
U C H W A Ł A  Nr 6/2017  
z dnia 8 czerwca 2017 roku 

o zmianie statutu Stowarzyszenia Rodów Grodzie ńskich 
 

Uchwala się co następuje: 
 

§1 
W statucie wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 7 otrzymuje brzmienie: 
„1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. Gromadzenie i przetwarzanie informacji historycznych (źródłowych)  
o Grodzieńszczyźnie i Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 

2. Gromadzenie i przetwarzanie informacji genealogicznych o rodach grodzieńskich  
i innych przynależnych historycznie do Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 

3. Dokumentowanie i analizowanie zasobów w zakresie genealogii rodów, 
legitymowania szlachectwa i historii obszarów Grodzieńszczyzny oraz 
Rzeczpospolitej Obojga Narodów w archiwach, w szczególności: polskich, 
rosyjskich, białoruskich, litewskich, łotewskich i ukraińskich. 

4. Indeksowanie zasobów archiwalnych (państwowych, kościelnych i prywatnych) w 
zakresie ksiąg metrykalnych wszelkich wyznań, dotyczących Grodzieńszczyzny i 
Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 

5. Prace badawczo-rozwojowe związane z realizacją celów statutowych. 
6. Działalność informacyjną, konsultacyjną i wydawniczą. 
7. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną, podmiotami 

sektora biznesu oraz lokalnymi liderami w zakresie zadań statutowych. 
8. Organizowanie warsztatów, wystaw, seminariów, szkoleń, konferencji itp. działań. 
9. Organizowanie form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. 
10. Organizowanie festynów, balów charytatywnych. 
11. Propagowanie w mediach treści z obszaru będącego w centrum zainteresowania 

Stowarzyszenia i informowanie o jego działalności statutowej. 
12. Organizowanie i prowadzanie imprez sportowych, rekreacyjnych, promocyjnych, 

regionalnych i okolicznościowych. 
13. Organizację imprez kulturalnych, oświatowych, turystycznych oraz pozyskiwanie 

środków finansowych na wspieranie, propagowanie i organizowanie tych imprez. 
14. Udział w imprezach okolicznościowych, akcjach dobroczynnych i innych 

wydarzeniach, których cele wpisują się w cele statutowe Stowarzyszenia. 
15. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia, m.in. Poprzez 

aktywność kulturalną, rekreacyjną, sportową i towarzyską. 
16. Dokształcanie członków Stowarzyszenia oraz członków ich rodzin w celu ułatwienia 

działalności statutowej. 
17. Opracowywanie projektów i programów służących realizacji celów statutowych 

Stowarzyszenia. 
2. Działalność stowarzyszenia w całości będzie finansowana przez stowarzyszenie.”; 
2) §8 otrzymuje brzmienie: 
„Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego jest: 



1. Gromadzenie i przetwarzanie informacji historycznych (źródłowych)  
o Grodzieńszczyźnie i Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 

2. Gromadzenie i przetwarzanie informacji genealogicznych o rodach grodzieńskich  
i innych przynależnych historycznie do Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 

3. Dokumentowanie i analizowanie zasobów w zakresie genealogii rodów, 
legitymowania szlachectwa i historii obszarów Grodzieńszczyzny oraz 
Rzeczpospolitej Obojga Narodów w archiwach, w szczególności: polskich, 
rosyjskich, białoruskich, litewskich, łotewskich i ukraińskich. 

4. Indeksowanie zasobów archiwalnych (państwowych, kościelnych i prywatnych) w 
zakresie ksiąg metrykalnych wszelkich wyznań, dotyczących Grodzieńszczyzny i 
Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 

5. Prace badawczo-rozwojowe związane z realizacją celów statutowych. 
6. Działalność informacyjną, konsultacyjną i wydawniczą. 
7. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną, podmiotami 

sektora biznesu oraz lokalnymi liderami w zakresie zadań statutowych. 
8. Organizowanie warsztatów, wystaw, seminariów, szkoleń, konferencji itp. działań. 
9. Organizowanie form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. 
10. Organizowanie festynów, balów charytatywnych. 
11. Propagowanie w mediach treści z obszaru będącego w centrum zainteresowania 

Stowarzyszenia i informowanie o jego działalności statutowej. 
12. Organizowanie i prowadzanie imprez sportowych, rekreacyjnych, promocyjnych, 

regionalnych i okolicznościowych. 
13. Organizację imprez kulturalnych, oświatowych, turystycznych oraz pozyskiwanie 

środków finansowych na wspieranie, propagowanie i organizowanie tych imprez. 
14. Udział w imprezach okolicznościowych, akcjach dobroczynnych i innych 

wydarzeniach, których cele wpisują się w cele statutowe Stowarzyszenia. 
15. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia, m.in. Poprzez 

aktywność kulturalną, rekreacyjną, sportową i towarzyską. 
16. Dokształcanie członków Stowarzyszenia oraz członków ich rodzin w celu ułatwienia 

działalności statutowej. 
3) §9 otrzymuje brzmienie: 
„Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego jest: 

1. Gromadzenie i przetwarzanie informacji historycznych (źródłowych)  
o Grodzieńszczyźnie i Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 

2. Gromadzenie i przetwarzanie informacji genealogicznych o rodach grodzieńskich  
i innych przynależnych historycznie do Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 

3. Dokumentowanie i analizowanie zasobów w zakresie genealogii rodów, 
legitymowania szlachectwa i historii obszarów Grodzieńszczyzny oraz 
Rzeczpospolitej Obojga Narodów w archiwach, w szczególności: polskich, 
rosyjskich, białoruskich, litewskich, łotewskich i ukraińskich. 

4. Indeksowanie zasobów archiwalnych (państwowych, kościelnych i prywatnych) w 
zakresie ksiąg metrykalnych wszelkich wyznań, dotyczących Grodzieńszczyzny i 
Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 

5. Prace badawczo-rozwojowe związane z realizacją celów statutowych. 
6. Działalność informacyjną, konsultacyjną i wydawniczą. 
7. Organizowanie warsztatów, wystaw, seminariów, szkoleń, konferencji itp. działań. 



8. Organizowanie form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. 
9. Organizowanie festynów, balów charytatywnych. 
10. Organizowanie i prowadzanie imprez sportowych, rekreacyjnych, promocyjnych, 

regionalnych i okolicznościowych. 
11. Organizację imprez kulturalnych, oświatowych, turystycznych oraz pozyskiwanie 

środków finansowych na wspieranie, propagowanie i organizowanie tych imprez. 
12. Udział w imprezach okolicznościowych, akcjach dobroczynnych i innych 

wydarzeniach, których cele wpisują się w cele statutowe Stowarzyszenia.”; 
4) § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. W razie, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu (m.in. z powodu rezygnacji członka, 
śmierci) w czasie trwania kadencji uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze 
kooptacji, której dokonują pozostali członkowie. Kadencja takiej osoby kończy się razem z 
kadencją Zarządu. Kooptacja może dotyczyć maksymalnie połowy składu.”; 
5) § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2.W razie, gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu (m.in. z powodu rezygnacji 
członka, śmierci) w czasie trwania kadencji uzupełnienie jej składu może nastąpić w 
drodze kooptacji, której dokonują pozostali jej członkowie. Kadencja takiej osoby kończy 
się razem z kadencją Komisji Rewizyjnej. Kooptacja może dotyczyć maksymalnie połowy 
składu.”; 
6) § 29 otrzymuje brzmienie: 
Majątek Stowarzyszenia stanowią: 

1. składki członkowskie, 
2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki 

publiczne, 
3. dochody z majątku Stowarzyszenia i dochody z kapitału (jak odsetki, lokaty), 
4. dotacje, środki z funduszy publicznych, granty, 
5. rzeczy ruchome i nieruchome.”; 

7) § 32 otrzymuje brzmienie: 
„Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia 
podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy 
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.”. 
 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

 
 
 
 
 
 

 


