STATUT

Stowarzyszenie

„Ad Astra”
Absolwentów i Przyjaciół
Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza
w Janowie Lubelskim

Janów Lubelski 2007

I. Postanowienia ogólne
Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę:

Stowarzyszenie „Ad Astra”.
Zrzesza ono absolwentów i przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego
im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim; zwane jest w dalszej części statutu
Stowarzyszeniem.
§1
Stowarzyszenie jest dobrowolnym samorządnym zrzeszeniem o zasięgu ogólnokrajowym
§2
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§3
Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Janów Lubelski
§4
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania swoich celów może prowadzić działalność poza granicami kraju.

§5
Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną .
Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach
(Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu .
§6
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§7
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem
tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

II. Cele i sposoby działania
§8
Celem stowarzyszenia jest:
1. Skupienie absolwentów LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza
w Janowie Lubelskim i przyjaciół Szkoły, kultywowanie pamięci i tradycji Szkoły oraz
wspieranie współpracy nad stałym jej rozwojem
2. Promocja działalności i osiągnięć Szkoły oraz jej dobrego imienia
3. Utrzymywanie i poszerzanie kontaktu absolwentów poprzez wymianę informacji o ich
działalności i osiągnięciach.
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4. Poszerzanie oferty zajęć edukacyjnych dla uczniów Szkoły i wspieranie innowacji
dydaktycznych i wychowawczych
5. Udzielanie aktywnej pomocy Szkole i prowadzenie zadań na rzecz nauki, dydaktyki
i wychowania oraz pozyskiwanie funduszy na rozwój Szkoły
6. Niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania ich szans
7. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej
8. Promocja i krzewienie wiedzy o dorobku kulturowym i dziedzictwie przyrodniczym Ziemi
Janowskiej oraz ich ochrona
9. Prowadzenie działań na rzecz rozwoju demokracji, upowszechnianie i ochronę wolności,
praw człowieka i swobód obywatelskich
10. Promocja integracji europejskiej oraz rozwijanie współpracy międzynarodowej
11. Promowanie działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnych,
12. Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
13. Świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,
a także ofiarom przemocy i przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, wolności i rodzinie
14. Wspieranie i promocja sportu, rekreacji, oraz organizowanie wypoczynku dla dzieci
i młodzieży
15. Tworzenie warunków lepszego wykorzystania lokalnego potencjału gospodarczego
i społecznego oraz rozwoju przedsiębiorczości
16. Promocję idei wolontariatu w działalności społecznej i obywatelskiej
17. Rozwój społeczeństwa informacyjnego
18. Odnowa i zachowanie obiektów zabytkowych i miejsc pamięci
19. Współpraca trójsektorowa (organizacje pożytku publicznego, samorządu, biznesu)
20. Działania na rzecz wprowadzenia rozwiązań organizacyjnych, prawnych i gospodarczych
zgodnych z ideą ekorozwoju
21. Pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji członkom Stowarzyszenia oraz innym osobom
zainteresowanym promocją idei zrównoważonego rozwoju
22. Upowszechnianie wartości chrześcijańskich w życiu publicznym
§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Współdziałanie z władzami szkoły, instytucjami i organizacjami zainteresowanymi
działalnością Stowarzyszenia m.in. organem prowadzącym, Radą Rodziców i Samorządem
Szkolnym
2. Gromadzenie i aktualizowanie informacji o absolwentach oraz ich losach.
3. Prowadzenie działalności na rzecz tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
4. Tworzenie funduszy dla potrzeb działalności stowarzyszenia i wspierania bieżącej
działalności i rozwoju szkoły..
5. Nawiązanie współpracy z organizacjami promującymi idee integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
6. Pozyskiwanie funduszy celowych UE wspierających projekty edukacyjne służące
poszerzeniu oferty edukacyjnej naszej szkoły
7. Dokumentowanie dorobku Szkoły w formie monografii, kronik, wystaw, publikacji
prasowych, nagrań audio i video,
8. Fundowanie stypendiów oraz nagród dla uczniów mających szczególne osiągnięcia w nauce,
olimpiadach przedmiotowych, konkursach, sporcie oraz rozsławiających dobre imię Szkoły
w kraju i na świecie,
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9. Wspieranie akcji charytatywnych organizowanych przez uczniów, Samorząd Szkolny
i Radę Rodziców.
10. Zdobywanie funduszy na likwidowanie barier urbanistycznych w budynku szkolnym
dla uczniów i nauczycieli niepełnosprawnych.
11. Pozyskiwanie funduszy na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego
dla młodzieży.
12. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego i udzielenia informacji
i pomocy prawnej,
13. Prowadzenie działań mających na celu promocję czystego środowiska i edukację
ekologiczną poprzez organizowanie odczytów, prelekcji, szkoleń, imprez angażujących
dzieci w działania proekologiczne, wspieranie działań nad przyrodą, walka ze zjawiskiem
zaśmiecania, zwłaszcza na obszarach leśnych, opieka nad zwierzętami i ich ochrona,
wspieranie akcji zalesiania,
14. Podejmowanie działań mających na celu zachęcanie prywatnej przedsiębiorczości
do inwestowania na terenie działalności stowarzyszenia,
15. Wspieranie działań władz samorządowych, szkół organizacjo młodzieżowych, społecznych
i innych prowadzących do popularyzacji idei samorządności, działania na rzecz zwiększenia
aktywności i mobilności społecznej,
16. Ochrona praw dziecka poprzez tworzenie ośrodków interwencyjno-mediacyjnych, stałych
zespołów programowych, zespołów problemowych, placówek pracy z dziećmi i młodzieżą,
17. Prowadzenie działań mających na celu wymianę informacji i dorobku intelektualnego
z innymi instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
18. Rozwijanie innych form działalności merytorycznej służącej realizacji celów statutowych,
19. Organizowanie grup samopomocowych, pomocy materialnej oraz finansowej osobom
potrzebującym,
20. Poradnictwo, szkolenia oraz pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach
komunikacyjnych, także ofiarom przemocy i przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu,
bezpieczeństwu powszechnemu, bezpieczeństwu w komunikacji, wolności,
rodzinie i obyczajowości, w szczególności w formie:
- udzielania informacji i pomocy prawnej,
- ułatwienia poszkodowanym kontaktów z policją i prokuraturą,
- organizowania i zapewniania pomocy medycznej w formie konsultacji,
diagnozowania, opiniowania, rekonwalescencji a także w razie konieczności
przeprowadzenie zabiegu,
- pomocy ekonomicznej poprzez zapomogi i czasowe zasiłki,
- przygotowania i prowadzenia spraw związanych z wypłatą odszkodowań oraz nadzór
prawny nad likwidacją szkód,
- korzystania z opinii biegłych specjalistów.
21. Współpracę z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie
realizacji celów Stowarzyszenia,
22. Utworzenie systemu informacji ( bank danych na temat organizacji pozarządowych
i instytucji w regionie ),
23. Aktywizację społeczności lokalnej w procesie integracji europejskiej oraz współpracy
międzynarodowej,
24. Wypowiadanie się publicznie w sprawach związanych z celami Stowarzyszenia,
25. Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym za rzecz celów społecznie użytecznych,
26. Prowadzenie działalności publikacyjno–promocyjnej przez opracowanie i wydawanie
materiałów informacyjnych w postaci: folderów, broszur, stron internetowych
27. Wydawanie periodycznego czasopisma propagującego cele i zadania Stowarzyszenia,
jak również przekazującego aktualne informacje i porady dla osób korzystających z pomocy
Stowarzyszenia,
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28. Udzielenie porad i konsultacji, organizację wyjazdów studyjnych i innych form
popularyzacji dobrej praktyki,
29. Organizowanie imprez promocyjnych takich jak, festiwale, targi, pokazy, wystawy,
zawody i konkursy,
30. Opracowanie wniosków aplikacyjnych oraz realizacja produktów,

III. Członkowie stowarzyszenia
§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków wspierających.
3. Członków honorowych.
§ 11
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel polski lub
cudzoziemiec (także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej), który ukończył Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza
w Janowie Lubelskim i wyraził chęć współpracy i przynależności do Stowarzyszenia oraz
złożył własnoręcznie podpisaną deklarację członkowską.
2. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba będąca czynnym pracownikiem naszego LO,
która nie jest jego absolwentem, lecz wyraża chęć przynależenia i działania
w Stowarzyszeniu
3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością
Stowarzyszenia, która deklaruje na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub
organizacyjną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
4. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w rozwój i działalność Stowarzyszenia.
§ 12
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia.
§ 13
Nadanie lub pozbawienie tytułu członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania
Członków na pisemny wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub ¼ członków Stowarzyszenia.
§ 14
Każdy członek zwyczajny posiada:
1.
2.
3.
4.

Czynne i bierne prawo wyboru do władz Stowarzyszenia.
Prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.
Prawo zgłaszania wniosków, uchwał i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.
Prawo korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach
zgodnych z jego celami statutowymi.
5. Prawo udziału w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem
głosu.
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§ 15
Członek zwyczajny jest zobowiązany:
1.
2.
3.
4.

Aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia i realizować jego cele.
Przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
Regularnie opłacać składki członkowskie.
Dbać o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.
§ 16

Członek wspierający ma prawo do:
1. Uczestniczenia z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia.
2. Zgłaszania wniosków, uchwał i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia dotyczących
podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
§ 17
Członek wspierający jest zobowiązany:
1. Aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia i realizować jego cele.
2. Przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Regularnie opłacać składki członkowskie.
§ 18
Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestniczyć w pracach i imprezach
organizowanych przez Stowarzyszenie i posiadają głos doradczy we władzach Stowarzyszenia.
§ 19
Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, zwolniony jest
z obowiązku opłacania składek członkowskich. Może jednak brać udział z głosem doradczym
w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa i obowiązki jak
członkowie zwyczajni.
§ 20
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w następujących przypadkach:
1/ skreślenia przez Zarząd wskutek:
a/ rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, złożonej na piśmie Zarządowi,
b/ śmierci członka,
c/ utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
2/ wykluczenia przez Zarząd:
a/ w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia statutu lub nieprzestrzegania postanowień
i uchwał władz Stowarzyszenia,
b/ za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez rok,
c/ z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.
3. Od decyzji wydanej przez Zarząd w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2/, przysługuje
prawo odwołania się w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie, złożonego za
pośrednictwem Zarządu do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
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4. Osoby, które zostały skreślone w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1/ lit. a/ i c/ albo
wykluczone w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2/ lit. a/ i b/, mogą ubiegać się o
ponowne przyjęcie nie wcześniej niż po upływie jednego roku od daty skreślenia lub
wykluczenia, natomiast osoby wykluczone w przypadku określonym w ust. 1 pkt 2/ lit. c/ po upływie okresu kary.

IV. Władze stowarzyszenia
§ 21
Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zgromadzenie
Zarząd.
Komisja Rewizyjna.
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa
się w głosowaniu tajnym.
3. Członkowie wszystkich władz pełnią swoje funkcje honorowo.
4. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej mogą należeć tylko do jednego z tych gremiów.

1.
a)
b)
c)
2.

§ 22
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu
nie stanowią inaczej.
§ 23
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie
trwania kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany w drodze kooptacji przez organ,
który uległ zmniejszeniu, z tym, że w ten sposób powołać nie więcej niż 1/3 składu danego
organu. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w celu odbycia wyborów
uzupełniających.

Walne Zgromadzenie Członków
§ 24
1.
2.
a)
b)
3.
4.

5.
6.
a)
b)
7.
8.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
Walne Zgromadzenie Członków może być:
zwyczajne
nadzwyczajne
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście
miesięcy jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
O terminie, miejscu, trybie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd
zawiadamia członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed zwołaniem
Zgromadzenia.
Zarząd może z własnej inicjatywy zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków.
Zarząd ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków:
na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej,
na pisemny wniosek poparty przez 30% członków Stowarzyszenia.
Zgromadzenie musi być zwołane w ciągu 1 miesiąca od daty otrzymania wniosku
i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
Walnym Zgromadzeniem kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
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9. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
10. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczy co najmniej połowa członków uprawnionych
do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o
godzinę później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować i podejmować uchwały
zwykłą większością głosów bez względu na liczbę uczestników.
11. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz
z głosem doradczym, członkowie wspierający, członkowie honorowi i zaproszeni goście.
§ 25
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia.
Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
Wybór w głosowaniu tajnym Prezesa i pozostałych członków Zarządu oraz Komisji
Rewizyjnej.
Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji.
Podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa honorowego.
Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia.
Podejmowanie uchwał w innych sprawach zgłoszonych przez członków.
Uchwalanie statutu i jego zmian.
Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia
§ 26
1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym Prezesa, wybranych przez Walne
Zgromadzenie.
2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, wybierając ze swego grona
Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika Zarządu Stowarzyszenia.
3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
§ 27
1. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes Stowarzyszenia lub Sekretarz Zarządu przynajmniej raz na
półrocze.
2. Prezes Stowarzyszenia lub Sekretarz Zarządu obowiązany jest zwołać zebranie Zarządu na
żądanie co najmniej 3 jego członków
§ 28
Do kompetencji Zarządu należy:
a) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
b) Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu oraz
wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.
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c) Uchwalanie regulaminów działalności Zarządu oraz innych regulaminów wewnętrznych.
d) Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał o nabywaniu,
zbywaniu i obciążaniu majątku Stowarzyszenia.
e) Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia.
f) Ustalanie wysokości wpisowego;
g) Zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
h) Podejmowanie uchwał w sprawach wykluczania członków zwyczajnych i wspierających
i) Zawieranie porozumień z członkami wspierającymi
j) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu;
k) Powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych.
l) Podejmowanie decyzji o współpracy z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania oraz o byciu
członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
m) Podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej
n) W szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich;
Komisja Rewizyjna
§ 29
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia powołanym do
sprawowania Kontroli nad jego działalnością..
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, którzy
w ciągu miesiąca od daty wyboru spośród siebie wybierają Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej i Sekretarza Komisji Rewizyjnej.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia
pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
6. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji rewizyjnej zwrotu uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art.8 pkt. 8 ustawy z dnia
3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
(Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535)
§ 30
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia.
Składanie sprawozdań i wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu.
Występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Kontrola i usprawnianie pracy Zarządu Stowarzyszenia.
Kontrola działalności finansowej i gospodarczej Zarządu Stowarzyszenia;
Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;
Wystąpienie do Zarządu z wnioskiem wynikającym z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień.
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h) Składanie na walnym Zebraniu wniosków o udzielenie / lub odmowę udzielenia/
absolutorium dla Zarządu.
i) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu.
j) Zwołanie Walnego Zgromadzenia, w razie nie zwołania go przez zarząd w terminie
ustalonym statutem.
k) Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
l) Rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia dotyczącego spraw
Stowarzyszenia i jego członków.

V. Majątek stowarzyszenia
§ 31
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 32
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:
składek członkowskich,
dotacji i darowizn,
spadków i zapisów,
ofiarności publicznej i prywatnej,
wpływów z prowadzonej działalności statutowej,
wpływów z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
dotacji, subwencji, kontraktów, środków z funduszy publicznych, grantów, zleceń i usług.

2. Do składania niemajątkowych oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, upoważniony
jest Prezes lub Wiceprezes Zarządu działający samodzielnie, natomiast do składania
majątkowych oświadczeń woli i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia
wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub
Wiceprezesa.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane przez członków regularnie.
4. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku
do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy
pozostają w związku małżeńskim 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 majątku stowarzyszenia na rzecz jego 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 stowarzyszenia 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 ze statutowego celu organizacji,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich
5. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga
rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie
przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
6. Postanowienia ust. 5 stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia
działalności pożytku publicznego.
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§ 33
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych
w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji
celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
§ 34
Stowarzyszenie może przyjąć jedynie spadek nie obciążony.

VI. Postanowienia końcowe
§ 35
1. Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów,
przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
2. Uchwałę w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie
większością 2/3 głosów, przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy członków
Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych
przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§ 36
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy
„Prawa o stowarzyszeniach”.

Niniejszy statut zatwierdzono uchwałą nr 1 z dnia 17 września 2007 r.
Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia.
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