UCHWAŁA NR 10/2018
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Ogrodowego „Sami Swoi” Samociążek w Koronowie
z dnia 09 marca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w statucie.

Walne Zebranie Członków, w związku ze zmianami w ustawie Prawo o stowarzyszeniach (Dz. z 2017 r.
poz. 210) oraz na podstawie § 13 ust. 7 statutu Stowarzyszenia, postanawia, co następuje:
Uchwala się następujące zmiany:
1. W § 2:
a) w ust. 6 w drugim zdaniu po słowie „zatrudnić” skreśla się „firmy, osoby fizyczne” a
dodaje się : pracowników w tym swoich członków.”,
b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą otrzymywać
wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją na zasadach
określonych przez Walne Zebranie Członków.”,
c) dotychczasowe punkty od 7 do 10 otrzymują kolejność od 8 do 11,
d) w ust. 11 po słowie „prowadzenia” w nawiasie dopisuje się: „(w tym zarządzania
majątkiem trwałym i ruchomym)”,
e) dodaje się ust. 12 o brzmieniu: „Szczegółowe zasady dotyczące zagospodarowania i
użytkowania działki oraz funkcjonowania i zagospodarowania ROD, a także zasady
współżycia społecznego obowiązującego na terenie ogrodu określa Regulamin ROD.”
2. W § 4:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „wszechstronne działanie na rzecz ochrony przyrody i
środowiska.”,
b) dotychczasowe punkty od 2 do 7 otrzymują kolejność od 3 do 8.,
c) w ust. 8 po słowie „bezpłatne” skreśla się cały zapis, a dodaje „użytkowanie na zasadach
określonych w art. 27 ust. 4 Ustawy uchwałą Walnego Zebrania, na wniosek Zarządu.”
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3. Dodaje się § 6 a o brzmieniu:
„W przypadku naruszenia obowiązków działkowca stowarzyszenia zarząd może nałożyć na niego
karę porządkową.
Karami porządkowymi są:
a) upomnienie,
b) nagana,
c) nagana z ostrzeżeniem.
Rodzaj kary porządkowej zależy od stopnia przewinienia.
Przed zastosowaniem kary porządkowej zarząd wzywa pisemnie działkowca do usunięcia w
wyznaczonym terminie stwierdzonych uchybień.
Nałożenie kary porządkowej następuje w drodze uchwały zarządu z uzasadnieniem. Uchwałę
doręcza się niezwłocznie działkowcowi.
Przed podjęciem uchwały o nałożeniu kary porządkowej zarząd obowiązany jest zawiadomić
działkowca z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem o terminie posiedzenia zarządu, na którym
ma być rozpatrywana jego sprawa oraz umożliwić mu złożenie wyjaśnień. Niestawiennictwo
działkowca prawidłowo powiadomionego nie wstrzymuje podjęcia uchwały.
Od uchwały zarządu o nałożeniu kary porządkowej działkowcowi przysługuje odwołanie do komisji
rozjemczej w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały zarządu. § 9 ust. 4 i 6 statutu stosuje się
odpowiednio.

8. W przypadku wyrządzenia przez działkowca szkody materialnej na terenie ogrodu lub w majątku
Stowarzyszenia, wielkość szkody i zakres odpowiedzialności działkowca oraz termin wniesienia
rekompensaty finansowej lub naprawy szkody w inny sposób, określa zarząd podejmując w tej
sprawie uchwałę. Formę i tryb postępowania odwoławczego, określone w pkt. 3, 4, 5, 6, 7 stosuje
się odpowiednio.”
4. W § 8:
a) ust. 1 po słowie „(działkowcy)” dodaje się średnik i słowa „po przekazaniu tytułu
prawnego dziecku lub osobie przysposobionej mają prawo pozostać nadal członkami
wspierającymi,”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Prawa członkowskie wykonywane są osobiście, a członek
zwyczajny ma prawo:”.
5. W § 10:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Przed podjęciem uchwały o utracie członkostwa w
Stowarzyszeniu w oparciu o zapisy ust. 1 lit. a), b) i c) zarząd wzywa członka do
wypełnienia obowiązków, w szczególności do usunięcia w wyznaczonym terminie
uchybień. W razie bezskutecznego upływu terminu zarząd zawiadamia członka o
terminie posiedzenia zarządu, na którym jego sprawa ma być rozpatrywana oraz
umożliwia mu złożenie wyjaśnień. Brak stawiennictwa członka na posiedzeniu zarządu
nie wstrzymuje podjęcia uchwały. Uchwała zarządu jest podstawą do wykreślenia
członka z listy członków.”
b) w ust. 3 po pierwszym zdaniu dodaje się dwa dodatkowe zdania o brzmieniu: „ Uchwała
Zarządu wymaga uzasadnienia. Uchwałę niezwłocznie doręcza się członkowi.”
c) Dodaje się ustęp 4, 5 i 6o brzmieniu:
4) „W terminie 14 dni od otrzymania odwołania komisja rozjemcza podejmuje uchwałę o
utrzymaniu w mocy albo uchyleniu uchwały zarządu, o czym zawiadamia zarząd i
odwołującego się. Uchwały komisji rozjemczej wymagają uzasadnienia.
5) Uchwała zarządu odmawiająca zgody na członkostwo podlega wykonaniu po upływie 14dniowego terminu do wniesieniu odwołania, a w przypadku wniesienia odwołania – po
podjęciu przez komisję rozjemczą decyzji o zgodzie lub odmowie zgody na członkostwo.
6) W sprawach nabycia lub utraty członkostwa w stowarzyszeniu ogrodowym
zainteresowany może – po wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego –
dochodzić swoich praw na drodze sądowej w terminie 30 dni od dnia otrzymania
uchwały organu stowarzyszenia ogrodowego.”

6. W § 11:
a) w ust. 5 w pierwszej linijce po słowie „ustąpienia” dodaje się wyrażenie: „lub śmierci”,
b) w ust. 5 na końcu ustępu po kropce dodaje się zdanie o treści: „Organ, który
dokooptował członka zobowiązany jest powiadomić o tym na najbliższym Walnym
Zebraniu Członków.”.
7. W § 12:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd:
a) jako sprawozdawcze – corocznie,
b) jako sprawozdawczo-wyborcze – na koniec kadencji.”
b) w ust. 4 przed rozpoczęciem pierwszego zdania dodaje się zdanie: „Zwyczajne Walne
Zebranie odbywa się do końca czerwca”.

8. W § 13:
a) ust. 12 otrzymuje brzmienie: „Uchwalanie zasad i wysokości wynagrodzeń dla członków
Zarządu Stowarzyszenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją
członka Zarządu.”.
b) dotychczasowy ust. 12 otrzymuje kolejny numer – 13.
9. W § 14:
a) dodaje się ust. 3 o treści: „Przedmiotem obrad zebrań nadzwyczajnych są sprawy
zgłoszone przez wnioskujący organ Stowarzyszenia lub przez 25% członków.”
10. W § 16:
a) w ust. 8 po słowie „zatrudniania” skreśla się „firm i osób fizycznych” a dopisuje
„pracowników, w tym członków Stowarzyszenia”.
11. W § 19:
a) dodaje się ust. 5 o treści: „Reprezentowanie Stowarzyszenia w umowach między
Stowarzyszeniem, a członkiem zarządu oraz w sporach z nim na warunkach
określonych w uchwale Komisji Rewizyjnej.”
12. W § 21:
a) wyrażenie: „Do komisji Rozjemczej należy” zastępuje się wyrażeniem: „Do zakresu
działania Komisji Rozjemczej należy”.
13. Dodaje się § 23 a o brzmieniu:
1. „Funduszami Stowarzyszenia są:
a) fundusz statutowy,
b) fundusz rozwoju.
2. Fundusz statutowy tworzony jest:
a) ze składek członkowskich i wpisowego,
b) z darowizn i zapisów,
c) dochodów z majątku stowarzyszenia,
d) z opłat ogrodowych.
3.
Fundusz statutowy przeznaczony jest na bieżącą działalność Stowarzyszenia, w tym na
prowadzenie spraw
administracyjnych Stowarzyszenia.
4. Fundusz rozwoju tworzony jest z wpłat działkowców, a także innych źródeł (np. dotacja) których
wysokość, termin i cel przeznaczenia określa uchwała walnego zebrania.
5. Fundusz rozwoju może być przeznaczony wyłącznie na:
a) modernizację i remonty urządzeń w ogrodzie służących zaspokajaniu potrzeb
działkowców,
b) nowe inwestycje w ogrodzie.
6. Rodzaj, termin i wartość wydatków dokonywanych z funduszu rozwoju określa uchwała walnego
zebrania.”

Przewodniczący Komisji
Uchwał i Wniosków

……………………………
(podpis)
Bydgoszcz, dnia 09.03.2018 r.

Przewodniczący
Walnego Zebrania

…….……..………………..
(podpis)

