STATUT
Stowarzyszenia „Wesoła Stonoga”

Tekst jednolity

Pelplin, 4 grudnia 2013r.
Zatwierdzony w KRS 19 lutego 2014r.
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Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi
Stowarzyszeniem.

nazwę:

Stowarzyszenie

„Wesoła

Stonoga”

zwane

dalej

§2
1.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą
miasto Pelplin.
2.
Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza
granicami kraju.
§3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.
§4
Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych i zagranicznych organizacji
zainteresowanych tym samym lub podobnym profilem działania.
§5
Stowarzyszenie ma prawo używania własnych pieczęci, oznak i znaków organizacyjnych
z zachowaniem obowiązujących przepisów.

Rozdział II
Cele, środki i przedmiot działania
§6
Stowarzyszenie realizuje cele w obszarze:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) działalności charytatywnej;
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4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6) ochrony i promocji zdrowia;
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) działalności wspomagającej innowacyjność i eksperymenty pedagogiczne;
9) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
10) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
11) wypoczynku dzieci i młodzieży;
12) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
13) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
14) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
15) turystyki i krajoznawstwa;
16) bezpieczeństwa dzieci i młodzieży;
17) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
i za granicą;
18) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
19) promocji i organizacji wolontariatu;
20) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
21) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka;
22) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1) Organizowanie i finansowanie:
przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, w tym
w szczególności seminariów;
szkoleń, konferencji i konkursów oraz wycieczek;
imprez kulturalnych, sportowych, edukacyjnych takich jak festiwale, targi, pokazy
i wystawy, służących promocji regionu i jego tożsamości kulturowej;
działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym opracowywanie
i druk broszur, folderów, plakatów, opracowywanie i rozpowszechnianie
materiałów audiowizualnych, tworzenie stron internetowych.
2) Prowadzenie doradztwa w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.
3) Współpracę, wymianę doświadczeń i zgłaszanie wniosków organom i instytucjom
odpowiedzialnym za działania w obszarze celów Stowarzyszenia.
4) Gromadzenie i opracowywanie zbiorów dokumentujących tradycje i zwyczaje
regionu.
5) Informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach i ich wynikach
za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz własnych wydawnictw.
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6) Prowadzenie klubów, kół zainteresowań i organizowanie różnych form
wypoczynku i terapii osób niepełnosprawnych.
7) Rozwijanie bazy lokalowej i zasobów materialnych Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Pelplinie.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
§9
1.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która pragnie
wnieść wkład w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia i jest aktywnie zaangażowana
w życie społeczności regionu.
2.
Członkiem Stowarzyszenia może być również obywatel innego kraju.
§ 10
Członek zwyczajny ma prawo:
1. czynnego i biernego udziału w wyborach władz Stowarzyszenia,
2. podejmowania inicjatyw, zgłaszania wniosków i głosowania na zebraniach
Stowarzyszenia zgodnie z przepisami statutu,
3. zgłaszania opinii, postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
4. brania udziału
Stowarzyszenie.

we

wszystkich

przedsięwzięciach

organizowanych

przez

§ 11
1.
Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, zainteresowana celami
Stowarzyszenia, która zadeklaruje stałą składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia
i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnie złożonej deklaracji.
2.
Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, za wyjątkiem
biernego i czynnego prawa wyborczego i może działać w Stowarzyszeniu za pośrednictwem
swego przedstawiciela.
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§ 12
1.
Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu
celów Stowarzyszenia.
2.
Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie.
3.
Członkom honorowym przysługują prawa i obowiązki członka zwyczajnego,
za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
4.
Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
§ 13
Członek zwyczajny i wspierający zobowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składki członkowskiej.
§ 14
Członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd zwykłą
większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków Zarządu Stowarzyszenia.
§ 15
Członkowie założyciele Stowarzyszenia z chwilą rejestracji Stowarzyszenia stają się
członkami zwyczajnymi.
§ 16
Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia ustaje w razie:
1) pisemnej rezygnacji członka,
2) skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu:
niepłacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy,
działania przynoszącego szkodę Stowarzyszeniu,
3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo umyślne
lub na karę dodatkową utraty praw publicznych,
4) śmierci członka,
5) rozwiązania się Stowarzyszenia.
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§ 17
Członkostwo wspierające ustaje w razie:
1) rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
2) skreślenia z uzasadnionych przyczyn dokonanego uchwałą Zarządu,
3) utraty osobowości prawnej w przypadku osoby prawnej będącej członkiem
wspierającym,
4) rozwiązania się Stowarzyszenia.
§ 18
Członkostwo honorowe ustaje w razie:
1) dobrowolnego, pisemnego zrzeczenia się tej godności,
2) pozbawienia tej godności uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu,
3) rozwiązania się Stowarzyszenia.
§ 19
Członkom skreślonym przez Zarząd z listy członków przysługuje prawo wniesienia
odwołania do najbliższego Walnego Zebrania.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 20
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 21
1.
Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.
2.
Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym.
3.
W przypadku, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu
w trakcie trwania kadencji, dany organ będzie uprawniony do uzupełnienia swojego składu
poprzez dokooptowanie w drodze uchwały odpowiednio Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
4.
Dokooptowany członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej sprawuje funkcję do końca
kadencji, na którą został powołany członek w miejsce, którego następuje dokooptowanie.
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5.
Uzupełnienie składu organu, w sposób opisany wyżej, nie może dotyczyć więcej niż
połowy składu danego organu.
6.
W przypadku wyborów całego składu Zarządu dokonuje się również nowych
wyborów całego składu Komisji Rewizyjnej, również w przypadku, jeżeli kadencja członków
Komisji Rewizyjnej nie dobiegła końca.
7.
Nowo wybrane władze Stowarzyszenia pełnią swoją funkcję od momentu przyjęcia
uchwały o ich wyborze przez właściwy organ Stowarzyszenia.
8.
Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo.
Walne Zebranie
§ 22
1.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) wybór i odwołanie organów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
2) dokonywanie wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej w przypadku rezygnacji
więcej niż połowy składu danego organu
3) nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego,
4) podejmowanie uchwał o przystępowaniu do stowarzyszeń,
5) uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,
6) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
7) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
8) opiniowanie i rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej,
9) ustalanie wysokości wpisowego i składek,
10) podejmowanie uchwały dotyczącej bilansu rocznego oraz udzielenie absolutorium
dla Zarządu.

2.
Zwyczajne Walne Zebranie powinno odbyć się, co najmniej raz w roku.
3.
O terminie, miejscu i porządku obrad zwyczajnego Walnego Zebrania, Zarząd
zawiadamia członków poprzez ogłoszenie wywieszone w siedzibie Stowarzyszenia
co najmniej na 7 dni przed terminem.
4.
Zarząd dodatkowo informuje o zwołaniu Walnego Zebrania Członków poprzez
zawiadomienia przesłane za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
5.
Nie otrzymanie przez Członka zawiadomienia telefonicznego lub za pomocą poczty
elektronicznej o terminie Walnego Zebrania Członków nie stanowi podstawy do uznania
zebrania za nieważne.
6.
Zarząd w przypadku braku obecności na Walnym Zebraniu, co najmniej połowy
ogólnej liczby członków wyznacza drugi termin Walnego Zebrania. Ponowne Zebranie może
być wyznaczone nie szybciej niż 15 minut po pierwszym terminie.
7.
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów:
1) w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków,
2) w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
3) w razie równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego obrady.
7

Głosowanie uchwał Walnego Zebrania odbywa się jawnie, za wyjątkiem wyboru
8.
władz Stowarzyszenia a w innych sprawach na żądanie choćby jednego członka danej
władzy.
§ 23
1.
2.
3.

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5
członków Stowarzyszenia.
Wniosek Komisji Rewizyjnej lub członków Stowarzyszenia winien określić sprawy, które ma
rozpatrywać nadzwyczajne Walne Zebranie.
Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie nie dłuższym
niż 14 dni od daty otrzymania wniosku.
Zarząd
§ 24
1. Zarząd może liczyć od 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zebranie, w tym Prezesa,
Sekretarza i Skarbnika.
2. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby
członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W razie równej liczby głosów decyduje
głos Prezesa.
§ 25
1. Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej, niż dwa razy w roku
i zwoływane są przez Prezesa.
3. W przypadku złożenia przez członka Zarządu rezygnacji, jego mandat oraz obowiązek
sprawowania funkcji wygasają:
1.
z dniem odwołania ze składu Zarządu
2.
lub z upływem jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji, jeżeli w tym
terminie członek Zarządu nie zostanie odwołany ze składu Zarządu.
§ 26
Do kompetencji Zarządu należy:
1) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
2) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu
oraz uchwałami i wytycznymi Walnego Zebrania,
3) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań,
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4) podejmowanie decyzji o przyjęciu lub skreśleniu członków,
5) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Zarządu,
6) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz podejmowanie
uchwał o przyjmowaniu zapisów i darowizn,
7) zawieranie umów lub upoważnianie do ich zawierania,
8) ustanawianie pełnomocników Stowarzyszenia,
9) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
10) powoływanie komisji problemowych i zespołów roboczych,
11) opracowywanie i przyjmowanie procedur obowiązujących w Stowarzyszeniu,
12) podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych
do kompetencji innych organów.
Komisja Rewizyjna
§ 27
1.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie
Przewodniczącego i Sekretarza.
2.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego
ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
3.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
4.
Upoważniony członek Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniu Zarządu
z głosem doradczym.
5.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej 1/2 liczby członków Komisji. W wypadku równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego.
§ 28
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1)
przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności
Stowarzyszenia,
2)
występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli
i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych uchybień,
3)
sporządzanie sprawozdań ze swej działalności i występowanie do Walnego
Zebrania z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu.
4)
Reprezentowanie Stowarzyszenia do zawierania umów z Prezesem i innym
upoważnionym do oświadczeń woli członkiem Zarządu.
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§ 29
Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Komisję
Rewizyjną.
Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 30
1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1) wpisowe i wpływy ze składek członkowskich,
2) zapisy, darowizny, lokaty
3) wpływy z działalności statutowej,
4) wpływy ze zbiórek publicznych i różnego rodzaju imprez,
5) wpływy z loterii i aukcji,
6) dotacje budżetowe, subwencje i wsparcie programów pomocowych,
7) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
8) inne wpływy.
2. Dochody wymienione w ust.1 mogą służyć jedynie realizacji celów statutowych
i pokryciu kosztów funkcjonowania Stowarzyszenia.
3. Cały dochód organizacji (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest
na działalność pożytku publicznego.
§ 31
Stowarzyszenie nie może:
1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jego 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".
2. Przekazywać majątku na rzecz swoich 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.
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3. Wykorzystywać 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.
4. Zakupić 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.
§ 32
1. W sprawach innych niż finansowe oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia
składa Prezes lub upoważniony przez niego inny członek Zarządu.
2. W sprawach zobowiązań finansowych oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia
składają, na piśmie, łącznie Prezes i inny członek Zarządu.
3. W umowach zawieranych z Prezesem Stowarzyszenie reprezentuje inny upoważniony
do oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia członek Zarządu i członek Komisji
Rewizyjnej.
4. W umowach zawieranych z upoważnionym członkiem Zarządu Stowarzyszenia
do oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, Stowarzyszenie reprezentuje Prezes
i członek Komisji Rewizyjnej.
§ 33
Stowarzyszenie dla prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
§ 34
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 35
1.
Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zebranie:
1) w pierwszym terminie - większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
liczby członków Stowarzyszenia,
2) w drugim terminie - zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.
2.
Wraz z uchwałą o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmuje uchwałę
o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołaniu Komisji Likwidacyjnej.
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