Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Kisielina

ROZDZIAŁ I
§1
1. Stowarzyszenie będzie działać pod nazwą „ Stowarzyszenie Przyjaciół
Kisielina.”
2. Siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość Stary Kisielin.
3. Stowarzyszenie działa przy Parafii Matki BoŜej WspomoŜenia Wiernych w
Starym Kisielinie.
4.Stowarzyszenie prowadzi działalność w szczególności na rzecz społeczności
lokalnej Starego Kisielina i Nowego Kisielina.
5. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach ( j. t. Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 ze zmianami) i
prowadzi działalność poŜytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.
nr 96, poz. 873 ze zmianami).
§2
Terenem działania stowarzyszenia jest teren Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do
prowadzenia swych praw moŜe zatrudnić pracowników.
§4
1. Stowarzyszenie moŜe przystąpić i tworzyć krajowe i międzynarodowe
stowarzyszenia, fundacje i organizacje o tym samym lub podobnym profilu.
2. O przystąpieniu do organizacji, o której mowa w ust. 1 bądź wystąpieniu z
nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co
najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym
Zgromadzeniu Członków.

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby działania stowarzyszenia
§5
Celem stowarzyszenia jest:
1. walka z patologiami w Ŝyciu rodzinnym i społecznym,
2. poradnictwo rodzinne,
3. rehabilitacja osób niepełnosprawnych,
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4. szerzenie sportu i kultury fizycznej,
5. zwiększenie udziału w Ŝyciu społecznym młodzieŜy defaworyzowanej,
6. zapobieganie marginalizacji młodzieŜy,
7. organizowanie opieki paliatywnej oraz prowadzenie hospicjum,
8. organizowanie wolontariatu,
9. aktywizacja seniorów,
10. aktywizacja środowiska wiejskiego
11. walka z bezrobociem,
12.pomoc w zwalczaniu nałogu osobom uzaleŜnionym od alkoholu i
narkotyków,
13.propagowanie trzeźwości i zmiana obyczajów polegająca na usunięciu z
Ŝycia rodziny i jednostki alkoholu i innych środków uzaleŜniających,
14.współpraca z instytucjami i organizacjami przeciwdziałającymi
uzaleŜnieniom i przemocy w rodzinie,
15. pomoc w tworzeniu grup psychoterapeutycznych na wzór Anonimowych
Alkoholików,
16.tworzenie tzw. lobby abstynenckich, skupiających dorosłych, dzieci i
młodzieŜ,
17.ochrona przyrody i środowiska,
18. integracja europejska z organizacjami o podobnym celu i przedmiocie
działalności.
§6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie i prowadzenie psychoterapii grupowych i indywidualnych dla
dorosłych, dzieci i młodzieŜy,
2. prowadzenie świetlicy dla członków stowarzyszenia oraz świetlicy dla dzieci
i młodzieŜy,
3. organizowanie prelekcji i odczytów popularno-naukowych, mających na celu
integrację osób niepełnosprawnych i osób sprawnych psychofizycznie,
4. organizowanie zabaw i wieczorków bezalkoholowych mających na celu
integrację osób niepełnosprawnych i osób sprawnych psychofizycznie,
5. organizacje wolnego czasu w tym letniego wypoczynku dla dzieci i
młodzieŜy,
6. organizowanie festynów, imprez, zabaw okolicznościowych,
7. pomoc w rehabilitacji,
8. poradnictwo prawne,
9. zajęcia hipoterapii, rehabilitacja osób niepełnosprawnych,
10. zajęcia ruchowe na boisku przyparafialnym,
11. zajęcia i obozy integracyjne dla osób niepełnosprawnych i sprawnych
psychofizycznie,
12. opiekę paliatywną w miejscu zamieszkania chorego, a takŜe budowę i
prowadzenie hospicjum,
13. przyjmowanie i organizowanie pracy wolontariuszy.
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§7
Stowarzyszenie moŜe prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach
określonych odrębnymi przepisami. Dochód z działalności gospodarczej
Stowarzyszenia słuŜy realizacji celów statutowych i nie moŜe być przeznaczony
do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§8
Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne. Osoba prawna moŜe być
jedynie członkiem wspierającym.
§9
Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
1/ członków zwyczajnych,
2/ członków wspierających,
3/ członków honorowych.
§ 10
1. Członkiem zwyczajnym moŜe być osoba fizyczna posiadająca zdolność do
czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca
statutowe cele Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym moŜe być osoba fizyczna lub prawna
zainteresowana działalnością stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego
rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w
stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym moŜe być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w rozwój idei stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła
zasługi dla stowarzyszenia.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd,
na podstawie pisemnej deklaracji.
5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie
Członków, na wniosek Zarządu.
§ 11
Członek zwyczajny ma prawo:
1. uczestniczyć w ogólnych zebraniach Stowarzyszenia,
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2. wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Stowarzyszenia,
3. wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia,
4. korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia na zasadach
bezpłatności lub minimalnej odpłatności.
5. występować do władz Stowarzyszenia w sprawach dotyczących rehabilitacji.
§ 12
Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1. zachowania całkowitej abstynencji podczas pracy na rzecz stowarzyszenia i
propagowania jej w swoim otoczeniu,
2. przyczyniania się do realizacji celów stowarzyszenia,
3. szanowania majątku Stowarzyszenia,
4. stosowania się do postanowień statutu.
§ 13
Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem prawa określonego w pkt. 2 i 5,
posiada pozostałe prawa określone w § 11.

§ 14
Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek :
1. dobrowolnej rezygnacji z przynaleŜności do Stowarzyszenia,
2. śmierci członka,
3. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego
orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych lub
skazania za przestępstwo umyślne,
4. wykluczenia ze stowarzyszenia na skutek uchwały Walnego Zebrania
Członków powziętej większością 2/3 przy obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby uprawnionych członków, z powodu nieprzestrzegania statutu,
uchwał władz stowarzyszenia lub działanie na szkodę stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV
Struktura organizacyjna
§ 15
1. Władzami stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi potrzebami Stowarzyszenia
Zarząd moŜe powołać dla realizacji poszczególnych zadań okresowo
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działające komisje. Skład osobowy Komisji oraz zakres ich prac ustala
Zarząd.
§ 16
1.Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
2.Uchwały władz Stowarzyszenia, jeŜeli statut nie stanowi inaczej;
podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków
/kworum/, z zastrzeŜeniem treści pkt 3 niniejszego paragrafu.
3. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków mogą być powzięte bez odbycia
Walnego Zebrania Członków, jeŜeli wszyscy członkowie uprawnieni do
głosowania wyraŜą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być
powzięte, albo na głosowanie pisemne.
§ 17
1. Walne Zebranie Członków jest najwyŜszą władzą Stowarzyszenia, w którym
udział biorą: z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, z głosem
doradczym – członkowie wspierający i honorowi.
2. Walne Zebranie Członków moŜe być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej
inicjatywy, na Ŝądanie Komisji Rewizyjnej lub na umotywowane Ŝądanie co
najmniej połowy członków zwyczajnych.
4. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności naleŜy:
- określenie ogólnych kierunków działania i celów Stowarzyszenia,
- uchwalenie statutu i jego zmian,
- uchwalenie budŜetu,
- wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,
- ustalenie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i
zwolnień od tych składek lub świadczeń,
- podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
- podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku,
- podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członków.
§ 18
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z
uchwałami walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi
odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 3 członków, w tym z prezesa , sekretarza i skarbnika.
3. Do zakresu działania Zarządu naleŜy :
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- realizacja programu, celów stowarzyszenia oraz wykonywanie
uchwał Walnego Zebrania Członków,
- realizacja budŜetu,
- sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,
- zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
- organizowanie oraz prowadzenia działalności gospodarczej,
- prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
- opracowanie i składanie sprawozdań ze swojej działalności,
- występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów
uchwał.
4. Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw stowarzyszenia i jego
reprezentacji dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych.
5. Prawa członka Zarządu do reprezentowania spraw stowarzyszenia nie moŜna
ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.
6. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia wymagane jest
współdziałanie dwóch członków Zarządu.

§ 19
1. Komisja Rewizyjna jest jedyną z władz Stowarzyszenia powołaną do
sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, jego
zastępcy oraz sekretarza.
3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej naleŜy:
- kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
- występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli,
- prawo Ŝądania zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
- składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu
Członków.

ROZDZIAŁ V
Majątek i zarząd majątkiem Stowarzyszenia
§ 20
1. Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn,
dotacji, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z
majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, moŜe
przyjmować darowizny, dotacje, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności
publiczne
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§ 21
W sprawach majątkowych do działania w imieniu stowarzyszenia wymagane
jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
§ 22
1. Rokiem obrachunkowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
2. Stowarzyszenie tworzy fundusz rezerwowy i zapasowy.
§ 23
1. Stowarzyszenie nie moŜe udzielać poŜyczek, ani zabezpieczać zobowiązań
majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów
lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku
małŜeńskim 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.
2. Stowarzyszenie nie moŜe przekazywać swojego majątku na rzecz członków
Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich,
na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeŜeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Stowarzyszenie nie moŜe wykorzystywać majątku na rzecz swoich członków,
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niŜ w
stosunku do osób trzecich.
4. Stowarzyszenie nie moŜe dokonywać zakupu na szczególnych zasadach
towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 24
1. Uchwalanie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu
Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej
większości dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
2. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie
uregulowanych w Statucie mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (j. t. Dz. U. z 2001 r. nr 79,
poz. 855 ze zmianami).
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ROZDZIAŁ VII
Przepisy przejściowe
§ 24
Statut wchodzi w Ŝycie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu
rejestrowego i z upływem tego terminu Stowarzyszenie uzyskuje osobowość
prawną.

