STATUT
STOWARZYSZENIA SZCZĘŚLIWY DOM
im. WIKTORII I JÓZEFA ULMÓW Z DZIEĆMI
z siedzibą w Rzeszowie
tekst jednolity wg stanu na dzień 20 kwietnia 2016 r.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie Szczęśliwy Dom im. Wiktorii i Józefa Ulmów z Dziećmi, zwane dalej
„Stowarzyszeniem”, działa na podstawie przepisów ustawy prawo o
stowarzyszeniach i niniejszego Statutu
§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.
§3
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Rzeszów.
§4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§5
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony
§6
Patronem Stowarzyszenia jest Rodzina Ulmów: Wiktoria i Józef z Dziećmi.
§7
Stowarzyszenie może używać własnych legitymacji, odznak, pieczęci i sztandaru.
Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie Szczęśliwy Dom.
§8
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, przy czym
dla celów prowadzonej działalności może zatrudniać odpłatnie osoby fizyczne
i korzystać z usług innych podmiotów prawa.
§9
Stowarzyszenie może organizować jednostki terenowe Stowarzyszenia - okręgi, nie
posiadające osobowości prawnej, obejmujące swym zasięgiem działania: miasto,
gminę, powiat lub jego część.
§ 10
Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących
i korzystać z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową.
§ 11
Stowarzyszenie uprawnione jest do współdziałania z innymi krajowymi lub
międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnych do Stowarzyszenie
celach działania i stawania się pełnoprawnym członkiem tych organizacji.
§ 12
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według zasad
określonych w odrębnych przepisach, przy czym uzyskany dochód z działalności
gospodarczej Stowarzyszenia może służy jedynie realizacji jego celów Statutowych
i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
Rozdział II
Cele, zadania i formy działania Stowarzyszenia
§ 13
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Celami (zadaniami) Stowarzyszenia są:
1) wspieranie wychowawczej i socjalizacyjnej funkcji rodziny,
2) działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałanie
marginalizacji społecznej człowieka i rodziny,
3) zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniom oraz innym patologiom
społecznym dotyczącym człowieka i rodziny,
4) ochrona praw dziecka do rodziny,
5) ochrona praw do macierzyństwa i ojcostwa,
6) ochrona prawa człowieka do życia od poczęcia do naturalnej śmierci,
7) wspieranie tworzenia i funkcjonowania rodzin adopcyjnych, zastępczych
i rodzinnych domów dziecka,
8) pomoc społeczna - pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
pomoc pokrzywdzonym dzieciom i młodzieży,
9) działalność na rzecz edukacji, oświaty i wychowania, w tym działalność
prorodzinna, wyrównywanie szans rozwojowych,
10) ochrona i promocja zdrowia oraz zdrowego trybu życia,
11) prowadzenie i upowszechnianie kultury fizycznej, działalności sportowej,
rekreacyjnej, krajoznawczej, turystycznej oraz wypoczynkowej,
12) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej i religijnej,
13) promocja kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji,
14) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
15) aktywna walka z bezrobociem i pomoc osobom zagrożonym utratą pracy,
16) wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich
wykluczeniu społecznemu,
17) działalność charytatywna,
18) promocja i organizacja wolontariatu szczególnie w sprawach pomocy
rodzinom potrzebującym wsparcia,
19) działalność informacyjno-medialna w sprawach prorodzinnych,
20) przeciwdziałanie zagrożeniom ze strony mass-mediów i Internetu,
21) upowszechnianie i ochrona wolności oraz praw człowieka, działalność na
rzecz ochrony godności kobiety i mężczyzny, swobód obywatelskich, a także
działania wspomagające rozwój demokracji,
22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów
i współpracy między społeczeństwami i społecznościami lokalnymi,
23) upowszechnianie wartości chrześcijańskich w życiu publicznym,
24) działalność wspomagająca technicznie, organizacyjnie, szkoleniowo,
informacyjnie, finansowo organizacje pozarządowe oraz jednostki kościelne,
25) pomoc ofiarom wypadków drogowych, katastrof i klęsk żywiołowych,
26) przedsięwzięcia zmierzające do poprawy i rozwoju infrastruktury
dydaktycznej, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, sportowej i rekreacyjnej,
kulturalnej, turystycznej.
27) Działalność na rzecz osób starszych
§ 14
Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami
poprzez wspieranie rozwoju człowieka i rodziny w różnych dziedzinach życia
społecznego, w tym:
1) prowadzenie działalności profilaktycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej
i opiekuńczo-wychowawczej oraz poradnictwa psychologicznego, prawnego,
pedagogicznego,
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2) organizowanie placówek dla osób uzależnionych, szczególnie dla dzieci
i młodzieży, w tym ośrodków terapeutycznych, poradni, punktów
konsultacyjnych i świetlic,
3) prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, konferencji, prelekcji z zakresu
profilaktyki patologii społecznych, szczególnie dotyczących przemocy
i uzależnień,
4) organizowanie różnych form wypoczynku, w tym kolonii, obozów, półkolonii,
rajdów, wycieczek,
5) prowadzenie ośrodków adopcyjnych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych,
wychowawczych oraz ośrodków przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
6) organizowanie pomocy dla potrzebujących, chorych, starszych, samotnych,
niepełnosprawnych,
7) organizowanie zajęć edukacyjnych oraz wyrównywanie szans edukacyjnych
poprzez prowadzenie wszelkiej działalności oświatowej,
8) działalność edukacyjną dla dorosłych, małżonków i rodziców,
9) organizowanie prelekcji, odczytów, kampanii promocyjnych, sympozjów,
klubów dyskusyjnych, kół zainteresowań, klubów seniora, grup artystycznych,
drużyn i sekcji sportowych, zintegrowanych wspólnot, wystaw, pokazów,
spotkań, mityngów i zgromadzeń, imprez kulturalnych, imprez sportowych,
imprez integrujących,
10) organizowanie i prowadzenie treningów oraz warsztatów, zajęć o charakterze
sportowym, kulturalno-oświatowym i turystycznym,
11) pomoc w poszukiwaniu pracy poprzez poradnictwo zawodowe i pośrednictwo
pracy,
12) organizowanie pomocy dobroczynnej dla osób zamieszkałych w kraju i dla
osób narodowości polskiej, zamieszkałych za granicą,
13) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej szczególnie,
prasowej i dokumentacyjnej, w tym produkcja programów radiowych
i telewizyjnych,
14) monitorowanie stron internetowych pod względem bezpieczeństwa w sieci,
15) tworzenie i prowadzenie stron internetowych,
16) działalność wydawniczą, obejmującą czasopisma i publikacje książkowe,
17) współpraca ze szkołami, organizacjami młodzieżowymi, społecznymi,
pozarządowymi, władzami samorządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami,
grupami formalnymi oraz ruchami i innymi grupami nieformalnymi działającymi
zgodnie z ideą Stowarzyszenia,
18) prowadzenie programów naukowych, stypendialnych, staży dla osób ubogich,
zdolnych, w szczególności dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
19) pomoc finansową i rzeczową osobom i rodzinom potrzebującym, w tym
dożywianie, w oparciu, m.in., o środki finansowe i rzeczowe pozyskiwanie na
te cele ze zbiórek publicznych, aukcji, konkursów i loterii, organizowanych
zgodnie z przepisami prawa,
20) roboty budowlane, wyposażenie obiektów infrastruktury towarzyszącej
w instytucjach tworzących system oświaty, pomocy społecznej, np. bursy,
internaty, świetlice, obiekty sportowe, stołówki, domy pomocy społecznej,
ośrodki wsparcia, środowiskowe domy samopomocy, ośrodki adopcyjno opiekuńcze, stadiony, boiska, i inne obiekty,
21) konserwację, renowację, rewaloryzację obiektów dziedzictwa kulturowego
oraz monitoring, zabezpieczenie i wyposażenie obiektów dziedzictwa
kulturowego wraz z otoczeniem,
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22) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami państwowymi
i społecznymi oraz instytucjami, osobami prawnymi, osobami fizycznymi
realizującymi cele statutowe Stowarzyszenia,
23) występowanie z wnioskami i postulatami w zakresie działalności statutowej
skierowanymi do władz państwowych i samorządowych oraz innych instytucji.
§ 14 a
Stowarzyszenie może prowadzić statutową działalność odpłatną pożytku publicznego
w sferze zadań publicznych w zakresie:
1) prowadzenie działalności profilaktycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej
i opiekuńczo-wychowawczej oraz poradnictwa psychologicznego, prawnego,
pedagogicznego,
2) organizowanie placówek dla osób uzależnionych, szczególnie dla dzieci
i młodzieży, w tym ośrodków terapeutycznych, poradni, punktów
konsultacyjnych i świetlic,
3) prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, konferencji, prelekcji z zakresu
profilaktyki patologii społecznych, szczególnie dotyczących przemocy
i uzależnień,
4) organizowanie różnych form wypoczynku, w tym kolonii, obozów, półkolonii,
rajdów, wycieczek,
5) prowadzenie ośrodków adopcyjnych, opiekuńczych, resocjalizacyjnych,
wychowawczych oraz ośrodków przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
6) organizowanie zajęć edukacyjnych oraz wyrównywanie szans edukacyjnych
poprzez prowadzenie wszelkiej działalności oświatowej,
7) działalność edukacyjną dla dorosłych, małżonków i rodziców,
8) organizowanie prelekcji, odczytów, kampanii promocyjnych, sympozjów,
klubów dyskusyjnych, kół zainteresowań, klubów seniora, grup artystycznych,
drużyn i sekcji sportowych, zintegrowanych wspólnot, wystaw, pokazów,
spotkań, mityngów i zgromadzeń, imprez kulturalnych, imprez sportowych,
imprez integrujących,
9) organizowanie i prowadzenie treningów oraz warsztatów, zajęć o charakterze
sportowym, kulturalno-oświatowym i turystycznym,
10)działalność wydawniczą, obejmującą czasopisma i publikacje książkowe.
Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§ 15
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) Członków Zwyczajnych,
2) Członków Wspierających,
3) Członków Honorowych.
§ 16
Członkiem Zwyczajnym może zostać każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub
cudzoziemiec zamieszkały w Polsce, który:
1) ukończył szesnaście lat,
2) posiada pełną lub ograniczoną ze względu na wiek zdolność do czynności
prawnych i nie ma ograniczonych praw publicznych wyrokiem sądu,
3) uznaje przepisy niniejszego Statutu,
4) akceptuje cele statutowe Stowarzyszenia,
5) złożył deklarację członkowską i uiścił składkę członkowską,
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6) został przyjęty w poczet Członków Zwyczajnych uchwałą Zarządu.
§ 17
Członek Zwyczajny ma prawo:
1) brać udział w działaniach Stowarzyszenia, w tym wybierać (czynne prawo
wyborcze) i być wybierany (bierne prawo wyborcze) do władz Stowarzyszenia,
2) zapoznawać się bezzwłocznie ze wszystkimi uchwałami władz Stowarzyszenia,
3) występować z postulatami i wnioskami do władz Stowarzyszenia i otrzymywać na
nie odpowiedź,
4) posiadać legitymację i odznakę członkowską Stowarzyszenia.
§ 18
Członek Zwyczajny ma obowiązek:
1) przestrzegać przepisy niniejszego Statutu,
2) stosować się do uchwał władz Stowarzyszenia,
3) działać na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia,
4) uiszczać składki członkowskie co najmniej raz w roku, do końca pierwszego
kwartału roku kalendarzowego lub w terminie 30 dni od dnia jego przyjęcia na
członka Stowarzyszenia w trakcie roku kalendarzowego, chyba że nie uiszczenie ich
w terminie usprawiedliwi przed Zarządem.
§ 19
Status Członka Zwyczajnego ustaje na skutek:
1) przestępstwa popełnionego przez członka Stowarzyszenia a stwierdzonego
prawomocnym wyrokiem sądu,
2) utraty pełni praw publicznych przez członka Stowarzyszenia lub ich ograniczenia
wskutek prawomocnego wyroku sądowego,
3) pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia, złożonego Zarządowi
przez członka Stowarzyszenia,
4) jego śmierci,
5) uchwały Zarządu, podjętej wobec członka Stowarzyszenia, który:
a) nie przestrzegał przepisów niniejszego Statutu,
b) nie stosował się do uchwał władz Stowarzyszenia,
c) utrudniał realizację celów Stowarzyszenia,
d) nie uczestniczył przez okres dwóch latach w jakichkowiek działaniach
podejmowanych przez Stowarzyszenie,
e) nie uiścił składek członkowskich w terminie i nie usprawiedliwił tego zaniechania
przed Zarządem,
§ 20
Uchwała o ustaniu statusu Członka Zwyczajnego nie może zostać podjęta wobec
osoby, pełniącej funkcje we władzach Stowarzyszenia do chwili jej odwołania przez
władze Stowarzyszenia lub złożenia przez nią rezygnacji z pełnionej funkcji.
§ 21
Zarząd ma obowiązek niezwłocznie powiadomić na piśmie osobę, wobec której
podjął uchwałę o ustaniu statusu Członka Zwyczajnego, o jej podjęciu.
§ 22
Osoba, wobec której podjęta została uchwała o ustaniu statusu Członka
Zwyczajnego, ma prawo odwołać się od niej na piśmie do Walnego Zebrania
Członków w terminie trzydziestu dni od daty powiadomienia o jej podjęciu.
§ 23
Uchwała o ustaniu statusu Członka Zwyczajnego, podjęta wobec danej osoby,
uprawomocnia się po upływie trzydziestu dni od daty powiadomienia tej osoby o jej
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podjęciu - jeżeli osoba ta nie odwoła się od niej do Walnego Zebrania Członków za
pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia.
§ 24
Do chwili uprawomocnienia się uchwały o ustaniu statusu Członka Zwyczajnego lub
do chwili jej uchylenia, osoba, wobec której została ona podjęta, zawieszona jest
w prawach i obowiązkach członka Stowarzyszenia.
§ 25
Walne Zebranie Członków ma obowiązek:
1) rozpatrzyć odwołanie od uchwały o ustaniu statusu Członka Zwyczajnego danej
osoby w terminie dziewięćdziesięciu dni od daty jego złożenia,
2) po rozpatrzeniu odwołania od uchwały o ustaniu statusu Członka Zwyczajnego
danej osoby Walne Zebranie Członków w drodze podjęcia uchwały odrzucić
odwołanie z przyczyn formalnych albo oddalić odwołanie i utrzymać uchwałę
w mocy, bądź też uchylić uchwałę w wyniku uwzględnienia odwołania; w/w
rozstrzygnięcia są ostateczne.
§ 26
Członkiem Wspierającym może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna, która
popiera cele Stowarzyszenia i udziela Stowarzyszeniu pomocy finansowej.
§ 27
Członkiem Honorowym zostaje osoba fizyczna przyjęta w poczet Członków
Honorowych uchwałą Zarządu, która w szczególny sposób zasłużyła się dla
Stowarzyszenia albo celów przez nie realizowanych.
§ 28
Członkom Wspierającym i Honorowym przysługują takie same prawa jak Członkom
Zwyczajnym, z wyłączeniem wszakże biernego oraz czynnego prawa wyborczego,
wzamian czego Członkowie Wspierający i Honorowi posiadają głos doradczy
w statutowych Władzach Stowarzyszenia.
§ 29
Członkowie Wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych
świadczeń finansowych, przestrzegania postanowień niniejszego statutu oraz uchwał
Stowarzyszenia.
§ 30
Członkowie Honorowi są zwolnieni z obowiązku uiszczania składek członkowskich.
Rozdział IV
Władze i organizacja Stowarzyszenia
§ 31
1.Władze Stowarzyszenia stanowią:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej wynosi cztery lata, i trwa od dnia powołania
członków tych organów przez Walne Zebranie Członków lub Delegatów
Stowarzyszenia do dnia zatwierdzenia sprawozdania: z działalności i finansowego
Stowarzyszenia za ostatni rok obrotowy kadencji.
3. Uzupełnienie składu władz Stowarzyszenia w czasie kadencji może nastąpić
w drodze dobrania Członka Zwyczajnego:
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1) do Zarządu – uchwałą Zarządu większością zwykłą dwóch trzecich w obecności
co najmniej dwóch trzecich składu Zarządu,
2) do Komisji Rewizyjnej – jednomyślną uchwałą pozostałych członków Komisji.
4. Ilość osób dobranych do Władz Stowarzyszenia nie może przekroczyć jednej
trzeciej liczby członków Władz Stowarzyszenia z początku kadencji.
5. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia nie mogą pełnić tej samej funkcji
dłużej niż przez dwie kadencje.
6.Nie można łączyć funkcji we władzach Stowarzyszenia: Zarządzie i Komisji
Rewizyjnej, zaś osoby je pełniące nie mogą wzajemnie pozostawać w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
§ 32
Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia przynajmniej raz
w roku kalendarzowym - w jego pierwszej połowie lub dodatkowo w innym terminie
na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej albo co najmniej 25%
Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, powiadamiając o jego terminie, miejscu
i proponowanym porządku obrad wszystkich Członków Zwyczajnych listami
poleconymi lub drogą elektroniczną na adres lub numer telefonu ostatnio wskazany
Stowarzyszeniu przez członka, na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia
w/w zebrania.
§ 33
W Walnym Zebraniu Członków zwołanym w pierwszym terminie winna uczestniczyć
co najmniej połowa członków lub delegatów uprawnionych do głosowania w
pierwszym terminie, zaś w drugim terminie, który może być wyznaczony,
przynajmniej o 30 minut później, tego samego dnia – może ono skutecznie
obradować bez względu na liczbę członków – uczestników zebrania
§ 34
W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć Członkowie Zwyczajni
Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym Członkowie Wspierający, Członkowie
Honorowi i zaproszeni goście.
§ 35
Członkowie Zwyczajni realizują swoje prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu
Członków bezpośrednio, jeżeli ich liczba nie przekracza liczby stu.
§ 36
Jeżeli liczba członków Stowarzyszenie przekracza stu członków, Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów
Stowarzyszenia.
§ 37
W przypadku określonym w § 36 członkowie Stowarzyszenia realizują oni prawo
uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków poprzez Delegatów, wybieranych
w Okręgach Stowarzyszenia, w proporcji: jeden Delegat na pięciu Członków
Zwyczajnych. Kadencja Delegatów trwa od chwili ich wyboru w Okręgach
Stowarzyszenia do momentu przeprowadzenia nowych wyborów na następne Walne
Zebranie Członków.
§ 38
W razie potrzeby dla celów wyboru delegatów liczbę członków Stowarzyszenia
zaokrągla się w górę do liczby podzielnej przez pięć.
§ 39
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Do Walnego Zebrania Delegatów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
Walnego Zebrania Członków.
§ 40
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które w drodze
uchwał:
1) określa wieloletnie programy działania Stowarzyszenia i wieloletnie programy
finansowania działalności Stowarzyszenia,
2) powołuje i odwołuje członków Zarządu Stowarzyszenia,
3) powołuje i odwołuje członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
4) zatwierdza roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia,
5) zatwierdza roczne sprawozdania finansowe Stowarzyszenia,
6) udziela absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
7) ustala statut Stowarzyszenia i dokonuje zmian w Statucie,
8) ustala Regulamin Obrad Zebrania Członków,
9) rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu w przypadkach określonych w Statucie,
10) decyduje o tworzeniu z udziałem Stowarzyszenia spółek prawa handlowego lub
fundacji oraz przystępowaniu przez Stowarzyszenie do już istniejących spółek,
11) decyduje o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji, w tym
międzynarodowych, w tym na prawach członka,
12) dokonuje rozwiązania Stowarzyszenia,
13) nadaje godność Członka Honorowego Stowarzyszenia,
14) podejmuje uchwały w innych przypadkach określonych niniejszym Statutem.
§ 41
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmuje uchwały bezwzględną
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków
Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania na Zebraniu w pierwszym
wyznaczonym terminie, zaś w drugim terminie bez względu na liczbę
obecnych, z wyłączeniem przypadków określonych w Statucie, regulujących
odmiennie warunki zapadania uchwał Walnego Zebrania Członków, w tym
dotyczących procedury wyborczej określonych w §§ 50-52 Statutu.
2. Dopuszcza się zwołanie Walnego Zebrania Członków lub Delegatów
Stowarzyszenia poza miejscowością, w której Stowarzyszenie ma siedzibę.
§ 42
1.Zarząd powoływany jest przez Walne Zebranie Członków spośród członków
Stowarzyszenia, zwykłą większością głosów, na okres kadencji; w tym samym trybie
następuje uzupełnienie składu Zarządu, z uwzględnieniem postanowień ust. 2
i § 31 ust. 3 pkt 1 i ust. 4.
2. Pierwszy Zarząd Stowarzyszenia wybierają założyciele Stowarzyszenia.
3. W skład Zarządu wchodzi od czterech do dziewięciu członków Zarządu, w tym:
1) Prezes Zarządu,
2) od jednego do dwóch Wiceprezesów Zarządu,
3) Sekretarz Zarządu,
4) Skarbnik Zarządu.
4. Zarząd działa w oparciu o Statut i uchwalony przez siebie regulamin.
5. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy
obecności przynajmniej połowy członków Zarządu, z wyłączeniem przypadków
określonych w Statucie, regulujących odmiennie warunki zapadania uchwał Zarządu.
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§ 43
Zarząd:
1) kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz,
2) zwołuje Walne Zebrania Członków i Walne Zebrania Delegatów
Stowarzyszenia,
3) przygotowuje jednoroczne programy działania Stowarzyszenia i programy
finansowania Stowarzyszenia,
4) przygotowuje projekty wieloletnich programów działania Stowarzyszenia
i programów finansowania Stowarzyszenia
5) sporządza coroczne sprawozdania z działalności Stowarzyszenia
i sprawozdania finansowe,
6) powołuje i odwołuje Przewodniczących Okręgów Stowarzyszenia,
7) powołuje, rozwiązuje, wyznacza i zmienia terytorialny zasięg działania oraz
określa w formie regulaminu podstawowe zasady i kierunki działania Okręgów
Stowarzyszenia,
8) przyjmuje osoby fizyczne i prawne w poczet członków Stowarzyszenia,
9) uchwala i zmienia wysokość rocznej składki członkowskiej, z zastrzeżeniem
postanowień § 61 Statutu,
10) podejmuje uchwały o ustaniu członkostwa w Stowarzyszeniu,
11) wykonuje inne czynności i zadania nie zastrzeżone do kompetencji innych
Władz Stowarzyszenia.
§ 44
1. Komisji Rewizyjna składa się od trzech od pięciu członków powoływanych
przez Walne Zebranie Członków lub Delegatów Stowarzyszenia spośród
członków Stowarzyszenia, zwykłą większością głosów, na okres kadencji;
w tym samym trybie następuje uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej,
z uwzględnieniem postanowień ust. 2 i § 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 Statutu.
2. Pierwszą Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia wybierają założyciele
Stowarzyszenia.
3. Komisji Rewizyjnej przewodniczy członek Komisji najstarszy wiekiem lub inny
członek wybrany jednogłośną uchwałą wszystkich członków Komisji.
4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być skazany prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo z winy umyślnej.
5. Komisja Rewizyjna działa w oparciu Statut i uchwalony przez siebie regulamin.
6. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy
obecności przynajmniej połowy członków Komisji, z wyłączeniem przypadków
określonych w Statucie, regulujących odmiennie warunki zapadania uchwał
Komisji Rewizyjnej.
§ 45
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) stała kontrola prawidłowości, celowości oraz zgodności z przepisami prawa
całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym zgodności działania władz
i członków Stowarzyszenia ze Statutem, ze szczególnym uwzględnieniem
gospodarki finansowej,
2) opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia i rocznych
sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia,
3) opiniowanie
jednorocznych
i
wieloletnich
programów
działania
i programów finansowych Stowarzyszenia przygotowanych przez pozostałe
władze Stowarzyszenia
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4) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń z kontroli
i żądanie wyjaśnień,
5) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków lub
Delegatów Stowarzyszenia,
6) składanie Walnemu Zebraniu Członków lub Delegatów Stowarzyszenia
sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie z wnioskiem w sprawie
udzielenia, bądź nie absolutorium dla ustępujących członków Zarządu.
7) udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.
Rozdział V
Jednostki terenowe Stowarzyszenia
1.
2.
3.

4.
5.
6.

§ 46
Gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100 Osób Zarząd
Stowarzyszenia może utworzyć Okręg Stowarzyszenia.
Okręg tworzy się na wniosek 15 członków Stowarzyszenia zamieszkałych
na terenie danego miasta, gminy, powiatu lub jego części.
Zakres terytorialny działalności Okręgu obejmuje obszar miasta, gminy
albo powiatu lub jego części i od nich wywodzić się będzie nazwa Okręgu;
obszar ten określa w swej uchwale Zarząd Stowarzyszenia.
Zarząd może także uchwałą zmienić zakres terytorialny działania Okręgu.
Uchwała Zarządu ustala dla Okręgu regulamin działania Okręgu, w którym
określa zakres oraz zasady i kierunki działania Okręgu.
Wraz z utworzeniem pierwszego Okręgu poza siedzibą Stowarzyszenia
zostanie wyodrębniony jednocześnie Okręg Rzeszowski z określeniem
jego terytorialnego zasięgu

§ 47
Okręg Stowarzyszenia nie posiada osobowości prawnej.
§ 48
1. Pracami Okręgu kieruje jego Przewodniczący, powoływany i odwoływany
przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Przewodniczącym Okręgu może być tylko członek Stowarzyszenia
zamieszkały na obszarze działania Okręgu.
3. Członkowie Stowarzyszenia w ilości uprawnionej do złożenia wniosku
o utworzenie Okręgu, zamieszkali na obszarze działania Okręgu, mogą
wnioskować o powołanie i odwołanie Przewodniczącego okręgu; wniosek nie
wiąże Zarządu Stowarzyszenia.
4. Regulamin
działania
Okręgu
określa
obowiązki
i
uprawnienia
przewodniczącego Okręgu.
5. Do reprezentowania Stowarzyszenia przez Przewodniczącego okręgu
potrzeba pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Stowarzyszenia
szczegółowo określającego czynności, do których wykonywania umocowany
będzie Przewodniczący.
§ 49
1. Zarząd Stowarzyszenia likwiduje Okręg po zasięgnięciu opinii członków
Stowarzyszenia zamieszkałych na obszarze działania okręgu.
2. Likwidacja Okręgu nie wpływa na prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia
wynikłe z niniejszego statutu.
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Rozdział VI
Zasady Procedury Wyborczej
§ 50
Uchwały Władz Stowarzyszenia w ramach procedur wyborczych osób zapadają
zwykłą większością głosów oddanych przy obecności przynajmniej połowy ich
członków, za wyjątkiem przypadków określonych w statucie, w tym wprowadzających
większość kwalifikowaną.
§ 51
Wybory do władz Stowarzyszenia i wybory Delegatów są równe, bezpośrednie
i jawne.
§ 52
Wybór osoby do władz Stowarzyszenia wymaga uzyskania przez kandydata zwykłej
większości głosów.
§ 53
Przy głosowaniu dotyczącym wyboru na określoną funkcję lub odwołania
z pełnienia funkcji, udzielenia absolutorium lub ustania członkostwa określonych
osób, osoby te pozbawione są prawa do głosowania.
§ 54
Szczegółowy sposób obradowania i wyboru władz Stowarzyszenia przez Walne
Zebranie określa obowiązujący Regulamin obrad lub nowo zatwierdzony Regulamin
obrad na początku obrad przez Walne Zebranie Członków lub Delegatów
Stowarzyszenia; brak uchwalonego regulaminu nie wpływa na ważność Zebrania
i podjętych na nim uchwał.
Rozdział VII
Majątek Stowarzyszenia
§ 55
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe,
środki pieniężne i papiery wartościowe.
§ 56
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) dochody uzyskiwane w ramach działalności statutowej,
3) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego, z praw majątkowych i papierów
wartościowych,
4) darowizny, spadki, zapisy,
5) dotacje i subwencje,
6) dochody ze zbiórek publicznych,
7) dochody uzyskiwane z aukcji, konkursów i loterii,
8) dochody z tytułu udziału w zyskach spółek prawa handlowego,
9) dochody z działalności gospodarczej,
10) inne wpływy.
11/12

§ 57
Środki pieniężne i rzeczowe pochodzące z dotacji, darowizn i spadków mogą zostać
przeznaczone na realizację celów Stowarzyszenia, o ile donator lub spadkodawca
nie postanowił inaczej.
§ 58
Zabrania się władzom i członkom Stowarzyszenia:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem
Stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków
organów (władz) lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi
pracownicy ci pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa 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) przekazywania
majątku
Stowarzyszenia
na
rzecz
członków
Stowarzyszenia,
członków
organów
(władz)
i
pracowników
Stowarzyszenia, oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz Jego członków,
członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób bliskich na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia,
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub
pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich.

§ 59
1. Oświadczenie w sprawach majątkowych Stowarzyszenia do kwoty 5 tys. zł
składają jednoosobowo Prezes lub Skarbik Stowarzyszenia. W sprawach
majątkowych powyżej 5 tys. zł wymagane jest współdziałanie dwóch członków
Zarządu, w tym Prezes Zarządu lub Skarbnik Zarządu.
2. Oświadczenie woli w innych sprawach niż majątkowe w imieniu Stowarzyszenia
składają łącznie dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu lub Vice-Prezes
Zarządu.
3. W przypadku nabycia, zbycia, obciążenia przez Stowarzyszenie trwałych
składników majątkowych w postaci środków trwałych o wartości
przekraczającej kwotę równowartości jeden tysiąc euro lub zawarcia innej
umowy zobowiązującej o wartości przekraczającej równowartość kwoty trzy
tysiące euro wymagane jest uprzednie podjęcie uchwały przez Zarząd przy
zachowaniu większości dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej
połowy członków Zarządu.
4. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z
nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej
wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą
walnego zebrania członków.
Rozdział VIII
Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 60
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1. Uchwały w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje
Walne Zebranie Członków lub Delegatów Stowarzyszenia większością dwóch
trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, zaś w drugim terminie bez
względu na liczbę obecnych.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków lub
Delegatów Stowarzyszenia określa likwidatora lub likwidatorów, sposób jego
likwidacji oraz cele, na jakie zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
Rozdział IX
Postanowienia przejściowe i końcowe
§ 61
Wysokość pierwszej rocznej składki członkowskiej określają uchwałą założyciele
Stowarzyszenia na Zebraniu założycielskim.
§ 62
Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość zgodnie z wymogami ustawy
o rachunkowości i innymi przepisami regulującymi prowadzenie rachunkowości przez
stowarzyszenia.
§ 63
Z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia wszyscy jego założyciele, będący osobami
fizycznymi, stają się Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia.
§ 64
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy
Prawa o stowarzyszeniach.
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