowi związek stowarzyszeń i innych osób
prawnych działających w Polsce na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104
z późniejszymi zmianami) i niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym związkiem samorządnych organizacji sołtysów
posiadających osobowość prawną.
3. Nazwa, symbol i skrót nazwy Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej.
§2
1. Stowarzyszenie może działać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej
granicami.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Konin.
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
i instytucji zrzeszających stowarzyszenia o podobnych celach i założeniach.

Rozdział II
§3
1. Stowarzyszenie jest organizacją społecznie użyteczną, niedziałającą w celu osiągnięcia
zysku, realizującą swe cele w granicach obowiązujących przepisów prawa.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz środowiska wiejskiego.
§4
Celem statutowym Stowarzyszenia jest realizacja zadań publicznych w zakresie:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
1b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
3. działalności charytatywnej;
4. podtrzymywania, promowania i upowszechniania tradycji i kultury narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6. ochrony i promocji zdrowia;
7. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
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8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet
i mężczyzn;
10. działalności na rzecz osób w wieku senioralnym;
11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie oraz wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
13. działalności wspomagającej pobudzenie aktywności, rozwój oraz integrację wspólnot
i społeczności lokalnych; w tym aktywności społecznej, kulturalnej i publicznej;
14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży i pomocy
w potrzebach edukacyjnych;
16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
19. turystyki i krajoznawstwa;
20. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji;
20 a) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
21. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą;
22. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
23. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
24. promocji i organizacji wolontariatu;
25. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
26. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka;
27. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
27a) rewitalizacji;
28. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa jest w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29
maja 2003 roku, poz. 873) w zakresie realizacji, określonych ustawą, zadań publicznych
§5
1. Stowarzyszenie osiąga swoje cele określone w § 4 w szczególności poprzez:
1. Reprezentowanie i obronę wspólnych społecznych i prawnych interesów społeczności wiejskich i samorządów mieszkańców wsi.
2. Wypracowanie zasad współdziałania i form dalszej integracji środowiska sołtysów.
3. Inicjowanie współdziałania sołtysów i samorządu sołeckiego z organizacjami
społeczno- kulturalnymi oraz zawodowymi działającymi na rzecz rozwoju cywilizacyjnego, społecznego i ekonomicznego obszarów wiejskich.
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4. Współdziałanie z organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami oraz organami
administracji rządowej w sprawach dotyczących rozwoju oraz doskonalenia samorządu terytorialnego.
5. Podejmowanie działań na rzecz inicjatyw legislacyjnych zmierzających do poprawienia prawa samorządowego zarówno w odniesieniu do aktów rzędu ustawowego
jak i przepisów gminnych traktujących o wewnętrznym ustroju gmin, jak też sołectw
(statuty sołectw).
6. Organizowanie międzystowarzyszeniowych działań dotyczących wspierania inicjatyw podejmowanych przez sołtysów i samorządy wiejskie na rzecz szeroko rozumianego rozwoju środowisk wiejskich.
7. Reprezentowanie członków wobec organów i instytucji centralnych i na forum
międzynarodowym.
8. Organizowanie działań międzystowarzyszeniowych o zasięgu krajowym i regionalnym, w tym konferencji, zjazdów, seminariów, szkoleń, warsztatów i konkursów.
9. Współdziałanie z organami samorządowymi oraz państwowymi i innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami, w tym jednostkami zaplecza naukowobadawczego i dydaktycznego ruchu samorządowego.
10. Prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej w zakresie publikacji
specjalistycznych, propagowania doświadczeń i opinii sfederowanych stowarzyszeń, opracowań własnych i innych.
11. Propagowanie, wspomaganie i prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej w zakresie wiedzy samorządowej i obywatelskiej środowisk wiejskich, w szczególności w kontekście regulacji prawnych wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej.
12. Prezentowanie wobec społeczeństwa, władz i organów samorządowych oraz
państwowych, a także innych organizacji i instytucji wspólnych poglądów i opinii
dotyczących poziomu i efektywności społeczno-kulturalnych jak i produkcyjno-rolnych warunków życia na wsi, uregulowań prawnych, w zakresie samorządu terytorialnego oraz roli i zadań sołtysów.
13. Formułowanie zaleceń wobec członków Stowarzyszenia istotnych z punktu widzenia realizacji celów statutowych.
14. Podejmowanie doradztwa społeczno-prawnego w sprawach prawidłowego funkcjonowania organów sołectwa, a w szczególności sołtysów jako organów wykonawczych, zebrań wiejskich jako organów uchwałodawczych oraz rad sołeckich jako
grup wspomagających sołtysów.
15. Organizowanie pomocy fachowej sołtysom w szczególności w takich kwestiach
jak:
15.1) tworzenie jednostek pomocniczych gmin,
15.2) sposobu prowadzenia konsultacji z mieszkańcami,
15.3) zasad opracowywania planów oraz programów rozwoju gospodarki sołeckiej,
15.4) prawidłowych form oraz metod zarządzania, korzystania oraz rozporządzania dochodami z mienia komunalnego w zakresie określonym w statutach oraz korzystania ze środków z funduszu sołeckiego oraz innych
możliwości wsparcia dla sołectw,
15.5) optymalnych sposobów samodzielności działania względem przysługującego sołectwom mienia.
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16. Inicjowanie i podejmowanie czynności zapewniających stałe doskonalenie organizacji działań międzystowarzyszeniowych w zakresie kultury fizycznej, sportu na wsi,
działalności kulturalnej, integracji społecznej oraz ochrony środowiska naturalnego.
17. Występowanie do organów samorządowych jak i administracji rządowej oraz innych organizacji i instytucji z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołtysów oraz samorządów mieszkańców wsi, w szczególności zaś odnoszących się do poprawy warunków pracy sołtysów w środowisku lokalnym w celu zwiększenia jej efektywności.
18. Podejmowanie wyróżnień społecznych dla sołtysów mających szczególnie dodatnie wyniki pracy.
19. Opiniowanie projektów przepisów prawnych oddziałujących na poziom i efektywność społeczno–kulturalnych jak i gospodarczych warunków życia mieszkańców.
20. Wypracowanie opinii i przekazywanie informacji dotyczących gospodarki finansów
i ustawodawstwa.
21. Rozwijanie współpracy i kontaktów między społecznościami lokalnymi w kraju i za
granicą a ich reprezentantami w ciałach przedstawicielskich.
22. Wspieranie lub popieranie kandydatów do organów przedstawicielskich.
23. Organizowanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych
i wojen w kraju i za granicą.
24. Propagowanie zdrowego trybu życia.
25. Organizowanie różnych form wypoczynku i imprez integracyjnych.
26. Udzielanie wsparcia finansowego oraz merytorycznego w przygotowaniu aplikacji
o środki krajowe, fundusze europejskie i inne programy zagraniczne.
27. Podejmowanie działań na rzecz odnowy i konserwacji obiektów zabytkowych i historycznych w tym grobów i pomników, przydrożnych kapliczek.
28. Propagowanie, wspomaganie i prowadzenie działalności promocyjnej, szkoleniowej i edukacyjnej w zakresie tradycji i kultury narodowej, kultury fizycznej i sportu,
środowiska naturalnego i rozwoju turystyki, równości praw kobiet i mężczyzn oraz
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
29. Współpracę i wymianę międzynarodową.
30. Organizowanie współpracy międzypokoleniowej w tym wolontariatu oraz tworzenie
spółdzielni socjalnych.
2. Działalność, o której mowa w ust. 1 może być prowadzona jako działalność pożytku publicznego nieodpłatna lub odpłatna na zasadach i w formie określonych w przepisach ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
1) W ujęciu zgodnym z Polską Klasyfikacją Działalności działalność nieodpłatna obejmuje:
1.1)

94.99.Z

Działalność pozostałych
niesklasyfikowana,

organizacji

członkowskich,

gdzie

indziej

1.2)

94.12.Z

Działalność organizacji profesjonalnych,

1.3)

88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku
i osób niepełnosprawnych,

1.4)

58.11.Z

1.5)

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Wydawanie książek
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2) W ujęciu zgodnym z Polską Klasyfikacją Działalności działalność odpłatna obejmuje:
2.1)
2.2)
2.3)
2.4)
2.5)

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych,
88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym
wieku i osób
niepełnosprawnych,
58.11.Z Wydawanie książek
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych”.

§6
1. Stowarzyszenie może prowadzić na własny rachunek pomocniczą działalność
gospodarczą w zakresie produkcji, handlu, usług, pośrednictwa, wydawnictw, reklamy,
poligrafii i kolportażu w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Dochody Stowarzyszenia pochodzące z jego działalności gospodarczej mogą być
przeznaczone wyłącznie na cele statutowe.
3. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, których zakres działania określa Prezes
Stowarzyszenia na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów.
4. Stowarzyszenie może korzystać dla realizacji celów statutowych, na zasadach
określonych w ustawie, ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy.
§7
1. Stowarzyszenie może, na zasadach określonych w § 6 ust 1 i 2, wydać periodyki w różnych formach, przeznaczone dla sołtysów, działaczy samorządowych oraz innych liderów
wiejskich o charakterze oświatowo – informacyjnym, pomocniczo – prawnym oraz dla wymiany wspólnych doświadczeń.
2. W celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie współpracuje z organami
administracji publicznej oraz innymi organizacjami pozarządowymi.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§8
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1)
członków zwyczajnych,
2)
członków wspierających.
§9
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia zostaje stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym
Rejestrze Sądowym, po spełnieniu następujących warunków:
1. złożeniu pisemnej deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia,
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2. załączeniu do deklaracji statutu swej organizacji i kopii uchwały o przystąpieniu do KSS.
3. deklarację przystąpienia podpisuje Prezes danego stowarzyszenia,
4. po przyjęciu uchwały, zgodnie z wymogami statutu, przez Radę Krajową o przyjęciu
na członka zwyczajnego.
§ 10
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, a w szczególności sołtys, były sołtys
lub członek rady sołeckiej służący Stowarzyszeniu głosem doradczym, po przedstawieniu
pisemnego wniosku i przyjęciu przez Radę Krajową.
2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, a w szczególności mająca cele
zarobkowe, popierająca działalność Stowarzyszenia, po przedstawieniu pisemnego
wniosku i przyjęciu przez Radę Krajową.
§ 11
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) udziału swoich przedstawicieli we władzach Stowarzyszenia i innych organach kolegialnych powoływanych przez władze,
2) inspirowania działań Stowarzyszenia i korzystania z doświadczeń organizacji w niej
zrzeszonych,
3) korzystania z pomocy Stowarzyszenia w zakresie: realizacji własnych celów statutowych, innych uprawnień wynikających z niniejszego statutu,
4) w szczególności członek zwyczajny ma prawo do inicjatywy uchwałodawczej do Rady
Krajowej, korzystania z poradnictwa prawnego prowadzonego przez agendy Stowarzyszenia, przedstawiania swych opinii i wniosków organom Stowarzyszenia w okresie
między posiedzeniami Rady Krajowej z zapewnieniem otrzymania stosownych i wyczerpujących odpowiedzi.
2. Członek zwyczajny ma obowiązek:
1) udziału w międzystowarzyszeniowych formach współpracy w ramach Stowarzyszenia,
w szczególności uczestnictwa jego przedstawicieli w posiedzeniach Rady Krajowej,
2) wnoszenia inicjatywy i czynnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia,
3) przestrzegania i realizacji postanowień statutu Stowarzyszenia oraz realizacji uchwał i
decyzji władz Stowarzyszenia.
§ 12
1. Członek wspierający ma prawo do:
1) korzystania z pomocy organizacyjnej i usług Stowarzyszenia według zasad określonych każdorazowo w uchwale o przyjęciu członka,
2) inspirowania działań Stowarzyszenia i korzystania z doświadczeń zrzeszonych w niej
organizacji.
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§ 13
Członek wspierający wymieniony w § 10, ust. 2 ma obowiązek wnoszenia na rzecz Stowarzyszenia wpłat uzgodnionych i określonych każdorazowo w uchwale o przyjęciu członka.
§ 14
1. Utrata członkostwa następuje w przypadku:
1)
wystąpienia członka ze Stowarzyszenia złożonego na piśmie Radzie Krajowej,
2)
wykluczenia przez Radę Krajową na skutek:
2.1) niewywiązywania się przez członka z jego obowiązków określonych w niniejszym
statucie, w szczególności nieuczestniczenia w międzystowarzyszeniowych formach
współpracy w ramach Stowarzyszenia, w tym w posiedzeniach Rady Krajowej,
2.2) działania na szkodę Stowarzyszenia.
2.3) skreślenia członka przez Radę Krajową wskutek:
2.3.1) rozwiązania Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej,
2.3.2) utraty kwalifikacji niezbędnych do nabycia praw członkowskich.
2. Wykluczenie członka następuje większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy
delegatów Rady Krajowej.

Rozdział IV
Ustrój i władze Stowarzyszenia
§ 15
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Rada Krajowa będąca zebraniem delegatów sfederowanych Stowarzyszeń,
2. Prezes i trzej wiceprezesi oraz skarbnik, sekretarz i trzech członków stanowiący Zarząd
Główny Stowarzyszenia,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 16
1. Rada Krajowa jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Delegatami Rady Krajowej są Prezesi sfederowanych Stowarzyszeń, z tym że Stowarzyszenia liczące ponad 150 członków mogą wprowadzić do Rady Krajowej dodatkowo jednego delegata na każde następne rozpoczęte 150 swoich członków. Prezesów sfederowanych stowarzyszeń mogą zastąpić upoważnieni przez Prezesów inni członkowie poszczególnych stowarzyszeń.
3. Posiedzenia zwyczajne Rady Krajowej odbywają się nie rzadziej niż raz w roku
i zwołuje je Prezes Stowarzyszenia poprzez pisemne zawiadomienie na 14 dni przed
terminem posiedzenia.
4. Zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Krajowej należy do uprawnień Prezesa Stowarzyszenia, z inicjatywy Zarządu lub w wyniku wspólnej inicjatywy co najmniej
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¼ członków Rady Krajowej lub na wniosek Komisji Rewizyjnej w terminie 2 miesięcy od
daty zgłoszenia wniosku o jego zwołanie.
5. Posiedzeniom Rady Krajowej przewodniczy Prezes Stowarzyszenia, wyznaczony przez
niego Wiceprezes lub Prezes Stowarzyszenia, na terenie którego odbywa się posiedzenie
Rady Krajowej.
§ 17
Wybory Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej
1. Rada Krajowa, w głosowaniu tajnym, wybiera spośród swego składu:
1)
Prezesa Stowarzyszenia,
2)
ośmiu członków Zarządu Głównego.
3) Komisję Rewizyjną w składzie 5 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez Radę
Krajową. Każde Stowarzyszenie może zgłosić tylko jednego kandydata.
4) przed przeprowadzeniem głosowania, każdy ze zgłoszonych kandydatów musi wyrazić swoją zgodę na kandydowanie.
5) sprawy związane z organizacją wyborów reguluje uchwalana przez Radę Krajową
Ordynacja wyborcza. Ordynacja wyborcza nie może być sprzeczna z niniejszym
Statutem i z przepisami prawa. Wszelkie zmiany w Ordynacji wyborczej wymagają
zatwierdzenia przez Radę Krajową”.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być:
1) członkami Zarządu Głównego, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni”.
3. Do ważności wyboru Prezesa wymagane jest uzyskanie powyżej 50% głosów delegatów
Rady Krajowej, przy obecności co najmniej ½ delegatów Rady.
4. W przypadku nie uzyskania przez kandydata wymaganej liczby głosów następuje druga
tura głosowania, w której bierze udział dwóch kandydatów o najwyższej liczbie głosów
uzyskanych w pierwszej turze, zaś wybór następuje zwykłą większością głosów.
5. Wybór Komisji Rewizyjnej i pozostałych członków Zarządu Głównego dokonuje się zwykłą większością głosów.
6. W ten sam sposób odbywa się ewentualnie uzupełnienia składu władz Stowarzyszenia.
7. Członkami Zarządu Głównego Stowarzyszenia nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 18
Do zakresu działań Rady Krajowej należy:
1. Wybór Prezesa Stowarzyszenia, członków Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej.
2. Uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia.
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3. Przyjmowanie, upominanie, zawieszanie, skreślanie i wykluczanie członków.
4. Ustalanie kierunków i programów działania Stowarzyszenia.
5. Określanie oraz przyjmowanie stanowisk i publikowanie opinii lub uchwał w sprawach
istotnych dla środowiska sołtysów o zasięgu i tematyce ogólnokrajowej lub regionalnej.
6. Podejmowanie uchwał w sprawie organizowania działań międzystowarzyszeniowych.
7. Uchwalanie wysokości składek i kwot wpisowych członków Stowarzyszenia.
8. Powoływanie ośrodków i zespołów specjalistycznych do wykonywania określonych
zadań.
9. Podejmowanie uchwał w innych istotnych dla Stowarzyszenia sprawach nie uregulowanych tym statutem.
10. Uchwalanie regulaminów Rady Krajowej, Komisji Rewizyjnej i innych regulaminów
związanych z działalnością statutową.
11. Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia
przedstawionych przez Prezesa oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej.
12. Udzielanie absolutorium ustępującym Władzom Stowarzyszenia.
§ 19
1. Uchwały Rady Krajowej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
1) w pierwszym terminie - co najmniej ½ ogólnej liczby delegatów Rady,
2) w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut po pierwszym terminie
– zwykłą większością głosów bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały dotyczące zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia zapadają większością
2/3 głosów, przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby delegatów Rady.
3. Każdy delegat Rady ma jeden głos.
4. Czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy delegaci Rady Krajowej.
§ 20
1. Prezes Stowarzyszenia jest organem wnioskodawczym dla Rady Krajowej w sprawach:
1) zmian statutu Stowarzyszenia,
2) projektów regulaminów Rady Krajowej, Komisji Rewizyjnej i innych regulaminów
związanych z działalnością statutową,
3) projektów kierunków i programów działania Stowarzyszenia oraz organizowania działań międzystowarzyszeniowych.
2. Prezes Stowarzyszenia zwołuje posiedzenie zwyczajne i nadzwyczajne Rady Krajowej,
3. Prezes Stowarzyszenia reprezentuje Stowarzyszenie wobec władz i organów państwowych, administracyjnych, gospodarczych, a także innych organizacji i instytucji oraz osób
prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
4. Prezes Stowarzyszenia powołuje Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia i nadzoruje
jego działalność.
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§ 21
1. Zarząd Główny Stowarzyszenia w osobach Prezesa, Wiceprezesów oraz Sekretarza,
Skarbnika i trzech członków jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
2. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezes Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub
na wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu Głównego.
3. Zarząd Główny:
1) kieruje całokształtem bieżącej działalności Stowarzyszenia w tym jego działalnością
organizacyjną, gospodarczą i finansową,
2) realizuje uchwały Rady Krajowej,
3) powołuje zespoły do opracowania analiz i ekspertyz, rozpatruje sprawozdania i wnioski
jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia,
4) przygotowuje i podaje do publicznej wiadomości sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia,
5) koordynuje pracę ośrodków specjalistycznych powołanych przez Radę Krajową,
4. Zarząd Główny pracuje pod bezpośrednim kierownictwem Prezesa Stowarzyszenia.
5. Zarząd Główny współdziała z Zarządami Stowarzyszeń w celu realizacji celów i zadań
Stowarzyszenia.
6. Zarząd Główny może odbywać wyjazdowe posiedzenia, w szczególności w siedzibach
stowarzyszeń sołtysów. Wymienione posiedzenia odbywają się we współdziałaniu
z zarządami stowarzyszeń.
7. Na wyjazdowych posiedzeniach Zarządu Głównego obradom przewodniczą wspólnie
Prezes Stowarzyszenia oraz Prezes Stowarzyszenia na terenie którego odbywa się posiedzenie Zarządu Głównego.
8. Członkowie Zarządu Głównego KSS mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
§ 22
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu przewodniczącego, jego zastępcę
i sekretarza.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej 3 członków tej Komisji.
4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) sprawowanie kontroli nad całokształtem działalności Zarządu Głównego pod względem prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i
uchwałami Rady Krajowej,
2) przedstawienie Radzie Krajowej oceny działalności Stowarzyszenia i zgłaszanie wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli oraz wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu,
3) opiniowanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Stowarzyszenia.
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5. Komisja Rewizyjna może:
1)
żądać wyjaśnień w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia i jej organów,
2)
uczestniczyć w obradach Rady Krajowej z głosem doradczym.
§ 23
1. W ramach struktury organizacyjnej Stowarzyszenia mogą być powołane ośrodki i zespoły
specjalistyczne.
2. Ośrodki z zespoły specjalistyczne powoływane są przez Radę Krajową w miarę potrzeb.
3. Poszczególnymi zespołami kierują wybrani przez Radę Krajową jej członkowie. Mogą oni
powoływać do składu zespołów osoby spoza Rady Krajowej. Powołanie to wymaga
zatwierdzenia przez Radę Krajową.

§ 24
1. Biuro Zarządu Głównego zapewnia właściwą obsługę merytoryczną i techniczną Radzie
Krajowej i Zarządowi Głównemu.
2. Biurem Zarządu Głównego kieruje Dyrektor Generalny, powołany przez Prezesa
Stowarzyszenia.
3. Dyrektor Generalny bierze udział w posiedzeniach Rady Krajowej i Zarządu Głównego,
składa oświadczenia, służy głosem doradczym i wnosi własne inicjatywy do pracy
Stowarzyszenia.
4. Dyrektor Generalny prowadzi bieżącą działalność wykonawczo-organizacyjną
i finansową Stowarzyszenia.
5. Dyrektor Generalny podejmuje inicjatywy związane z działalnością sfederowanych
stowarzyszeń w kierunku włączenia ich do realizacji programów Stowarzyszenia.
§ 25
Kadencja organów Stowarzyszenia: Prezesa, Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej trwa
5 lat. Zarząd Główny działa do wyboru nowego Zarządu.

Rozdział V
Fundusze i majątek Stowarzyszenia
§ 26
1.
2.
a)
b)
c)
3.

Stowarzyszenie jako osoba prawna może posiadać majątek ruchomy lub nieruchomy.
Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
wpływy z kwot wpisowych i składek członków,
dotacje celowe, subwencje, darowizny, spadki, wpływy z 1 % podatku,
wpływy z własnej działalności gospodarczej,
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej. Dla realizacji celów
statutowych Stowarzyszenie może zawierać umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy
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o dzieło oraz porozumienia z osobami wykonującymi świadczenia wolontariackie
(porozumienia wolontariackie).
4. Do realizacji celów statutowych upoważniony jest Prezes Stowarzyszenia.
5. Do realizacji umów innych, niż umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub
porozumienia wolontariackie i składania oświadczeń woli przez Prezesa potrzebne jest
współdziałanie dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia łącznie, spośród: Prezesa, Wiceprezesów i Skarbnika.
6. O odmowie kontrasygnaty skarbnik informuje Komisję Rewizyjną wraz z podaniem
przyczyn.
7. Odpłatna działalność Stowarzyszenia jest wyodrębniona rachunkowo od działalności
nieodpłatnej w sposób umożliwiający określenie przychodów, kosztów i wyników.
8. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań swoim
majątkiem w stosunku do swoich członków, członków organów lub pracowników oraz
osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia
pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych
dalej „osobami bliskimi.”
9. Stowarzyszenie nie może przekazywać swego majątku na rzecz swoich członków,
członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie następuje bezpłatnie lub
na preferencyjnych warunkach.
10. Stowarzyszenie nie może wykorzystywać majątku na rzecz swoich członków, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich.
11. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI
Zmiany statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia
§ 27
Uchwały w sprawie zmian statutu podejmuje Rada Krajowa w trybie § 19.
§ 28
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Rady Krajowej w trybie
§ 19.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Rada Krajowa określa sposób
przeprowadzania likwidacji oraz sposób przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. Dla realizacji spraw likwidacyjnych Rada Krajowa powołuje Komisję Likwidacyjną.
3. Sprawy zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia muszą być umieszczone
w porządku posiedzenia Rady Krajowej, doręczonym delegatom Rady na
14 dni przed terminem posiedzenia z podaniem treści proponowanych zmian statutu lub
przyczyn rozwiązania Stowarzyszenia.
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