STATUT

STOWARZYSZENIA
ARTYSTYCZNO- REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZNE
PROMYK DĘBNICA

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

Tekst jednolity z dnia 02.09.2013 rok
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Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę : Stowarzyszenie Artystyczno-Rehabilitacyjno-Terapeutyczne
dla osób niepełnosprawnych i starszych „Promyk” Dębnica, w dalszej części statutu zwane
Stowarzyszeniem.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną KRS nr 0000430706.
Stowarzyszenie

jest

dobrowolnym,

samorządnym,

trwałym

zrzeszeniem

o

celach

niezarobkowych.
Jest organizacją pożytku publicznego.

§2
Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego statutu.
Przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r.
Nr 79, poz. 855 z późn. zmianami). Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873, z późn. zmianami).

§3
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i Unii
Europejskiej.
§4
Siedzibą władz Stowarzyszenia jest wieś Dębnica 33, gmina Kłecko, powiat gnieźnieński.

§5
Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych, których
działalność jest zbieżna z celami i zadaniami Stowarzyszenia.

§6
1. Stowarzyszenie ma prawo być udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
lub akcjonariuszem spółki akcyjnej.
2. Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak i sztandaru zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.

2

3. Nazwa, symbol i skrót nazwy Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej.

§7
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz
wolontariuszy.
Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad
określonych

w

odrębnych

przepisach.

Dochód

z

działalności

gospodarczej

Stowarzyszenia, służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony
do podziału między jego członków.
3. Stowarzyszenie prowadzi zarówno działalność nieodpłatną jak i odpłatną, obejmującą :
a) Działalność odpłatna:
− działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych (PKD 86.90.E),
− działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania (PKD 85.59.B),
− działalność dotyczącą ochrony i promocji zdrowia (PKD 86.90.A),
− działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy
między społeczeństwami (PKD 84.21.Z),
− działalność charytatywną (PKD 88.9.Z),
− działalność upowszechniającą kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji
(PKD 90.04.Z),
− działania promujące i organizujące wolontariat (PKD 88.10.Z),
− działalność na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego,
gospodarczego i kulturalnego wsi i miast. Aktywizacja ludności wiejskiej i miejskiej
(PKD 94.99.Z).
b) Działalność nieodpłatna:
− działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych (PKD 86.90.E),
− działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania (PKD 85.59.B),
− działalność dotyczącą ochrony i promocji zdrowia (PKD 86.90.A),
− działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy
między społeczeństwami (PKD 84.21.Z),
− działalność charytatywną (PKD 88.9.Z),
− działalność upowszechniającą kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji (PKD
90.04.Z),
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− działania promujące i organizujące wolontariat (PKD 88.10.Z),
− działalność na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego,
gospodarczego i kulturalnego wsi i miast. Aktywizacja ludności wiejskiej i miejskiej
(PKD 94.99.Z).

§8
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§ 9
Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy zdrowotnej, ochrony, promocji
zdrowia, organizowanie i upowszechnianie działalności sportowej, rekreacyjnej i aktywnych
form wypoczynku oraz zwiększenie aktywności życiowej i fizycznej osób niepełnosprawnych
i osób starszych. Podejmowanie wszelkich działań na rzecz nauki, edukacji, kultury, oświaty
i wychowania celem niesienia pomocy tej grupie społecznej znajdującej się w trudnej sytuacji
życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa.

§ 10
Cele powyższe Stowarzyszenie realizuje podejmując działania :
1. Na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych (PKD 86.90.E), a w szczególności:
1) inicjowanie różnorakich przedsięwzięć mających na celu wszechstronną pomoc
osobom niepełnosprawnym, otaczanie szczególną opieką dzieci kalekich i osób
o nowopowstałym inwalidztwie oraz ich rodzin,
2) aktywizowanie

środowiska

osób

niepełnosprawnych

i

osób

starszych

do podejmowania obowiązków społecznie użytecznych i zatrudniania,
3) pomoc materialną i prawną oraz wsparcie duchowe osobom niepełnosprawnym
mające na celu przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, bezwartościowości,
osamotnieniu

i

bezradności

–

szczególnie

wśród

osób

najbardziej

poszkodowanych,
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4) podejmowanie działań na rzecz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych
i starszych,
5) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
2. Działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania (PKD 85.59.B),
a w szczególności:
1) prowadzenie

działalności

szkoleniowej,

organizowanie

i

uczestniczenie

w sympozjach, zjazdach naukowych, seminariach i konferencjach, szkoleniach
oraz innych formach służących kultywowaniu polskiej kultury, udział w audycjach
radiowych i telewizyjnych. Szkolenie organizatorów kultury fizycznej i sportu,
rekreacji i turystyki,
2) propagowanie

wiedzy

z

zakresu

problematyki

osób

niepełnosprawnych,

organizowanie odczytów i pokazów
3) wydawanie własnego, specjalistycznego czasopisma i samodzielnych publikacji
o tematyce dotyczącej osób niepełnosprawnych,
4) opiniowanie

projektów

niepełnosprawnych

oraz

aktów

prawnych

uczestniczenie

i

dotyczących
inicjowanie

środowisk
prac

osób

badawczych

i legislacyjnych dotyczących warunków życia i specyficznych potrzeb osób
niepełnosprawnych, takich jak: sposobów zaspakajania tych potrzeb, ujawniania
barier społecznych, technologicznych i innych ograniczających kontakt osób
niepełnosprawnych ze środowiskiem i utrudniających ich rehabilitację,
5) organizowanie festynów,

plenerów,

wystaw, warsztatów

tematycznych,

konkursów, turniejów i przeglądów.
3. Działania dotyczące ochrony i promocji zdrowia (PKD 85.90.A), a w szczególności :
organizowanie imprez o charakterze
rehabilitacyjnych,

obozów,

wypoczynkowo – rekreacyjnym, turnusów

półkolonii

dla dzieci

i

młodzieży,

rehabilitacji

i rewalidacji dla osób będących pod opieką Stowarzyszenia, upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu wśród członków oraz osób starszych, dzieci i młodzieży,
popularyzowanie turystyki, krajoznawstwa, organizowanie rajdów, zlotów, olimpiad
sportowych.
4. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego
i kulturalnego wsi i miast (PKD 94.99.Z) Stowarzyszenia i organizacji
współpracujących ze Stowarzyszeniem SART „Promyk” Dębnica. Szerzenie oświaty,
kultury i aktywizacja ludności wiejskiej i miejskiej.
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5. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy
między społeczeństwami (PKD 84.21.Z), a w szczególności :
1) inicjowanie współpracy z pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami w Polsce
i za granicą,
2) współpraca z administracją państwową i samorządową oraz organizacjami,
stowarzyszeniami i instytucjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.
6. Prowadzenie działalności charytatywnej (PKD 88.99.Z).
7. Działania upowszechniające kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji
(PKD 90.04.Z).
8. Działania promujące i organizujące wolontariat (PKD 88.10.Z).

§11
Cele i sposoby realizacji Stowarzyszenia, które jako działalność pożytku publicznego
są wykonywane.
1. Wszechstronna pomoc osobą niepełnosprawnym,
2. Pomoc materialna i wsparcie duchowe,
3. Prowadzenie działalności szkoleniowej, organizowanie innych form służących
kultywowaniu polskiej kultury, udział w audycjach telewizyjnych,
4. Organizowanie odczytów i pokazów,
5. Opiniowanie projektów dotyczących warunków życia i specyficznych potrzeb osób
niepełnosprawnych takich jak: ujawnianie barier tektonicznych, ograniczający kontakt
osób niepełnosprawnych ze środowiskiem i utrudniających ich rehabilitację,
6. Organizowanie festynów, plenerów, wystaw i warsztatów tematycznych, konkursów,
7. Organizowanie imprez o charakterze wypoczynkowo- rekreacyjnym, turnusów
rehabilitacyjnych, rehabilitacji dla osób będących pod opieką Stowarzyszenia,
popularyzowanie turystyki, krajoznawstwa, organizowanie rajdów,
8. Współpraca ze Stowarzyszeniami, szerzenie oświaty i kultury i aktywizacji ludności
wiejskiej i miejskiej,
9. Współpraca z pokrewnymi Stowarzyszeniami i organizacjami w Polsce i za granicą,
10. Działalność charytatywna, aukcje prac plastycznych, zbiórki publiczne,
11. Działalność upowszechniająca kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji,
12. Działania promujące i organizujące wolontariat.
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Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
1) zwyczajnych,
2) nadzwyczajnych,
3) wspierających,
4) honorowych.
§ 13
1. Członkami Stowarzyszenia są:
1) członkowie zwyczajni – osoby pełnoletnie posiadające obywatelstwo polskie lub
obcokrajowcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej lub za granicą, zaliczane do jednej z grup inwalidów, które złożą pisemną
deklarację członkowską z wyjątkiem osób chorych psychicznie,
2) członkowie nadzwyczajni – osoby pełnoletnie, które z racji posiadanych
kwalifikacji,

wykonywanej

pracy

zawodowej

lub

społecznej

względnie

sprawowania stałej opieki nad członkiem zwyczajnym lub podopiecznym pragną
przyczynić się do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia,
3) członkowie wspierający – osoby fizyczne lub prawne deklarujące pomoc
materialną na rzecz Stowarzyszenia z tym, że osoba prawna działa wyłącznie
przez swojego przedstawiciela.
4) członkowie honorowi – nie będący członkami zwyczajnymi lub wspierającymi za
wniesienie szczególnych zasług w rozwój Stowarzyszenia.
2. Przynależność do Stowarzyszenia nie stoi na przeszkodzie członkostwu w innych
organizacjach i stowarzyszeniach.

§ 14
1. Nabycie praw członka zwyczajnego, nadzwyczajnego lub wspierającego następuje
uchwałą Zarządu po spełnieniu warunków opisanych w § 12 niniejszego statutu, przy
czym Zarząd ma prawo odmówić członkostwa w Stowarzyszeniu.
2. Tytuł członka honorowego – stanowiący najwyższą godność Stowarzyszenia, nadaje na
wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie Członków.
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3. Dla Instytucji lub osoby fizycznej za szczególne zasługi nadaje na wniosek Zarządu
Walne Zgromadzenie Członków Statuetkę Stowarzyszenia „Promyk Nadziei”.

§ 15
1. Członkowi zwyczajnemu przysługuje:
a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
b) prawo do korzystania ze świadczeń, lokali i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach
określonych przez jego władze,
c) prawo do korzystania z pomocy Stowarzyszenia w zaopatrzeniu w sprzęt, urządzenia
i przedmioty o znaczeniu rehabilitacyjnym na zasadach określonych przez władze
Stowarzyszenia,
d) prawo do uzyskania wszechstronnego poparcia Stowarzyszenia w sprawach szkolenia,
zatrudnienia, rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej oraz polepszenia
warunków bytowych,
5) prawo do wyrażenia opinii oraz zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących
działalności władz Stowarzyszenia,
6) prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków, w razie skreślenia z listy
członków oraz innych decyzji Zarządu,
7) prawo do noszenia odznaki i posiadania legitymacji Stowarzyszenia,
8) prawo do korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom
Stowarzyszenie.
2. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
a) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do rozwoju i znaczenia Stowarzyszenia,
b) dbać o jego dobre imię,
c) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia, również poprzez wykonywanie prac
społecznych na rzecz Stowarzyszenia,
d) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
e) terminowo opłacać składki członkowskie.
3. Członkowie nadzwyczajni maja prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem praw
określonych w § 14 ust. 1 pkt. 3.
4. Członkowie wspierający oraz honorowi mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem
praw określonych w § 14 ust. 1 pkt.1; 3; 4 i 6.
5. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo do udziału - z głosem doradczym –
w posiedzeniu władz statutowych Stowarzyszenia.
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6. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
7. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) 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,
e) zaciągania pożyczek oraz innych zobowiązań finansowych na rzecz organizacji.

§ 16
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) zgonu członka ze Stowarzyszenia,
b) wystąpienia członka ze Stowarzyszenia,
c) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,
d) wykluczenia członka ze Stowarzyszenia.
2. Zamiar wystąpienia członka ze Stowarzyszenia winien być zgłoszony Zarządowi na
piśmie.
3. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu
w razie:
1) nieusprawiedliwionego nie płacenia składek członkowskich przez okres co najmniej
12 miesięcy,
2) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
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4. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu
w razie:
1) nie przestrzegania przez członka postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz
Stowarzyszenia,
2) działania na szkodę Stowarzyszenia,
3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo pospolite lub
utratę praw publicznych.
§ 17
Pozbawienie członkostwa honorowego następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia na
wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 18
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
4)
§ 19
Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu
tajnym lub jawnym zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

§ 20
O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia
zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby członków /quorum/.
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Walne Zgromadzenie Członków

§ 21
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może mieć
charakter zwyczajny lub nadzwyczajny, do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków
uprawnieni są wszyscy członkowie Stowarzyszenia oraz osoby zaproszone.
2. Walne Zgromadzenie Członków Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd
co 4 lata, Sprawozdawcze jeden raz w roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbywać się w każdym czasie,
w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołane na żądanie Komisji Rewizyjnej
lub członów Stowarzyszenia, powinno odbyć się nie później niż w terminie 6 tygodni od
daty zgłoszenia żądania.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje nad sprawami dla których
zostało zwołane.
7. Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Członków może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2/3
zebranych.
8. Do kompetencji Walnego Zgromadzenie Członków należy:
a. uchwalanie statutu i zmian w statucie Stowarzyszenia,
b. ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji,
c. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
d. ustalanie liczby członków władz Stowarzyszenia,
e. wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,
f. udzielenie absolutorium Zarządowi,
g. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia oraz doraźnych komisji w razie ich
powołania,
h. powołanie Biura Stowarzyszenia,
i. rozpatrywanie odwołań członów Stowarzyszenia,
j. podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych przez Zarząd,
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k. podejmowanie uchwał o przystąpieniu / wystąpieniu Stowarzyszenia do / z innych
organizacji lub spółek,
l. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m. podejmowanie uchwał w innych sprawach, niezastrzeżonych do kompetencji innych
organów Stowarzyszenia.
9. O terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków członkowie powinni być
poinformowani co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
10. W razie braku quorum określonego § 19 niniejszego statutu Zarząd zwołuje Walne
Zgromadzenie Członków w tym samym dniu, po upływie 30 minut. Walne Zgromadzenie
zwołane w tym terminie może podjąć uchwały bez względu na liczbę obecnych członków.
11. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie uchwalenia statutu lub jego
zmiany, odwołania przed upływem kadencji władz Stowarzyszenia oraz pozbawienia
godności

honorowego

członka

Stowarzyszenia

podejmowane

są

większością

kwalifikowaną 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
12. Członkom wybranym do władz Stowarzyszenia nie ogranicza się w razie ponownego ich
wyboru, ilości kadencji.

Zarząd

§ 22
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika. Prezesa
Stowarzyszenia wybiera Walne Zgromadzenie, natomiast pozostała część Zarządu
konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach.
2. Członkowie Zarządu nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
3. W razie ustąpienia członka Zarządu, jego śmierci lub niemożności pełnienia funkcji
członka przez okres ponad 6-ciu miesięcy – mandat wygasa.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu z przyczyn określonych w pkt. 3,
Zarząd może uzupełnić skład Zarządu spośród kandydatów zgłoszonych przez Prezesa
Stowarzyszenia na Walnym Zgromadzeniu Członków, przy czym liczba osób
uzupełniających nie może przekraczać 1/3 składu.
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5. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić zainteresowanego członka o podjętej uchwale
o skreśleniu lub wykluczeniu i przysługującym mu prawie odwołania się do Walnego
Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
6. Prezes Zarządu kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz
oraz jest odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów
i wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
1) Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i uprawniony jest do podpisywania uchwał
w imieniu Zarządu.
2) Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Stowarzyszenia
upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie. Zarząd może udzielić
pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli wiceprezesowi, działającemu łącznie
z jednym z członków Zarządu.
3) Do zakresu działania Zarządu w szczególności należy:
a) zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków,
b) opracowywanie planów i programów działalności Stowarzyszenia oraz przedstawianie
ich Walnemu Zgromadzeniu Członków do zatwierdzenia,
c) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
d) podejmowanie uchwał o przyjęciu, skreśleniu lub wykluczeniu członków zwyczajnych
i wspierających,
e) występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia Członków o nadanie lub
pozbawienie członkostwa honorowego,
f) rozpoznawanie spraw konfliktowych między członkami Stowarzyszenia,
g) prowadzenie postępowań dyscyplinarnych wobec członków, których zachowanie
pozostaje w sprzeczności z zasadami i celami statutowymi Stowarzyszenia oraz
udzielanie upomnień i nagan jak również podejmowanie uchwał o zawieszeniu
w prawach członka,
h) prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia,
i) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami
j) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
k) ustalanie wysokości składek członkowskich, przy czym Zarząd może w drodze
uchwały zwolnić od płacenia składek niektóre grupy członkowskie,
l) powoływanie w miarę potrzeb fachowych organów takich jak komisje i zespoły do
realizacji celów Stowarzyszenia,
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m) zatrudnianie dyrektora Biura w razie powołania przez Walne Zgromadzenie
Członków,
n) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków,
o) podejmowanie uchwał w sprawie przyznania różnych form pomocy osobom
niepełnosprawnym i ich rodzinom.
7. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes Stowarzyszenia.
8. Prezes kieruje pracami Zarządu i reprezentuje go na zewnątrz.
9. W sprawach nie cierpiących zwłoki, a nie zastrzeżonych do właściwości władz
statutowych Stowarzyszenia, Prezes może podejmować stosowne decyzje.
10. Szczegółowe zasady i tryb działania Zarządu określa regulamin wewnętrzny
Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna

§ 23
1.

Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zgromadzenie Członków. Komisja Rewizyjna
wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

2. W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, jego śmierci, wykluczenia ze
Stowarzyszenia lub niemożności pełnienia funkcji przez okres ponad 6-ciu miesięcy –
mandat członka Komisji wygasa. Skład osobowy Komisji Rewizyjnej w takim przypadku
jest uzupełniany spośród kandydatów zgłoszonych do Komisji Rewizyjnej na Walnym
Zgromadzeniu Członków, według kolejności uzyskanych głosów.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
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 byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu
statystycznego za rok poprzedni.
4. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
14

1) nadzorowanie

i

kontrolowanie

całokształtu

działalności

Stowarzyszenia,

ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
2) przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu,
3) wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
4) prawo do wnioskowania o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od władz i członków Stowarzyszenia złożenia
pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo do udziału w posiedzeniach Zarządu
z głosem doradczym.
7. Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji
Rewizyjnej.

Rozdział V
Biuro Stowarzyszenia

§ 24
1. Biuro Stowarzyszenia powoływane jest w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie
Członków.
2. Biurem kieruje dyrektor zatrudniony przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. Biuro Stowarzyszenia powoływane jest w celu prowadzenia działalności społecznej,
kulturalnej, oświatowo-wychowawczej, integracyjnej wśród niepełnosprawnych i ich
rodzin oraz wśród środowisk wspierających działalność stowarzyszenia, tworzenia
ośrodków rehabilitacyjnych, wydawniczej oraz każdej innej zleconej przez Zarząd.
4. W zakresie działania Biura jest także współpraca z podobnymi stowarzyszeniami
i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.
5. Pracownikami Biura mogą być osoby nie będące członkami Stowarzyszenia.

§ 25
Zarząd może udzielić dyrektorowi biura stałego pełnomocnictwa do ogólnego działania
w imieniu Stowarzyszenia w granicach zwykłego Zarządu.
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Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia

§ 26
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie,
b. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących
w użytkowaniu Stowarzyszenia,
c. dotacje i subwencje,
d. darowizny od osób prawnych i fizycznych, zapisy i spadki,
e. dochody z własnej działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie,
f. dochody z ofiarności publicznej.
2. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia wpłacane mogą być na konto
Stowarzyszenia i na nim przechowywane. Skarbnik może posiadać pogotowie kasowe
w wysokości ustalonej przez Zarząd.
3. Cały dochód powstały Stowarzyszenie przekazuje na cele statutowe organizacji pożytku
publicznego.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. W sprawach nabywania i zbywania oraz obciążania majątku podejmuje Zarząd
Stowarzyszenia.
6. Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi

Rozdział VII
Rozwiązywanie i likwidacja Stowarzyszenia

§ 27
1. Likwidacja Stowarzyszenia następuje w razie:
a. podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków,
b. wydanie postanowienia przez sąd rejestrowy o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być
podjęta w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków delegatów /quorum/ i dla
swej ważności wymaga 2/3 głosów.
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3. Majątek z likwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w uchwale
Walnego Zgromadzenia Członków, a w razie braku takiej uchwały o przeznaczeniu
majątku na określony cel społeczny orzeka Sąd.
4. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu lub osoba wyznaczona przez
Sąd.
5. Koszty likwidacji Stowarzyszenia, a w szczególności wynagrodzenie likwidatora pokrywa
się z majątku Stowarzyszenia.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 28
Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego
o zarejestrowaniu Stowarzyszenia lub zmian w statucie.

Dębnica, dnia 2 września 2013 roku

Zarząd w składzie :

Bogumiła Górniak

- prezes

- ..………………………………………

Marian Warchał

- wiceprezes

- .……………………………………….

Teresa Górna

- skarbnik

- ..………………………………………

Agnieszka Filipiak

- sekretarz

- .…….…………………………………

Dębnica, dnia 2 września 2013 roku
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