STATUT

Stowarzyszenia „Sport i Edukacja”
z dnia
25 czerwca 2012 roku

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie „Sport i Edukacja”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 nr 79 poz. 855 z późn. zm.) prawo o
stowarzyszeniach oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.)
§2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Władysławowo.
2. Stowarzyszenie używa znaku graficznego (logo) przedstawiającego kontur Polski północnej, pod
którym widnieje napis Sport i Edukacja. Znak Stowarzyszenia uwidoczniony jest na białym tle w
kolorze niebieskim.
§3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym
uwzględnieniem powiatu puckiego i województwa pomorskiego.
2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju
na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§4
Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
§5
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach
pełnej autonomii.
§6
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków .
2. Do prowadzenia swoich działań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz powoływać
oddziały i biura.

Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§7
Celami Stowarzyszenia są:
1. Upowszechnianie oraz rozwój sportu i rekreacji głównie wśród społeczności lokalnej, ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
2. Propagowanie idei olimpijskich oraz wartości edukacyjnych sportu.
Strona 2 z 13

3. Wspieranie działalności sportowej w szkołach i innych organizacjach
4. Działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do rozwoju fizycznego i
osobowego dzieci ,młodzieży i osób dorosłych
5. Wspieranie działań naukowych i badawczych rozwijających sport wyczynowy
i powszechny.
6. Propagowanie poprzez sport wartości i tradycji narodowych
7. Pomoc szkołom oraz innym organizacjom w rozwijaniu edukacji powszechnej dzieci,
młodzieży oraz osób dorosłych
8. Celem Stowarzyszenia jest realizowanie zadań sfery pożytku publicznego poprzez działanie na
rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego , zdrowotnego i
osobowego rozwoju ludzi ( Ustawa z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie Art.4 ust.,4,6,7,14,15,16,17,19) oraz aktywnego i godnego uczestnictwa w ich
życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom.

§8
Cele określone w § 7 Stowarzyszenia realizuje się przez:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Współpracę z organizacjami władzy państwowej, samorządowej, Kościołem Katolickim i
innymi organizacjami społecznymi i osobami fizycznymi.
Organizację imprez integrujących członków i sympatyków Stowarzyszenia.
Organizację spotkań, prelekcji, wystaw i imprez o charakterze kulturalno – sportowym.
Udostępnianie (bezpłatne/odpłatne) produktów reklamowych członkom Stowarzyszenia oraz
ich sympatykom.
Prowadzenie akcji promocyjnych w zakresie zdrowego stylu życia i rozwoju aktywności
fizycznej.
Organizowanie (bezpłatne/odpłatne) konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów o tematyce
sportowej, edukacji prozdrowotnej społeczeństwa oraz edukacji powszechnej.
Wspieranie finansowe przy zakupie sprzętu sportowego oraz urządzeń odnowy biologicznej i
rehabilitacyjnej dla SMS PZKosz we Władysławowie oraz innych szkół i organizacji
sportowych.
Tworzenie bazy sprzętu sportowego i badawczego dla celów sportowych i rehabilitacji
sportowej.
Udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i sportowcom w celu ich
prawidłowego rozwoju psychicznego i fizycznego.
Przeprowadzanie (bezpłatne/odpłatne) badań naukowych i psychologicznych organizacjom,
klubom oraz związkom sportowym.
Prowadzenie badań naukowych w celu tworzenia nowych projektów edukacji sportowej i
optymalizacji procesów treningowych oraz edukacji powszechnej.
Prowadzenie i tworzenie (bezpłatne/odpłatne) aktywnych form wypoczynku, imprez
kulturalnych, rozrywkowych, wycieczek, kolonii, obozów, zimowisk i innych.
Fundowanie stypendium młodym, zdolnym sportowcom.
Prowadzenie (bezpłatne/odpłatne ) działalności wydawniczej.
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15. Wsparcie finansowe SMS PZKosz we Władysławowie oraz innych szkół przy zakupie
pomocy naukowych, podręczników szkolnych i innych przedmiotów przydatnych w procesie
nauki szkolnej
16. Organizowanie (bezpłatne/odpłatne) imprez masowych promujących aktywny wypoczynek i
upowszechnianie sportu
17. Współpraca w szerokim zakresie dotycząca rozwoju sportu olimpijskiego i edukacji
sportowej z Polskim Komitetem Olimpijskim
18. Współpraca z Centralnym Ośrodkiem Sportu im. Feliksa Sztama w Cetniewie
i innymi ośrodkami Centralnego Ośrodka Sportu
19. Organizowanie (bezpłatne/odpłatne) zawodów i innych imprez sportowych
20. Pozyskiwanie (bezpłatne/odpłatne) wszelkich materiałów i sprzętu, który będzie pomocny w
działalności Stowarzyszenia.
21. Udzielanie pomocy rehabilitacyjnej i finansowej w powrocie do zdrowia osobom po
przebytych kontuzjach i urazach sportowych.
22. Prowadzenie
na
zlecenie,
w
szczególności
organów
władzy państwowej
i samorządowej, oraz ze środków własnych form nowatorskich i eksperymentalnych.
23. Prowadzenie działalności gospodarczej, tylko w rozmiarach służących realizacji celów
statutowych na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. wyłącznie jako
dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
24. Nadwyżka przychodów nad kosztami (również z działalności gospodarczej) przeznaczana jest
na działalność pożytku publicznego i służy realizacji celów statutowych.
25. Działalność, w części dotyczącej działalności pożytku publicznego nie jest działalnością
gospodarczą.
26. Uzyskany dochód nie może być przeznaczony do podziału w stosunku do członków
Stowarzyszenia, 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".
§9
1. Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.
2. Działalność statutowa może być odpłatna lub nieodpłatna.
3. Działalności nieodpłatna obejmuje :
a. Wydawanie książek-22.11.Z
b. Działalność wydawnicza pozostała-22.15.Z
c. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych 72.19.Z
d. Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego-71.40.Z
e. Działalność związana z informatyką, pozostała-72.60.Z
f. Działalność fizjoterapeutyczna-85.14.A
g. Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna-85.14.D
h. Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej
niesklasyfikowana-85.14.F
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i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.

Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania-85.32.C
Działalność pozostałych organizacji członkowskich , gdzie indziej niesklasyfikowana-91.33.Z
Działalność domów i ośrodków kultury-92.31.F
Działalność związana ze sportem, pozostała-93.19.Z
Działalność rekreacyjna pozostała , gdzie indziej niesklasyfikowana-92.72.Z
Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego-77.21.Z
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych-85.51.Z
Działalność klubów sportowych 93.12.Z
Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej-96.04.Z
Działalność wspomagająca edukację-85.60.Z
działalność związana ze sportem-93.11
działalność obiektów sportowych-93.11.Z
Działalność wspomagająca edukację-85.60.Z
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Nauka języków obcych 85.59.Z
Działalność obiektów sportowych 93.11.Z
działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

4. Działalności odpłatna obejmuje :
a. Wydawanie książek-22.11.Z
b. Działalność wydawnicza pozostała-22.15.Z
c. Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana-22.22.Z
d. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych 72.19.Z
e. Działalność graficzna pomocnicza-22.25.Z
f. Wynajem nieruchomości na własny rachunek-70.20.Z
g. Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego-71.40.Z
h. Działalność związana z informatyką, pozostała-72.60.Z
i. Działalność fizjoterapeutyczna-85.14.A
j. Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna-85.14.D
k. Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej
niesklasyfikowana-85.14.F
l. Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania-85.32.C
m. Działalność pozostałych organizacji członkowskich , gdzie indziej niesklasyfikowana91.33.Z
n. Działalność domów i ośrodków kultury-92.31.F
o. Działalność związana ze sportem, pozostała-92.62.Z
p. Działalność rekreacyjna pozostała , gdzie indziej niesklasyfikowana-92.72.Z
q. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego-77.21.Z
r. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych-85.51.Z
s. Działalność klubów sportowych 93.12.Z
t. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej-96.04.Z
u. Działalność wspomagająca edukację-85.60.Z
v. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
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Nauka języków obcych 85.59.Z
Działalność obiektów sportowych 93.11.Z
Działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych 72.20.Z
5. Dochód z działalności odpłatnej może być przeznaczony tylko na realizację celów statutowych.
w.
x.
y.
z.

Rozdział III
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW
§ 10
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie
członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.

1.

2.

3.
4.

5.

§ 11
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:
a. obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw
publicznych bez względu na płeć, wyznanie, przynależność do innych organizacji, jeżeli
akceptuje cele statutowe Stowarzyszenia;
b. cudzoziemiec, zarówno mający jak i nie mający miejsca zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na płeć, wyznanie, narodowość, obywatelstwo
jeżeli akceptuje cele statutowe Stowarzyszenia.
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia są:
a. członkowie założyciele,
b. osoby, które złożą stosowną deklarację wraz z pisemną rekomendacją dwóch członków
Stowarzyszenia i zostaną przyjęci na podstawie uchwały dokonanej przez Zarząd.
Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia danej osoby w poczet członków Stowarzyszenia winna być
podjęta w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.
Od uchwały odmownej Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków przysługuje
zainteresowanemu prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od jej
otrzymania i będzie rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.
Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową,
rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia
a. członków wspierających przyjmuje Zarząd zwykłą większością głosów na podstawie
pisemnego wniosku;
b. członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i
biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
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c. członek wspierający – osoba prawna – bierze udział w pracach Stowarzyszenia przez swego
pełnomocnika.
6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu
podjętej nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji
7. Godność „Honorowego Członka Stowarzyszenia” nadaje Walne Zgromadzenie na umotywowany
wniosek Zarządu osobom zasłużonym dla Stowarzyszenia. Członkowie ci mają prawa członków
zwyczajnych, a ponadto są zwolnieni z płacenia składek.

§12
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia
5. korzystania ze wszystkich form pomocy prowadzonych przez Stowarzyszenie.

§ 13
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
4. regularnego opłacania składek.

§ 14
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce
Zarządu,
2. wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w przypadku rażącego działania na szkodę
Stowarzyszenia
3. skreślenia z listy członków z powodu nieopłacania składek przez okres 6 miesięcy (zgodnie z
§31 ust. 4)
4. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
5. utraty praw publicznych

§ 15
1. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu lub skreśleniu przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia Członków terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
2. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.
3. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
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Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 16
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna,
§ 17
Kadencja władz wybieralnych trwa 4 lata.
§ 18
1. Wybór do władz Stowarzyszenia zapada zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy
członków
uprawnionych
do
głosowania
(z
uwzględnieniem
zapisów
§ 19 ust.7). Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. W przypadku ustąpienia członka władz Stowarzyszenia, jego śmierci lub wykluczenia w trakcie
kadencji, pozostałym członkom organu przysługuje prawo uzupełnienia składu w drodze kooptacji
do wysokości 1/3 liczebności składu.
3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej
połowy członków danej władzy, chyba że statut stanowi inaczej. W razie równości głosów
decyduje głos przewodniczącego zebrania.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

§ 19
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo udziału z głosem decydującym na Walnym
Zgromadzeniu Stowarzyszenia.
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków
co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania
Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jeden raz w roku, w ciągu trzech miesięcy po
upływie roku kalendarzowego.
Zawiadomienie uważa się za skuteczne przesłane droga elektroniczną (e-mail) z potwierdzeniem
zwrotnym, bądź zwykłym listem pocztowym.
Udział w Walnym Zebraniu Członków jest osobisty, osoby prawne poprzez swoich
pełnomocników.
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały przy obecności:
a. w pierwszym terminie - przy obecności co najmniej połowy plus jeden ogólnej liczby
uprawnionych członków, zwykłą większością głosów,
b. w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu nie wcześniej niż 30 minut po
pierwszym terminie - bez względu na liczbę osób obecnych i uprawnionych do głosowania
, zwykłą większością głosów.
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8. Zapis § 19 ust. 7b nie dotyczy uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
9. Walne Zgromadzenie obraduje według przyjętego przez siebie porządku obrad.
§ 20
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy w szczególności:
1. Uchwalenie statutu Stowarzyszenia i jego zmian.
2. Ustalanie kierunków rozwoju Stowarzyszenia.
3. Wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia oraz Prezesa Zarządu.
4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5. Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
6. Rozpatrywanie odwołań Członków Zwyczajnych od uchwał Zarządu.
7. Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
§ 21
1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia co
jeden raz w roku w pierwszych trzech miesiącach roku kalendarzowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest:
a. na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia,
b. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c. na wniosek co najmniej 3/5 ogólnej liczby Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno być zwołane w terminie 3 miesięcy od
wpłynięcia wniosku.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało
zwołane.

ZARZĄD

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

§ 22
Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.
Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane wyrokiem prawomocnym za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Zarząd Stowarzyszenia, który składa się z 3-5 osób, wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa
oraz sekretarza. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
Kadencja Zarządu trwa 4 lata
Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
Zarząd działa zgodnie z uchwałami podjętymi przez Walne Zebranie Członków.
Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 3 razy do roku.
Szczegółowe zasady działania Zarządu Stowarzyszenia określa regulamin zatwierdzony przez
Walne Zgromadzenie
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§ 23
Do zakresu zadań Zarządu należy:
1. Realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Organizacja bieżącej działalności Stowarzyszenia.
3. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.
4. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia.
5. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
6. Podejmowanie decyzji w sprawie nabywania i zbywania majątku ruchomego i nieruchomego
oraz innych decyzji finansowych.
7. Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia.
8. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.
9. Szczegółowe zasady działania Zarządu Stowarzyszenia określa regulamin zatwierdzony przez
Walne Zgromadzenie
10. Zarząd ustala zasady wynagrodzenia i podpisuje umowy z pracownikami Stowarzyszenia.
11. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora
12. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu

§ 24
1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu
osobowego Zarządu, chyba że postanowienia statutu stanowią inaczej.
2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
3. Zarząd ma obowiązek umożliwić udział członkom Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu.

§ 25
Dla ważności wszystkich oświadczeń woli, również w zakresie praw i obowiązków
majątkowych Stowarzyszenia, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu ,w tym
prezesa Zarządu.

KOMISJA REWIZYJNA

1.
2.
3.
4.

§ 26
Komisja Rewizyjna wybierana przez Walne Zgromadzenie składa się z trzech osób,
w tym przewodniczącego i sekretarza.
Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia sprawującą kontrolę nad jego działalnością .
Komisja Rewizyjna jest organem niezależnym od Zarządu i nie podlega w zakresie swoich
czynności kontrolnych Zarządowi.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani
pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa.
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5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
przynajmniej 2 jej członków. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego
posiedzenia.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w Stowarzyszeniu.
7. Członek Komisji Rewizyjnej wykonuje swoje funkcje społecznie i nie otrzymuje z tego tytułu
wynagrodzenia.
8. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być pracownikiem etatowym Stowarzyszenia.
9. Członkowie Komisji Rewizyjnej
nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
10. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej jeden raz w roku.

§27
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia pod względem zgodności z przepisami prawa,
statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków oceny działalności Zarządu oraz
przedstawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla Zarządu.
3. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
4. Zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w
terminach przewidzianych przez statut.
5. Sporządzanie corocznych ocen działalności Stowarzyszenia i podawanie ich do wiadomości
członków.
6. Przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków corocznego sprawozdania ze swojej
działalności.
7. Delegowanie członków Komisji Rewizyjnej do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z
głosem doradczym.
8. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu zatwierdzonego przez Walne
Zgromadzenie

Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 28
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości i ruchomości.
§ 29
Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1. składki członkowskie,
2. wpływy ze zbiórek,
3. darowizny i zapisy,
4. dotacje rządowe i samorządowe,
Strona 11 z 13

5. dochody z własnej działalności gospodarczej,
6. inne wpływy,
7. subwencje, granty, kontrakty i środki z funduszy publicznych,
8. wpływy z programów celowych,
9. nawiązki sądowe,
10. środki uzyskane z aukcji prac członków i podopiecznych,
11. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących
w użytkowaniu Stowarzyszenia
12. dotacje otrzymane z zagranicy,
13. dochody z odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

własność

lub

będących

§ 30
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Środki pieniężne stanowiące majątek Stowarzyszenia mogą być przechowywane wyłącznie na
koncie bankowym Stowarzyszenia.
Zebrane środki pieniężne nie będą stanowiły podstawy naliczenia dywidendy dla organizacji
sportowych ani nie będą stanowiły środków do ich wypłaty.
Zabrania się z majątku Stowarzyszenia 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".
Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz 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 w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie
lub na preferencyjnych warunkach.
Zabrania się wykorzystania majątku Stowarzyszenia na rzecz 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”, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu
statutowego.
Zabrania się dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Stowarzyszenia , członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
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pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi”, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 31
1. Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zgromadzenie Członków w formie uchwały.
2. Składki powinny być opłacane do dnia 15 każdego miesiąca.
3. Nowo przyjęci członkowie uiszczają pierwszą składkę począwszy od miesiąca kalendarzowego
następującego po miesiącu, w którym Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu członka.
4. W przypadku zalegania z zapłatą za 6 miesięcy Zarząd może podjąć uchwałę o wykluczeniu
członka ze Stowarzyszenia.
5. Zaległości powstałe wskutek nieopłacania składek mogą być dochodzone przez Stowarzyszenie
na drodze sądowej.

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 32
1. Uchwalenie zmian statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne
Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co
najmniej połowy plus jeden członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie zmian statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego
Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad
Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w §19 ust. 3 i 5 należy załączyć
projekty stosownych uchwał.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz decyduje o przeznaczeniu majątku.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w
statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855. z późn. zm.).
Niniejszy Statut Stowarzyszenia został przyjęty i zatwierdzony przez Członków Założycieli
podczas zebrania założycielskiego uchwałą nr 2 /2012 z dnia 25 czerwca 2012 r.
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