STOWARZYSZENIE
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STATUT
Stowarzyszenia Przyjaciół Bratoszewic

I Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie działa pod nazwą: „Stowarzyszenie Przyjaciół Bratoszewic” zwane dalej
„Stowarzyszeniem”.
§2
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U.
nr 20 z 1989 r., poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
§3
Siedzibą Stowarzyszenia są Bratoszewice, ul. Nowości 16.
§4
Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania
swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.
§5
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
§6
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym celu działania.
II Cel i środki działania
§7
Stowarzyszenie jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby
członków. Nie działa w celach zarobkowych.
§8
Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury
organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne, dotyczące jego działalności.
§9
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Może jednak
zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.
§ 10
Celem działalności Stowarzyszenia jest:
1) propagowanie współpracy i wzajemnej pomocy członków Stowarzyszenia;
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2) podejmowania działań integrujących członków poprzez aktywność kulturalną,
rekreacyjną i towarzyską oraz inną, sprzyjającą realizacji statutowych celów
Stowarzyszenia;
3) rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi
miejscowej społeczności oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych
i jednostek organizacyjnych, które takie działania podejmą.
§ 11
Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:
1) kultywowanie historii, tradycji, obyczaju i teraźniejszości Bratoszewic;
2) organizowanie konkursów, turniejów i przeglądów, kół zainteresowań i spotkań
towarzyskich wśród członków Stowarzyszenia oraz miejscowej społeczności;
3) promowanie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz sportu dla wszystkich, w tym osób
starszych i niepełnosprawnych;
4) promowanie turystyki i różnych form wypoczynku, organizowanie wycieczek
i wyjazdów rekreacyjnych;
5) organizowanie i prowadzenie imprez, promujących dorobek szkół, placówek
kulturalno-oświatowych, instytucji i zakładów działających na terenie Bratoszewic
i okolicznych wsi;
6) wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i instytucji, które zajmują się
opieką zdrowotną mieszkańców naszego regionu, w zakresie wyposażenia, adaptacji,
remontów placówek leczniczych, rehabilitacyjnych i aptek;
7) propagowanie idei czerwonokrzyskich;
8) organizowanie spotkań, szkoleń w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i innych uzależnień oraz pomocy osobom uzależnionym i ofiarom
przemocy w rodzinie;
9) wspieranie organizacyjne i rzeczowe inwestycji związanych z infrastrukturą lokalną,
np. budową i rozbudową sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, napraw,
modernizacji i oświetlenia dróg lokalnych i chodników;
10) współpracę z władzami samorządowymi w zakresie planowania inwestycji lokalnych
oraz pozyskiwanie środków finansowych na ich realizację;
11) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, dotacji oraz korzystanie z ofiarności
publicznej.
§ 12
1. Stowarzyszenie, w razie potrzeby, może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach
określonych w odrębnych przepisach.
2. Dochód z działalności gospodarczej może być przeznaczony wyłącznie na realizację
celów statutowych Stowarzyszenia.
III Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 13
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i która przedstawi opinię (rekomendację) co najmniej 2
członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską. Kandydat nie może być osobą
pozbawioną praw publicznych.
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2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba prawna, deklarująca pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Wymagane
jest złożenie pisemnej deklaracji.
3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek co najmniej 10 członków
Stowarzyszenia.
5. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa kandydat na podstawie uchwały, podjętej przez
Zarząd zwykłą większością głosów.
§ 14
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia.
W szczególności przysługuje mu:
1)
czynne i bierne prawo wyborcze;
2) możliwość wnioskowania we wszystkich sprawach, dotyczących celów
funkcjonowania Stowarzyszenia;
3)
posiadanie legitymacji Stowarzyszenia i noszenie jego odznak;
4)
korzystanie z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
5) prawo zaskarżenia do sądu uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich
niezgodności z przepisami prawa i statutem.
§ 15
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:
1) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia
Stowarzyszenia;
2) dbać o jego dobre imię;
3) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia;
4) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa o stowarzyszeniach oraz
postanowień niniejszego statutu;
5) regularnie opłacać składki.
§ 16
1. Członek wspierający lub członek honorowy nie posiada czynnego oraz biernego prawa
wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych
władz Stowarzyszenia. Poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
2. Członek wspierający lub członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek. Poza tym
posiada takie obowiązki jak członek zwyczajny.
3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na
rzecz Stowarzyszenia (zgodnie z § 13 pkt 2).
§ 17
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje poprzez:
1) śmierć członka;
2) rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu;
3) wykluczenie przez Zarząd za:
a) działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
b) nieusprawiedliwione niebranie udziału w pracach Stowarzyszenia,
c) zaleganie z opłatą składki członkowskiej za kolejne 6 miesięcy;
4) złożenie pisemnego wniosku przez co najmniej 10 członków;
3

www.bratoszewice.org.pl
5) utratę praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia.
§ 18
Od uchwały Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia (zgodnie z § 17
pkt 3, 4 i 5) członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w
terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
IV Władze Stowarzyszenia
§ 19
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 20
1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata.
2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze
postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
3. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos: Przewodniczącego obrad dla
uchwał podejmowanych przez Walne Zgromadzenie, Prezesa dla uchwał podejmowanych
przez Zarząd oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dla uchwał podejmowanych
przez Komisję Rewizyjną.
§ 21
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się co najmniej raz w roku i jest zwoływane przez Zarząd
w okresie 3. miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego.
3. Walne Zgromadzenie może być zwołane ponadto na pisemny wniosek Komisji
Rewizyjnej.
4. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia
wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem obrad.
5. W pierwszym terminie obrad Walnego Zgromadzenia winna uczestniczyć co najmniej
połowa członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie, który może być
wyznaczony o 30 minut później tego samego dnia, Zgromadzenie może skutecznie
obradować bez względu na liczbę uczestników.
6. W obradach Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie
wspierający oraz zaproszeni goście.
7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie programów działania Stowarzyszenia;
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
3) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;
4) udzielanie absolutorium Zarządowi;
5) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
6) uchwalanie zmian w Statucie;
7) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń
na rzecz Stowarzyszenia;
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8) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do organizacji
o podobnym celu działania oraz wystąpienia z nich;
9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
i jego władze;
10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków
Stowarzyszenia;
11) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu;
12) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.
9. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
10. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz
rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają akceptacji 2/3 głosów przy obecności połowy
członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w drugim terminie wymóg obecności
ponad połowy członków nie obowiązuje.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

§ 22
Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5-7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Skarbnik, Sekretarz i 1-3 Członków
Zarządu.
Prezesa Zarządu na trzyletnią kadencję powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
Zarząd konstytuuje się w ciągu 14. dni po wyborach, na swoim pierwszym zebraniu.
Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
2) sporządzanie planów pracy i budżetu;
3) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
4) zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań;
5) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
6) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia;
7) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;
8) zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
9) przyjmowanie i skreślanie członków.
§ 23
Organizację pracy i tryb działania Zarządu określa regulamin jego pracy.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeb, co najmniej jednak raz na kwartał
oraz na pisemny wniosek 1/3 członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
Uchwały Zarządu są ważne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów
na posiedzeniu, w którym bierze udział co najmniej połowa członków Zarządu, w tym
Prezes lub jego zastępca.
Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły, które podpisują członkowie Zarządu,
uczestniczący w posiedzeniu.

§ 24
1. Oświadczenie woli za Stowarzyszenie składają Prezes i Wiceprezes lub Prezes i Skarbnik.
2. Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa
do:
1) dokonywania czynności prawnych, związanych z kierowaniem działalnością
gospodarczą;
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2) dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.
§ 25
1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Członka.
2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się w ciągu 14. dni po wyborach, na swoim pierwszym
zebraniu.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działalności Stowarzyszenia;
2) składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu;
3) składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia;
4) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
§ 26
W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali
członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie
więcej niż połowę składu organu.
§ 27
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1) ze składek członkowskich,
2) z darowizn, spadków, zapisów,
3) z dochodów z działalności gospodarczej,
4) z dochodów z nieruchomości i ruchomości, będących własnością lub w użytkowaniu
Stowarzyszenia,
5) z dotacji i ofiarności publicznej.
2. Wszelkie środki pieniężne winny być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym.
V Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

§ 28
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
W Stowarzyszeniu postawionym w stan likwidacji działają organy przewidziane
w Statucie z wyłączeniem Zarządu, który jest zastąpiony przez likwidatora.
Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie, z mocą
obowiązującą od dnia zarejestrowania go przez Sąd Rejestrowy.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy
„Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 r. wraz z późniejszymi zmianami.
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