STATUT STOWARZYSZENIA „AMICUS” GMINY DZIERZĄŻNIA

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
1. STOWARZYSZENIE „AMICUS” GMINY DZIERZĄŻNIA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz
niniejszego Statutu.
2. STOWARZYSZENIE „AMICUS” GMINY DZIERZĄŻNIA, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest
organizacją samorządną.
3. „Stowarzyszenie” jest apolitycznym, dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
4. Nazwa „Stowarzyszenia” jest prawnie zastrzeżona.
5. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a do prowadzenia swoich
spraw może zatrudniać pracowników i powoływać biura.
6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność nieodpłatną i odpłatną w rozumieniu art.6 do art.10
ustawy o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie.
7. Zakres prowadzonej działalności odpłatnej Stowarzyszenia to:
a) działalność kulturalno-oświatowa,
b) działalność w zakresie upowszechniania kultury i sportu,
c) ochrony środowiska,
d) ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
e) działalność na rzecz upowszechniania turystyki i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku
mieszkańców.
8. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych, jeśli przynależność taka nie
narusza zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest
stroną.
9. Stowarzyszenie może tworzyć swoje struktury organizacyjne na zasadach określonych w
niniejszym statucie.
§2
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną – może zbywać i nabywać majątek ruchomy i
nieruchomy, zaciągać wszelkiego rodzaju zobowiązania, pozywać i być pozywane. Powołane jest na
czas nieokreślony.
2. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania tylko swoim majątkiem. Członkowie
Stowarzyszenia nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Stowarzyszenia.
§3
1. Stowarzyszenie obejmuje swoją działalnością obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej
granicami. Działalność Stowarzyszenia poza granicami Rzeczpospolitej wymaga zgodności z przepisami
prawa miejscowego.
2. Stowarzyszenie szczególnie pragnie objąć swym patronatem obszar Gminy Dzierzążnia oraz
powiatu płońskiego.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Pluskocin, gmina Dzierzążnia, powiat płoński,
województwo mazowieckie.
4. Stowarzyszenie może należeć do związków stowarzyszeń. Decyzję w sprawie przynależności
podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
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§4
1. Stowarzyszenie może używać pieczęci, oznak, znaków organizacyjnych, legitymacji
zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów wg wzorów zatwierdzanych przez Zarząd.

z

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby ich realizacji

§5
Celem Stowarzyszenia jest:
1. wspieranie zrównoważonego rozwoju wsi należących do gminy
Dzierzążnia i jej okolic,
polegającego na integracji ładu środowiskowego (ekologicznego), gospodarczego, społecznego i
przestrzennego;
2. wspieranie demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności;
3. ochrona interesów społeczności lokalnej oraz swoich członków w ramach obowiązującego
porządku prawnego.
4. stymulowanie oraz wspieranie prawidłowego rozwoju psychicznego, fizycznego, społecznego i
duchowego człowieka w całym cyklu jego życia;
5. badanie i analiza występujących potrzeb na terenie gminy Dzierzążnia i gmin zainteresowanych
współpracą ze Stowarzyszeniem oraz poszukiwanie i zdobywanie środków finansowych na realizację
tych zadań;
6. szerzenie oświaty, wyrównywanie różnic edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej;
7. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
8. propagowanie wiedzy dotyczącej wszystkich istotnych aspektów życia społecznego i
gospodarczego;
9. działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku
mieszkańców;
10. pomoc ludziom będącym w wieku emerytalnym;
11. działalność na rzecz ochrony środowiska, propagowanie akcji, inicjatyw, technologii i rozwiązań
ekologicznych;
12. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród różnych grup społecznych i środowiskowych ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
13. promocja obszaru i instytucji oraz jednostek gospodarczych działających lokalnie;
14. wzmacnianie przywiązania do tradycji;
15. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
16. działalność charytatywna;
17. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
18. ochrona i promocja zdrowia;
19. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
20. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
21. upowszechnianie, ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji;
22. promocja i organizacja wolontariatu;
23. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
24. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka;
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25. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
§6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć plastycznych,
muzycznych, teatralnych oraz filmowych;
2. inspirowanie, prowadzenie wymiany i współpracy międzynarodowej oraz międzykulturowej dzieci
i młodzieży
3. organizację kursów i szkoleń aktywizujących ludność wiejską;
4.
stwarzanie dzieciom i młodzieży sprzyjających warunków do rozwoju zdolności, zainteresowań,
talentów.
5. edukację z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnych oraz promocję innowacyjnych
rozwiązań informatycznych w życiu społeczności lokalnych.
6. propagowanie idei samorządności, rozwój i kształtowanie pozytywnych postaw obywatelskich,
społecznych oraz aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.
7. podejmowanie działań promujących Mazowsze;
8. organizowanie czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, czynnego wypoczynku
dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym;
9. pomoc w rehabilitacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej osób niepełnosprawnych;
10. propagowanie oraz dbałość o dziedzictwo kultury lokalnej, narodowej i europejskiej;
11. zapobieganie patologiom społecznym, a w szczególności uzależnieniom, bezrobociu, agresji i
przestępczości;.
12. opracowanie, propagowanie i realizowanie programów profilaktycznych, profilaktycznozdrowotnych, sportowych, edukacyjnych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, terapeutycznych,
integracyjnych w kraju i za granicą;
13. prowadzenie poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego;
14. współpracę z instytucjami świata kultury, nauki, organizacjami społecznymi, środkami masowego
przekazu oraz innymi podmiotami lokalnymi, krajowymi, zagranicznymi, jak i międzynarodowymi
stawiającymi sobie cele zbieżne z celami Stowarzyszenia;
15. przeprowadzenia akcji charytatywnych, aukcji i zbiórek, z których dochód będzie przeznaczony na
realizację celów statutowych Stowarzyszenia;
16. prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie celów Stowarzyszenia;
17. wspieranie Parafialnej Orkiestry Dętej w Skołatowie oraz Ochotniczych Straży Pożarnych
działających na terenie gminy Dzierzążnia;
18. współpracę z władzami wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi z terenu działania
Stowarzyszenia;
19. organizację kolonii, półkolonii, zimowisk, obozów wędrownych, turnusów rehabilitacyjnych dla
dzieci i młodzieży;
20. prowadzenie działalności gospodarczej oraz gromadzenie środków finansowych i rzeczowych,
dotacji, subwencji, grantów i darów od osób fizycznych i prawnych, krajowych zagranicznych na rzecz
umacniania samorządności w ramach celów działalności statutowej organizacji.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§7
1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna będąca obywatelem polskim posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych. Małoletni w wieku od 16 do
18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i
korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu Stowarzyszenia
większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
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2. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia– o ile zakres i przedmiot ich
działania nie stoi w sprzeczności z celami Stowarzyszenia.
3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) Członków Założycieli;
2) Członków Zwyczajnych;
3) Członków Wspierających;
4) Członków Honorowych.
§8
1. Członkami Założycielami stają się z mocy postanowień niniejszego Statutu osoby, które go
uchwaliły i wybrały Komitet Założycielski. Członkowie Założyciele stają się Członkami zwyczajnymi z
chwilą zarejestrowania stowarzyszenia.
2. Członkiem Zwyczajnym może być osoba fizyczna – mieszkająca lub posiadająca nieruchomość lub
prowadząca działalność gospodarczą (dotyczy osób pełnoletnich) lub zatrudniona na terenie gminy
Dzierzążnia.
3. Członkiem Wspierającym może być osoba fizyczna, prawna lub organizacja zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub
intelektualną. Osoby prawne i organizacje działają w Stowarzyszeniu poprzez swoich przedstawicieli.
4. Członków Zwyczajnych i Wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie
pisemnej deklaracji
i wniesieniu składki, której wysokość określi Zarząd.
5. Członek Wspierający wpisywany jest do rejestru członków Stowarzyszenia i opłaca składki.
6. Członek Wspierający ma prawo:
1) brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu ( bez czynnego i biernego prawa
wyborczego),
2) wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia.
7. Członek Wspierający jest zobowiązany :
1) pomagać Stowarzyszeniu w realizacji jej celów statutowych,
2) przestrzegać postanowień statutu i regulaminów Stowarzyszenia,
3) uiszczać w terminie składki członkowskie
8. Członkowstwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd
Stowarzyszenia zwykłą
większością głosów w drodze uchwały, którą podaje się do wiadomości
zainteresowanym na piśmie.
9. Honorowym członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla
organizacji.
10. Członkiem Honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu
albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.
11. Stowarzyszenie prowadzi rejestr członków.
12. Za właściwe prowadzenie rejestru odpowiedzialny jest Zarząd Stowarzyszenia.
§9
1. Członkowie Zwyczajni mają prawo:
1) wybierać (czynne prawo wyborcze) i być wybieranymi (bierne prawo wyborcze) do organów
Stowarzyszenia;
2) uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia oraz zgłaszać wnioski;
3) korzystać z urządzeń, lokali i pomocy Stowarzyszenia wg zasad określonych w odrębnych
regulaminach;
4) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności;
5) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
2. Nie posiadają prawa wybierania i wybieralności osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu na
utratę praw publicznych i osoby ubezwłasnowolnione.
§10
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1. Członkowie Zwyczajni są obowiązani:
1) stosować się do postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał organów Stowarzyszenia;
2) brać udział w działalności Stowarzyszenia oraz w akcjach i inicjatywach społecznych
podejmowanych przez Stowarzyszenie;
3) dbać o dobre imię Stowarzyszenia;
4) regularnie wpłacać składki członkowskie na działalność Stowarzyszenia.
§11
1. Członkowstwo wygasa wskutek:
1) rezygnacji na piśmie złożonej na ręce Zarządu;
2) skreślenia przez Zarząd z rejestru członka Stowarzyszenia ;
3) śmierci członka Stowarzyszenia;
4) utraty osobowości prawnej przez Członka Wspierającego.
5) Skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na utratę praw publicznych;
2. Skreślenie z rejestru członka Stowarzyszenia następuje przez wykluczenie przez Zarząd:
1) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia;
2) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres dwóch lat
3. Osoba skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30
dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
§12
1. Godność honorowego prezesa Stowarzyszenia można nadać uchwałą Walnego Zebrania Członków
prezesowi, który położył szczególne zasługi dla Stowarzyszenia i jego członków.
2. Godność honorowego członka Stowarzyszenia można nadać uchwałą Zarządu osobom, które
położyły szczególne zasługi dla realizacji celów statutowych.
3. Honorowy prezes i honorowi członkowie:
1) mogą brać udział w Walnych Zebraniach Członków z głosem doradczym;
2) nie mają obowiązku opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.
4. Członkom honorowym przysługuje:
1) Prawo do udziału we wszystkich pracach Stowarzyszenia.
2) Zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
5. Członek honorowy jest zobowiązany:
1) Popierać działalność Stowarzyszenia.
2) Przestrzegać przepisów prawa, Statutu, regulaminów oraz uchwał Stowarzyszenia.

§13
1. Za wybitne zasługi położone w realizacji zadań Stowarzyszenia mogą być nadawane odznaki
honorowe.
2. Rodzaje odznak oraz tryb ich nadawania określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie
Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV
Organy Stowarzyszenia i zakres ich kompetencji
§14
1. Organami Stowarzyszenia są:
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1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd Stowarzyszenia;
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lata, a ich wybór odbywa się w
głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych
członków w pierwszym terminie, oraz bez wymaganej liczby uprawnionych członków w drugim
terminie wyznaczonym w tym samym dniu, piętnaście minut później niż pierwszy termin.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków. Na podstawie uchwały pełnego
składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
4. Członkami organów Stowarzyszenia mogą być członkowie Stowarzyszenia posiadający bierne i
czynne prawo wyborcze.
5. Członkowie jednego organu Stowarzyszenia – z wyjątkiem Walnego Zebrania Członków - nie mogą
być równocześnie członkami innego organu Stowarzyszenia.
§15
1. Członkowie organów tracą mandat w przypadku:
1) złożenia rezygnacji;
2) odwołania;
3) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu;
4) upływu kadencji;
5) śmierci.
§16
1. Członkowie organów wykonują swoje funkcje bezpłatnie.
2. W przypadku odbycia podróży służbowej może przysługiwać członkom oraz pracownikom
Stowarzyszenia dieta i zwrot kosztów podróży w wysokości i według zasad ustalonych przez Zarząd
Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ V
Walne Zebranie Członków
§17
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie, jako najwyższy
organ Stowarzyszenia, może podjąć uchwałę w każdej sprawie dotyczącej działalności Stowarzyszenia,
chociażby należała ona do kompetencji innego jej organu. W tym ostatnim przypadku uchwała
Walnego Zebrania jest wiążąca dla innych władz Stowarzyszenia i jego członków oraz podlega
wykonaniu przez Zarząd.
2. Walne Zebranie Członków może być Sprawozdawczo-Wyborcze, Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
3. Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków odbywa się co najmniej raz na 5 lat.
4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku w celu m.in. przedstawienia
sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności za ubiegły rok.
5. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
6. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący oraz 1 do 2
członków. Przewodniczący wyznacza protokolanta spośród członków Prezydium.
7. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością
obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia.
8. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach
Zarząd z:
1) własnej inicjatywy;
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2) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
3) na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia;
4) żądający zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków są obowiązani złożyć
Zarządowi Stowarzyszenia odpowiedni wniosek na piśmie z podaniem proponowanego porządku
obrad, który Zarząd Stowarzyszenia może uzupełnić;
5) Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w
ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.
10. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków
co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
11. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały przy obecności co najmniej połowy ogólnej
liczby uprawnionych członków w pierwszym terminie, oraz bez wymaganej liczby uprawnionych
członków w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później, niż pierwszy termin.
§18
1. Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał w
sprawach objętych porządkiem obrad, o ile o terminie, miejscu i porządku obrad uczestnicy zostali
skutecznie powiadomieni, co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem zebrania.
2. Porządek obrad Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walne Zebranie Członków może obradować i
podejmować uchwały, jeżeli uzna nagłość sprawy większością 2/3 głosów członków obecnych na
zebraniu. Niedopuszczalne jest zgłaszanie wniosków nagłych w sprawach zmiany statutu i odwołania
członków organów.
§19
1. Uchwały na Walnym Zebraniu Członków zapadają zwykłą większością głosów.
2. Głosowanie nad uchwałami w sprawach objętych porządkiem obrad odbywa się jawnie.
Przewodniczący zarządza głosowanie tajne w sprawach wyborów i w sprawach personalnych, w
innych sprawach na żądanie zwykłej większości członków obecnych na zebraniu.
3. W głosowaniu tajnym uchwały zapadają większością głosów.
§20
Walne Zebranie Członków otwiera upoważniony członek organu zwołującego zebranie.
§21
Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i
protokolant zebrania.
§22
1. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym:
1) przedstawiciele organu nadzorującego;
2) inne osoby zaproszone przez Zarząd.

§23
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1) uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia;
2) uchwalanie statutu Stowarzyszenia i jego zmian;
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3) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia;
4) ustalanie liczebności Zarządu na daną kadencję;
5) wybór i odwołanie:
a. członków Zarządu;
b. członków Komisji Rewizyjnej.
6) ocena działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał w sprawach
dotyczących wniosków Zarządu;
7) zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych Stowarzyszenia;
8) podejmowanie uchwał w sprawie powołania przez Stowarzyszenie innych organizacji;
9) rozpatrywanie skarg na uchwały Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia;
10) nadawanie godności honorowego prezesa;
11) udzielanie absolutorium Zarządowi, Komisji Rewizyjnej;
12) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości;
13) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Stowarzyszenia lub jego połączenia z innym
Stowarzyszeniem oraz przeznaczenia jego majątku.

ROZDZIAŁ VI
Zarząd
§24
1. Zarząd liczy od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
2. Członków Zarządu wybiera Walne Zebranie poprzez przegłosowanie zwykłą większością głosów
kandydatur członków zwyczajnych, zgłoszonych przez członków zwyczajnych Stowarzyszenia
obecnych na Sali po uzyskaniu zgody zainteresowanych. Nominację uzyskują mający największą liczbę
głosów w głosowaniu tajnym.
3. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika,
Sekretarza i Członka Zarządu bez funkcji . Głosowanie jest tajne , chyba że wszyscy uprawnieni do
oddania głosu wyrażą zgodę na głosowanie jawne.

§25
1. Zebranie Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes ustalając: termin, miejsce i porządek zebrania.
Zebrania Zarządu są zwoływane w miarę potrzeb, co najmniej 1 raz w kwartale. Prezes lub Wiceprezes
przewodniczy zebraniu Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby członków. W razie równości głosów rozstrzygającym głosem jest głos
przewodniczącego zebrania.
3. Przewodniczący zarządza głosowanie tajne w sprawach personalnych, a w innych sprawach na
żądanie większości obecnych członków Zarządu.
4. Zarząd jest zdolny do podjęcia uchwał w sprawach należących do jego kompetencji w obecności
co najmniej połowy swych członków, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali zawiadomieni o
terminie, miejscu i porządku obrad na 7 dni przed datą zebrania.
5. Zebrania Zarządu są protokołowane. Protokół podpisują: Prezes lub Wiceprezes i protokolant.
6. Zainteresowanym przysługuje skarga na uchwałę Zarządu do Walnego Zebrania Członków.
7. W zebraniu Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym:
1) przedstawiciel Komisji Rewizyjnej;
2) przedstawiciele organu nadzorującego;
3) zaproszeni eksperci;
4) inne zaproszone osoby.
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8. Jeżeli w trakcie kadencji liczba członków Zarządu stanie się niższa, niż minimalna liczba
wymagana statutem , to pozostałym członkom tych władz przysługuje prawo uzupełnienia składu
organu przez kooptację do stanu wymaganego przez statut. Liczba członków dokooptowanych nie
może jednakże być większa od liczby członków tych władz pochodzących z wyboru.
9. W przypadku niemożności uzupełnienia składu Zarządu w trybie określonym w ust. 1, Zarząd a w
jego braku co najmniej 1/4 Członów Zwyczajnych Stowarzyszenia zwołuje w ciągu 4 tygodni
Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu uzupełnienia składu władzy Stowarzyszenia.
§26
1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i składa oświadczenie woli w imieniu
Stowarzyszenia na zasadach określonych w § 26;
3) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia na podstawie programu uchwalonego przez
Walne Zebranie Członków i kontrola ich wykonania;
4) przygotowywanie sprawozdań merytorycznych i finansowych Stowarzyszenia;
5) składanie sprawozdań z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu Członków;
6) zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia ;
7) wnioskowanie w sprawach nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości;
8) coroczne ustalanie wysokości składki wpisowej i składek członkowskich;
9) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków;
10) wnioskowanie do wyróżnień i odznaczeń;
11) decydowanie w sprawach zbycia i nabycia majątku ruchomego;
12) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczania członków;
13) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
14) zatrudnianie i zwalnianie pracowników ;
15) powoływanie pełnomocników;
16) tworzy oraz likwiduje oddziały Stowarzyszenia po uzyskaniu akceptacji Walnego Zebrania
Członków;
17) powołuje oraz odwołuje kierowników oddziałów, o których mowa w punkcie 17, a także
przyjmuje od nich coroczne sprawozdania z działalności tych oddziałów;
18) prowadzenie wszelkich spraw i interesów Stowarzyszenia nie zastrzeżonych dla innych
organów.
Sposób reprezentacji
§27
1.Do reprezentowania Stowarzyszenia, udzielania pełnomocnictw oraz do zaciągania zobowiązań
majątkowych w jego imieniu uprawnieni są :
a)Prezes Zarządu wraz z innym Członkiem Zarządu łącznie lub
b) Wiceprezes Zarządu wraz z innym Członkiem Zarządu łącznie.
2. Walne Zebranie może nadto udzielić pełnomocnictwa do dokonania określonej czynności prawnej w
imieniu Stowarzyszenia także innej osobie, niż określone w ust. 1. Do ważności pełnomocnictwa
udzielonego w tym trybie wymagana jest forma pisemna z notarialnym poświadczeniem podpisów
osób udzielających pełnomocnictwa, chyba że przepisy prawa wymagają dla danej czynności formę
aktu notarialnego.
§28
Zarząd Stowarzyszenia jest obowiązany zawiadomić każdorazowo Sąd Rejestrowy oraz organ
nadzorujący o zmianach w organach Stowarzyszenia, w terminie siedmiu dni od daty wyboru nowych
członków. Powyższe dotyczy także zmian miejsca zamieszkania członków organów oraz zmian
dotyczących siedziby Stowarzyszenia.
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ROZDZIAŁ VII
Komisja Rewizyjna
§29
1. Komisja Rewizyjna liczy od 2 do3 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków.
2. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności statutowej i finansowej
Stowarzyszenia.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego .
4. Zakres
działalności
Komisji
Rewizyjnej
określa
regulamin
zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.
5. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji następuje w drodze dokooptowania
członka przez Komisję Rewizyjną, którego kandydaturę opiniuje Zarząd Stowarzyszenia, zaś zatwierdza
najbliższe Walne Zebranie Członków.
6. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a jej członkowie:
1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku:
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
§30
1. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie raz w roku działalności statutowej i gospodarki finansowej Stowarzyszenia oraz
przedstawienie Zarządowi wniosków i uwag z każdej kontroli;
2) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych ;
3) dokonywanie oceny działalności statutowej organów Stowarzyszenia za okres kadencji i
przedstawianie ich Walnemu Zebraniu Członków z wnioskiem o udzielenie (bądź odmowę)
absolutorium dla organów Stowarzyszenia;
4) zwoływanie
Walnego
Zebrania
Członków
bądź
posiedzenia
Zarządu
w przypadku, gdy Zarząd z tych obowiązków się nie wywiązuje;
5) składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków.

ROZDZIAŁ VIII

Majątek i gospodarka finansowa
§31
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1) ze składek członkowskich;
2) z zapisów, darowizn, spadków, dochodów z własnej działalności, ofiarności publicznej i innych
dochodów niestałych;
3) z dotacji;
4) z odpłatnej działalności w zakresie podanym w §1 pkt.7 niniejszego Statutu;
5) z dochodów z majątku własnego ruchomego i nieruchomego Stowarzyszenia.
§32
1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
2. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy.
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3. Zasady polityki rachunkowości i sprawozdawczości uchwala Zarząd Stowarzyszenia.
§33
1. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Stowarzyszenia w
stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi
pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
zwanych dalej osobami bliskimi.
2. Stowarzyszenie
nie
może
przekazywać
swojego
majątku
na
rzecz
członków
i pracowników wymienionych w ust. 1.
3. Członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów nadzorujących i pracownicy Stowarzyszenia i
osoby bliskie nie mogą wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na zasadach innych niż osoby trzecie,
chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu towarów na szczególnych zasadach od podmiotów, w
których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów, pracownicy i ich bliscy.

ROZDZIAŁ IX
Przepisy końcowe
§34
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną
większością głosów , w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w
pierwszym terminie lub w drugim terminie większością 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych na
Sali.
§35
Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych
przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
§36
1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego
likwidacji ustanawiając likwidatora.
2. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji Stowarzyszenia w jak najkrótszym czasie,
w sposób zabezpieczający majątek przed nieuzasadnionym uszczupleniem.
3. Walne Zebranie podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi cel, na który
przeznaczony ma być majątek Stowarzyszenia. W razie braku uchwały w tej sprawie Sąd orzeknie o
przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny zbieżny z celami statutowymi Stowarzyszenia.

Niniejszy Statut został uchwalony przez Zebranie Członków Założycieli w dniu 15.01.2012r.
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