
Zmiany do Statutu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi „Dla Chudoby” 
 
 
W § 1 ust. 6 zdanie: „Dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych i nie może 
być przeznaczony do podziału między jego członków.” zastępuje się zapisem: „Działalność 
może być prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku 
publicznego, a dochód z niej (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na 
działalność pożytku publicznego.” 
 
W § 1 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 
 
Zarząd Stowarzyszenia składa oświadczenia: 

a) członków Zarządu o tym, że prowadzona działalność gospodarcza jest działalnością 
dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego zgodnie z treścią art. 20 
ust. 1 pkt 2 Ustawy z dn. 24. 04. 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.)   

b) członków Zarządu o przekazywaniu całego dochodu Stowarzyszenia na działalność 
pożytku publicznego zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dn. 24. 04. 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. 
zm.)  

Dotychczasowe ustępy 7 i 8 otrzymują odpowiednio numerację 8 i 9. 
 
W §11 ust. 2 po słowach: następuje przez wykluczenie przez Zarząd dodaje się: 
po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie. 
 
 
W § 26 Dotychczasowa treść § 26 staje się ustępem 1 oraz wprowadza się ustęp 2 i 3 w 
następującym brzmieniu: 
 

2. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 
3. Członek Zarządu składa oświadczenie członka Zarządu o niekaralności zgodnie z treścią 
art. 20 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dn. 24. 04. 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.)   

 
§ 34  ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
 

Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a jej członkowie: 
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku 
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 
podległości służbowej, 
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrotu uzasadnionych 



kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok 
poprzedni.  

 
W § 34 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 
 

8. Członek Komisji Rewizyjnej składa oświadczenie członka organu kontroli lub nadzoru o 
niekaralności oraz o niepozostawaniu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, 
braku pokrewieństwa, powinowactwa i podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków 
Zarządu zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dn. 24. 04. 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.)   

 
§ 42 a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 

Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem 
Stowarzyszenia stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, 
z którymi pracownicy 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”. 

  
§ 42 a ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
 

Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których 
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób 
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 
rynkowe.  

 


