STATUT STOWARZYSZENIA NASZE RIO
____________________________________________________________
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie o nazwie: Stowarzyszenie NASZE RIO zwane jest w dalszej części
statutu Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001 nr 79 poz.855
z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz
niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy NASZE RIO.
3. Stowarzyszenie może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w języku obcym.
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Złotoryja w województwie dolnośląskim.
§3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza
granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem prawa państwa,
na którego terytorium działalność jest prowadzona.
3. Stowarzyszenie może podejmować współpracę z krajowymi, zagranicznymi
oraz międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi a także innymi instytucjami
na zasadach pełnej autonomii.
4. Stowarzyszenie może współpracować na terenie kraju z organami administracji
publicznej oraz organizacjami pozarządowymi.
5. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych
organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
1.
2.

§4
1. Stowarzyszenie jest powołane na czas nieoznaczony
§5
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać ochotniczo i bez pobierania wynagrodzenia
osoby niebędące jego członkami (wolontariusze).
3. Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników lub zlecać
określone zadania innym podmiotom za wynagrodzeniem.
§6
Stowarzyszenie może używać pieczęci, znaku (logo), legitymacji i druków zgodnie
ze wzorem określonym w uchwale Zarządu.
2. Nazwa Stowarzyszenia i jego znak(logo) podlega ochronie prawnej.
1.
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§7
1. Stowarzyszenie może ustanawiać tytuły, odznaki oraz medale honorowe.
2. Tytuły, odznaki i medale honorowe mogą być nadawane osobom fizycznym,
prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej
za wybitne zasługi dla realizacji celów stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
§8

1. Celem Stowarzyszenia jest działalność:
1) kulturalna,
2) oświatowa,
3) dobroczynna,
4) w zakresie kultury fizycznej i sportu,
5) w zakresie ochrony środowiska i ekologii,
6) w zakresie pomocy społecznej.
2. Stowarzyszenie może również realizować zadania w zakresie:
1) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
2) integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
4) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
5) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami,
6) działalności na rzecz rozwoju społeczności lokalnej,
7) promocji i organizacji wolontariatu,
8) turystyki i krajoznawstwa,
9) ochrony i promocji zdrowia.
3. Cele określone w ust. 1 i 2 są realizowane na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz
jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje
zdolność prawną
§9
1.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) prowadzenie i wspieranie działań kulturalnych, oświatowych, w zakresie
kultury fizycznej i sportu oraz działalności charytatywnej i pomocy społecznej,
2) propagowanie i organizowanie spotkań i imprez kulturalnych dla dzieci,
młodzieży, studentów i dorosłych,
3) podtrzymywanie, popularyzowanie i propagowanie tradycji lokalnej
oraz historii regionu złotoryjskiego, w szczególności miasta Złotoryi, działania
na rzecz rozwoju i promocji regionu złotoryjskiego,
4) aktywizowanie i rozwój społeczności lokalnej, promocja i organizacja
wolontariatu, udzielanie wsparcia organizacyjnego, merytorycznego
i finansowego dla osób oraz instytucji zajmujących się działalnością
oraz
lokalnymi
inicjatywami
obywatelskimi,
kulturalno-społeczną
prowadzenie kampanii społeczno-kulturalnych, ,
5) animowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych, pogłębianie więzi społecznych
w społecznościach lokalnych, prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji
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Pozarządowych,
Centrum
Wolontariatu,
prowadzenie
świetlicy
środowiskowej, klubów dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych,
6) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz nieletnich, a także działalność
na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, działalność na rzecz mniejszości
narodowych,
7) edukację obywatelską i aktywizację obywateli w sprawach publicznych,
działania na rzecz partycypacji obywatelskiej i społecznej
8) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, oraz promocję zdrowego trybu
życia, ochronę i promocję zdrowia i zapobieganie uzależnieniom,
9) propagowanie postaw ekologicznych i podejmowanie działań na rzecz ochrony
środowiska,
10) wsparcie i pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, zwalczanie zjawiska
bezradności społecznej, niesienie pomocy oraz wsparcia ludziom w podeszłym
wieku, chorym, opuszczonym, bezrobotnym oraz zagrożonych bezrobociem,
dotkniętym klęskami żywiołowymi, działania na rzecz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie, przeciwdziałanie
patologiom społecznym zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
11) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami, działalność na rzecz mniejszości
narodowych i etnicznych, prowadzenie międzynarodowej wymiany młodzieży,
popularyzowanie kultury europejskiej i zdobyczy nauki oraz rozwijanie
kontaktów bezpośrednich - dla wzajemnego poznania się różnych środowisk,
prowadzenie programów promujących tolerancję i dialog międzynarodowy,
12) prowadzenie wykładów, konferencji, spotkań, szkoleń, warsztatów,
seminariów, prelekcji, prezentacji, programów edukacyjnych, kształcenia
ustawicznego, naukę języków obcych, prowadzenie staży krajowych
i zagranicznych oraz innych form kształcenia, prowadzenie poradnictwa
i konsultacji,
13) organizowanie imprez kulturalnych, konkursów, wystaw, koncertów,
akademii, festynów, festiwali, recitali oraz innych imprez masowych,
14) organizowanie wycieczek, wypoczynku dzieci i młodzieży, plenerów, imprez
sportowych,
15) wspieranie rozwoju najzdolniejszych twórców i artystów młodego pokolenia
poprzez wydawanie płyt CD, płyt DVD, tomików poetyckich oraz innych
współczesnych form wydawniczych w celu promocji wspieranych twórców,
16) tworzenie i wdrażanie programów i projektów zgodnych z celami
Stowarzyszenia, prowadzenie programów stypendialnych, grantowych,
17) promocję ekologii i ochrony środowiska,
18) prowadzenie badań społecznych oraz opracowywanie ekspertyz i raportów
dotyczących środowiska lokalnego,
19) prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej
dotyczącej przedsięwzięć stowarzyszenia, w tym opracowywanie,
publikowanie i kolportaż materiałów poświęconych problematyce zgodnej
z celami Stowarzyszenia,
20) realizowanie prac i przedsięwzięć zgodnych z celami Stowarzyszenia,
zleconych przez inne instytucje i organizacje, w szczególności przez organy
oraz jednostki administracji publicznej,
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2) pozyskiwanie środków materialnych oraz funduszy na działalność Stowarzyszenia,
w tym organizowanie imprez kulturalnych: koncertów, wystaw, aukcji lub innych
form działania mających na celu pozyskiwanie funduszy na działalność
Stowarzyszenia.
3) Stowarzyszenie może realizować statutowe cele poprzez inne działania zgodne
z przepisami obowiązującego prawa.
4) Działalność, o której mowa wyżej może być prowadzona jako działalność
odpłatna lub nieodpłatna.
5) Cały dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego przeznaczony jest
na działalność statutową Stowarzyszenia.
§ 10 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach
określonych odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej
Stowarzyszenia służy realizacji celów Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony
do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
1.
2.
3.

4.
5.

1.

§ 11
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
Osoba prawna może być tylko członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych
2) wspierających
3) honorowych
4) kandydatów na członka zwyczajnego.
Członkowie założyciele po zarejestrowaniu niniejszego Statutu stają się członkami
zwyczajnymi Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do umieszczania informacji o członkach
m.in. na stronie internetowej.
§ 12
Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami
Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

§ 13
Kandydat na członka zwyczajnego Stowarzyszenia składa pisemną deklarację
zawierającą oświadczenie o przystąpieniu oraz zobowiązanie do opłacania składek.
2. Członkowie kandydaci mają prawa i obowiązki przysługujące członkom zwyczajnym
z wyłączeniem prawa głosu, czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa
do używanie znaku (logo) Stowarzyszenia.
3. Przyjęcie lub odmowa przyjęcia kandydata w poczet członków Stowarzyszenia
następuje na podstawie uchwały Zarządu, podjętej na posiedzeniu w ciągu 3 miesięcy
od daty złożenia deklaracji, bezwzględną większością głosów, przy obecności
co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków Zarządu (kworum).
4. Kandydat o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia
winien być poinformowany pisemnie lub pocztą elektroniczną w ciągu 14 dni od daty
podjęcia uchwały przez Zarząd.
1.
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5.

W razie odmowy przyjęcia kandydata na członka Stowarzyszenia kandydatowi
przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego
uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie
jednego miesiąca od dnia otrzymania informacji o odmowie przyjęcia.
§ 14

1. Członkiem zwyczajnym może być:
1.1. Osoba fizyczna pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia, pełnoletnia,
mająca pełną zdolność do czynności prawnych,
1.2. Osoba niepełnoletnia powyżej 13 roku życia, po przedstawieniu pisemnej zgody
opiekunów prawnych.
§ 15
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
1) czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
z wykluczeniem niepełnoletnich członków zwyczajnych.
2) zgłaszać wnioski i postulaty do władz Stowarzyszenia w sprawach związanych
z celami i działalnością Stowarzyszenia oraz żądać informacji o sposobie
ich załatwienia,
3) korzystać z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
4) korzystać w trakcie swej działalności z rekomendacji, gwarancji i opieki
Stowarzyszenia,
2. Członkowie Stowarzyszenia mogą korzystać z innych praw zgodnych z przepisami
obowiązującego prawa.

1.

1.

2.
3.
4.

1.

2.

§ 16
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:
1) dbać o dobry wizerunek Stowarzyszenia,
2) przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia i realizować jego cele,
4) troszczyć się o wizerunek i dobra osobiste Stowarzyszenia,
5) opłacać składki,
6) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia.
§ 17
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna lub fizyczna
zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną.
Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia zostaje się na podstawie uchwały Zarządu,
podjętej większością głosów, po złożeniu pisemnej deklaracji.
Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych
świadczeń oraz przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał władz
Stowarzyszenia.
§ 18
Członkami honorowymi mogą być obywatele Rzeczypospolitej Polskiej
oraz cudzoziemcy, także nie zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej, którzy
wnieśli wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia, zwłaszcza szczególnie
zasłużeni w realizacji celów określonych w § 8.
Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu
Stowarzyszenia lub z własnej inicjatywy.
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§ 19
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają czynnego i biernego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem
doradczym, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał i regulaminów Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
1.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

§ 20
Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa wskutek:
1) dobrowolnej pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia,
po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
2) śmierci członka będącego osobą fizyczną lub utraty przez niego pełnej
zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
3) likwidacji członka będącego osobą prawną,
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia.
Wykluczenie członka następuje w przypadku:
1) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy
niż 6 okresów składkowych, pomimo pisemnego wezwania do opłacenia
zaległych składek,
2) działań na szkodę Stowarzyszenia lub rażąco sprzecznych z niniejszym
Statutem,
3) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę do bycia członkiem
Stowarzyszenia oraz narusza wizerunek i dobra osobiste Stowarzyszenia,
4) skazania za przestępstwo z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego,
prawomocnym wyrokiem,
5) utraty praw publicznych na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu.
Decyzje o wykluczeniu podejmuje Zarząd w drodze uchwały podjętej bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych
członków Zarządu (kworum).
Zarząd przed podjęciem uchwały umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie
lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.
Zarząd niezwłocznie powiadamia, pisemnie lub e-mailem, członka Stowarzyszenia
o wykluczeniu.
Od uchwały Zarządu, o której mowa w ust. 1 pkt 3 przysługuje zainteresowanemu
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie jednego miesiąca od dnia
otrzymania pisemnej informacji o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania
Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ III
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 21
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd Stowarzyszenia,
3. Komisja Rewizyjna,
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

§ 22
Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się
w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych członków
zwyczajnych Walnego Zebrania Członków.
Uchwały władz Stowarzyszenia są podejmowane na posiedzeniu zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków
(kworum), chyba, że niniejszy Statut stanowi inaczej. W razie równej liczby
oddanych głosów decyduje głos Prezesa Stowarzyszenia przy podejmowaniu uchwał
przez Zarząd Stowarzyszenia lub głos Przewodniczącego podczas podejmowania
uchwał przez Walne Zebranie Członków i Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia.
Wyboru Prezesa Zarządu, członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej
dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia
w głosowaniu tajnym. Kandydatów do władz mogą zgłaszać wszyscy członkowie
mający czynne prawa wyborcze.
Zmiana Statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia, odwołanie Prezesa i członków Zarządu
oraz członków Komisji Rewizyjnej wymaga większości 2/3 głosów w obecności
co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia obecnych
na Walnym Zebraniu Członków.
Prezes i członkowie Zarządu oraz członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią, po upływie
ich kadencji, powierzone im funkcje, do czasu wyboru przez Walne Zebranie
Członków władz na nową kadencję.
W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed
upływem kadencji Walne Zebranie Członków dokonuje uzupełnienia składu władz
stowarzyszenia na okres do upływu ich kadencji.
Każdemu członkowi Stowarzyszenia uprawnionemu do głosownia przysługuje jeden
głos.
§ 23 WALNE ZEBRANIE
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni
goście.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia
co najmniej raz w roku, w terminie najpóźniej do końca pierwszego kwartału
po upływie roku kalendarzowego.
Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia o miejscu, terminie i proponowanym
porządku obrad Walnego Zebrania Członków na piśmie lub za pomocą poczty
elektronicznej co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym jego terminem.
Sprawozdawczo – wyborcze Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd
Stowarzyszenia co 3 lata i musi odbyć się najpóźniej w terminie do końca pierwszego
kwartału po zakończeniu roku, w którym upływa kadencja władz Stowarzyszenia.
Walne Zebranie Członków jest ważne jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa
ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia.
Jeżeli w pierwszym terminie w Walnym Zebraniu Członków nie bierze udziału
co najmniej połowa ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia, wówczas
w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podejmowane odpowiednią
większością głosów oddanych przez członków obecnych na Walnym Zebraniu
Członków.
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9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

1.

1.
2.
3.
4.

Termin drugiego posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia może być podany przez Zarząd, na wypadek ewentualnego braku
wymaganego kworum, w zawiadomieniu informującym o pierwszym terminie
posiedzenia. Drugi termin może być wyznaczony w tym samym dniu co najmniej
po upływie 1 godziny od czasu pierwszego terminu.
Zarząd, na pisemnie uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogólnej liczby
członków Stowarzyszenia, zwołuje w ciągu jednego miesiąca licząc od dnia
otrzymania wniosku, nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami
do których zostało zwołane.
W razie nie wykonania przez Zarząd Stowarzyszenia obowiązku, o którym mowa
w ust. 10 niniejszego paragrafu, nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia zwołuje Komisja Rewizyjna.
Porządek Walnego Zebrania Członków przygotowuje Zarząd Stowarzyszenia.
Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Stowarzyszenia
zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące
zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
Walne Zebranie Stowarzyszenia otwiera Prezes Zarządu po czym jest wybierana
komisja skrutacyjna składająca się z trzech członków Walnego Zebrania Członków
celem
wyboru
Przewodniczącego
Zebrania
oraz
na
jego
wniosek
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
Obrady
Walnego
Zebrania
Członków
prowadzą
Przewodniczący
lub Wiceprzewodniczący.
§ 24
Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy
w szczególności:
1) ustalanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań finansowych
oraz sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
3) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium
Zarządowi po upływie jego kadencji,
4) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,
5) nadanie i pozbawianie z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu tytułu
honorowego członka Stowarzyszenia,
6) uchwalanie regulaminów w sprawie działalności organów Stowarzyszenia,
rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia
kandydata na członka zwyczajnego i wykluczenia członka Stowarzyszenia,
7) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem.
8) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania i połączenia Stowarzyszenia
z inną organizacją oraz przeznaczenia jego majątku,

§ 25 ZARZĄD STOWARZYSZENIA
Zarząd składa się od 1 do 7 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
Zarząd składa się z Prezesa oraz w jego skład może wchodzić jeden lub dwóch
Wiceprezesów, Sekretarz, Skarbnik oraz pozostali członkowie.
Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje
go Wiceprezes lub wskazany przez niego członek Zarządu.
Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
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W przypadku wygaśnięcia mandatu lub odwołania z funkcji Prezesa Zarządu
przed upływem kadencji obowiązki Prezesa przejmuje Wiceprezes lub jeden
z Wiceprezesów Zarządu wybrany przez pozostałych Członków Zarządu zwykłą
większością głosów do czasu wyboru Prezesa przez Walne Zebranie Członków.
6. Mandat członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zebrania
Członków na którym zostanie wybrany Zarząd nowej kadencji.
7. Zarząd może działać w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie
Członków.
8. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu,
nie rzadziej niż raz w miesiącu, każdorazowo na żądanie Komisji Rewizyjnej.
5.

§ 26
Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
1) Reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz,
2) określanie szczegółowych kierunków działania i kierowanie bieżącą pracą
Stowarzyszenia oraz zarządzanie jego majątkiem,
3) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków
5) przygotowywanie projektów uchwał i porządku obrad Walnego Zebrania
Członków,
6) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
7) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności
Stowarzyszenia,
8) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu
Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 30 ust. 5,
9) określanie wysokości składek członkowskich,
10) uchwalanie regulaminów, kodeksów i procedur dotyczących działalności
Stowarzyszenia.
11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych
i wspierających oraz w sprawie wygaśnięcia członkostwa,
12) podejmowanie uchwał o wykluczeniu członków Stowarzyszenia,
13) zgłaszanie wniosków do walnego Zebrania Członków o nadanie
lub pozbawienie honorowego członkostwa Stowarzyszenia,
14) podejmowanie uchwał o przyjęciu lub wygaśnięciu członka wspierającego,
15) podejmowanie uchwał o współpracy z innymi organizacjami i osobami
prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości
prawnej,
16) podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia
do krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji.
17) podejmowanie uchwał o utworzeniu i rozwiązaniu Klubów Zainteresowań,
18) podejmowanie innych czynności i zadań nie określonych Statutem
do właściwości innych władz Stowarzyszenia
2. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia, Zarząd może zatrudniać pracowników,
którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia,
1.

1.
2.
3.
4.

§ 27 KOMISJA REWIZYJNA
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia
Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 członków.
Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
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1) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej
oraz całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i zgłaszanie wniosków
w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
3) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
4) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
5) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu
6) zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd
w terminie lub trybie ustalonym Statutem
4. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa jej regulamin zatwierdzony
przez Walne Zebranie Członków.
5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być:
1) osoby będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa, wspólnym pożyciu lub podległości z tytułu
zatrudnienia,
2) osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
lub przestępstwo skarbowe
6. Wybór członka do składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wbrew postanowieniom
ust. 5 jest nieważny. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji
Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność
ta dotyczy.
7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej a w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo
uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.
§ 28 ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ
1. Oświadczenia woli w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia, a w szczególności wszelkie
pisma w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych składa:
1.1. w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu,
1.2. w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu do kwoty nie przekraczającej
10.000 zł., a powyżej kwoty 10.000 zł. Prezes Zarządu z jednym z członków Zarządu
działających łącznie.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa Zarządu
3. Zarząd Stowarzyszenia może udzielić pełnomocnictwa innym osobom do wykonywania
wyodrębnionej sfery spraw Stowarzyszenia , podpisywania pism i dokumentów w ściśle
określonych sprawach
§ 29 RADA PROGRAMOWA
1. Zarząd w celu podniesienia rangi, skuteczności oraz optymalizacji działań Stowarzyszenia może
powołać Radę Programową.
2. Rada Programowa może składać się od 3 do 10 członków Stowarzyszenia wybranych na roczną
kadencję.
3. Rada Programowa wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
4. Członkami Rady Programowej mogą być osoby fizyczne, które spełniają jeden

z poniższych warunków:
4.1. wspierają działalność Stowarzyszenia lub są członkami wspierającymi
4.2. posiadają bogate doświadczenie na polu zakreślonym celami statutowymi
Stowarzyszenia,
4.3. swoją działalnością przyczyniają się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
4.4. wywierają znaczący wpływ na życie społeczności lokalnej.
5. Zmiany w składzie Rady Programowej mogą proponować:
5.1. Zarząd Stowarzyszenia,
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5.2. osoby wchodzące w skład Rady Programowej.
6. Skład Rady Programowej i jego zmiany zatwierdza Zarząd.
7. Rada Programowa zbiera się w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na pół roku.
Posiedzenia Rady Programowej zwołuje jej Przewodniczący lub Zarząd. Zarząd może
zostać zobowiązany do zwołania i zorganizowania posiedzenia Rady Programowej
pisemnym wnioskiem popartym przez co najmniej trzy osoby wchodzące w skład Rady.
8. Rada ma prawo opiniować bieżącą działalność Stowarzyszenia. Wypracowane przez Radę
Programową wnioski i opinie winny być przedstawiane Zarządowi i Walnemu Zebraniu
Członków w formie pisemnej.
9. Wnioski i opinie Rady Programowej nie mają mocy wiążącej dla Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA
§ 30
1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe,
które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
2. Majątek Stowarzyszenia może pochodzi z:
1) składek członkowskich,
2) dotacji ze środków publicznych i prywatnych,
3) środków otrzymanych od sponsorów,
4) darowizn,
5) zapisów i spadków,
6) dochodów z majątku Stowarzyszenia i inwestycji kapitałowych,
7) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
8) odpłatnej działalności pożytku publicznego,
9) prowadzonej działalności gospodarczej
10) z innych dopuszczalnych prawem źródeł m.in. pożyczek, kredytów.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane na bieżąco według zasad określonych
przez Zarząd. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych
przez Zarząd w ciągu 30 dni od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia
o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
4. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
5. Czynności majątkowe Zarządu wymagające bezwzględnie zgody Walnego Zebrania
Członków są następujące:
1) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
2) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres
dłuższy niż 3 lata,
3) rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej
niż 30 000
4) przyjęcie lub odrzucenie spadku.

1.

§ 31
Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie
zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:
1) członków Stowarzyszenia i jego organów,
2) pracowników Stowarzyszenia,
3) małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej,
krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,
4) osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
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Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa
w ust. 1 pkt. 1 - 4, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności gdy przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach.
3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których
mowa w ust. 1 pkt. 1 - 4 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba
że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4. Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach,
zwłaszcza po cenach wyższych niż rynkowe, towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz od osób, o których
mowa w ust. 1 pkt. 3 i 4.
2.

ROZDZIAŁ V
KLUBY STOWARZYSZENIA
§ 32
1. W obrębie Stowarzyszenia jego członkowie mogą tworzyć Kluby Zainteresowań.
2. Kluby tworzy i rejestruje Zarząd.
3. Klub jest tworzony uchwałą Zarządu na pisemny wniosek co najmniej 5 członków
Stowarzyszenia, którzy stają się automatycznie członkami Klubu.
4. Klub wybiera w ciągu jednego miesiąca od zarejestrowania Przewodniczącego Klubu i tworzy
i przedstawia Zarządowi do akceptacji w formie uchwały Regulamin Klubu.
5. Przewodniczący Klubu kieruje działalnością Klubu.
6. Przewodniczący Klubu raz na 6 miesięcy przekazuje Zarządowi sprawozdanie z działalności
Klubu.
7. Klub może zostać rozwiązany przez Zarząd, w szczególności gdy przez okres co najmniej
6 miesięcy nie przejawia aktywności.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 33
Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały podjętej
przez Walne Zebranie Stowarzyszenia kwalifikowaną większością 2/3 głosów
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Stowarzyszenia
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania.
3. Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia, o której mowa w ust. 1, określa cele,
na które przekazuje się w całości majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia.
Zastrzega się przekazanie majątku organizacjom charytatywnym, o celach zbliżonych
do celów Stowarzyszenia.
4. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1, nie stanowi inaczej, likwidatorami majątku
są: Prezes i Wiceprezesi Zarządu Stowarzyszenia.
1.
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