Statut

Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
w Nowym Belęcinie
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu

Szkół Szkoła

Podstawowa i Gimnazjum w Nowym Belęcinie, w dalszych postanowieniach statutu
zwane Stowarzyszeniem.
§2
1. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla niesienia pomocy
polskim szkołom i ich uczniom.
2. Siedzibą stowarzyszenia jest Nowy Belęcin.
3. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

§3
1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
4.Stowarzyszenie moŜe uŜywać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym
względzie przepisami.

§4
1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków. Do
prowadzenia swych spraw stowarzyszenie moŜe zatrudniać pracowników.

§5
1. Stowarzyszenie moŜe naleŜeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach.

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust.1, bądź wystąpieniu z nich
decyduje Walne Zgromadzenie Członków.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§6
Celem Stowarzyszenia jest pomoc naukowa, finansowa i rzeczowa polskim szkołom i ich
uczniom, a w szczególności:
1 . UmoŜliwianie dzieciom udziału w aktywnych formach wypoczynku
2. Organizowanie i prowadzenie róŜnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego
dla dzieci i ich rodzin
3. Reprezentowanie interesów dzieci i młodzieŜy w sprawach ich funkcjonowania w
środowisku
4. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy z róŜnych środowisk
5. Przeciwdziałanie patologiom społecznym
6. Poszerzanie oferty oświatowej i kulturalnej dla dzieci, młodzieŜy i ich rodzin
7. Pomoc socjalna dla dzieci i ich rodzin
8. Działalność integracyjna poszerzająca kontakty osób niepełnosprawnych i zdrowych
9. Poprawa bazy materialnej szkoły.

§7

I.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową Stowarzyszenia, w
szczególności przez:
- bale charytatywne
- festyny
- składki
- zbiórki
- dotacje
- kiermasze
2. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej
3. Organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych

4. Organizację i finansowanie wycieczek szkolnych i wypoczynku dzieci
5. Zakup pomocy dydaktycznych
6. Wspieranie finansowe najuboŜszych uczniów
7. Fundowanie stypendiów naukowych.
II. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność poŜytku publicznego w zakresie
całej działalności statutowej.
Lp.

KOD PKD

Opis przedmiotu naszej działalności.
DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I

1

93

REKREACYJNA
UmoŜliwianie dzieciom udziału w aktywnych formach wypoczynku,

POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ
2

85.51.Z

ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
Organizowanie i prowadzenie róŜnorodnych form aktywnego
spędzania czasu wolnego dla dzieci i ich rodzin

EDUKACJA
3

85

Poszerzanie oferty oświatowej i kulturalnej dla dzieci, młodzieŜy i
ich rodzin

DZIAŁALNOŚC POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI
4

94.99.Z

CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Reprezentowanie interesów dzieci i młodzieŜy w sprawach ich
funkcjonowania w środowisku

DZIAŁALNOŚC POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI
5

94.99.Z

CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy z róŜnych
środowisk

6

94.99.Z

DZIAŁALNOŚC POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI
CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Przeciwdziałanie patologiom społecznym

DZIAŁALNOŚC POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI
7

94.99.Z

CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poprawa bazy materialnej szkoły

POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ
8

88.99.Z

ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
Pomoc socjalna dla dzieci i ich rodzin

EDUKACJA
9

85

Działalność integracyjna poszerzająca kontakty osób
niepełnosprawnych i zdrowych

POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ
10

88.99.Z

ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
Wspieranie finansowe najuboŜszych uczniów

DZIAŁALNOŚC POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI
11

94.99.Z

CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej

12

85.59.B
POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych

DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I
13

93

REKREACYJNA
Organizację i finansowanie wycieczek szkolnych i wypoczynku
dzieci

DZIAŁALNOŚC POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI
14

94.99.Z

CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Fundowanie stypendiów naukowych

§8
Stowarzyszenie moŜe prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych
w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia słuŜy realizacji
celów i zadań Stowarzyszenia i nie moŜe być przeznaczony do podziału między członków.

Zabrania się:
•

Udzielania poŜyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji 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 związane z tytułu przysposobienia , opieki lub kurateli zwane
dalej „osobami bliskimi”,

•

Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich, a
w szczególności jeŜeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

•

Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub
pracowników, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich , a w szczególności jeŜeli przekazanie to następuję bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

•

Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub
pracowników, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niŜ wynika ze statutowego
celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust 3

•

Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich
osoby bliskie

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki

§9
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna moŜe być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Osoba
prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 10
Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.

§ 11
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moŜe być osoba fizyczna, która: posiada pełną
zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych, akceptuje
statutowe cele Stowarzyszenia, złoŜy pisemną deklarację.

§ 12
Zarząd Stowarzyszenia ma obowiązek w ciągu 30 dni rozpatrzyć wniosek i poinformować
o swej decyzji zainteresowanego.

§ 13
Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
4. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia .

§ 14
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2 . przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3.

regularnego opłacania składek.

§ 15
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia moŜe zostać osoba fizyczna lub prawna
zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i deklarująca pomoc finansową, rzeczową
lub merytoryczną w realizacji jego celów.

§ 16
Członkiem wspierającym staje się po złoŜeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu.

§ 17
Członkiem honorowym Stowarzyszenia moŜe być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 18
Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 19
1.Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni.
2 Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 20
Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. Uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członka
2 .Skreślenia z listy członków dokonuje się w przypadku:
- dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia
- nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres
przekraczający 18 miesięcy
- śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym
- braku udziału w jakiejkolwiek z form pracy Stowarzyszenia
3. Wykluczenia członka dokonuje się w przypadku:
- działania na szkodę Stowarzyszenia
- naruszania postanowień statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia
- popełnienia czynu hańbiącego
- utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
4. Rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 21
Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub
pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia Członków w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. Uchwała Walnego
Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 22
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna

4. Komisje powołane przez Walne Zgromadzenie do realizacji określonych
działań
§ 23
1.Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa na czas nieokreślony, a
ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
2.Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłuŜej
niŜ przez dwie kadencje.

§ 24
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni
mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 25
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyŜszą władzą Stowarzyszenia. W Walnym
Zgromadzeniu Członków biorą udział:
- z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
- z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
2.O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14
dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

§ 26
1. Walne Zgromadzenie Członków moŜe być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz na rok przez Zarząd
Stowarzyszenia.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków moŜe się odbyć w kaŜdym czasie. Jest
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub
pisemny

wniosek

co

najmniej

1/3

ogólnej

liczby

członków

zwyczajnych

Stowarzyszenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia winno być zwołane nie
później niŜ w ciągu 30 dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku Zarządowi
lub daty podjęcia uchwały przez Zarząd.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności:

- w pierwszym terminie – ½ liczby uprawnionych do głosowania członków
- w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później od
pierwszego terminu – bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.
6. W przypadku równego rozłoŜenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos
przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

§ 27
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia naleŜą:
- określenie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia
- uchwalanie statutu i jego zmian
- wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia
- udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej
- rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
- uchwalanie budŜetu
- uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń
na rzecz Stowarzyszenia
- podejmowanie uchwał w sprawie nadawania i pozbawiania godności członka
honorowego
- rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków
Stowarzyszenia lub jego władze
- rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
- podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku
- zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 28
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z
uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na
zewnątrz .
2. Zarząd składa się z 4 członków, w tym: prezesa, jednego wiceprezesa, sekretarza i
skarbnika .
3. Prezes Zarządu kieruje jego pracami.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

5. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia moŜe tworzyć biuro i zatrudnić
pracowników.

§ 29
Do kompetencji Zarządu naleŜą:
- realizacja celów Stowarzyszenia,
- wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
- sporządzanie planów pracy i budŜetu,
- sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
- podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciąŜaniu majątku
Stowarzyszenia,
- reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
- zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
- przyjmowanie i skreślanie członków
- prowadzenie dokumentacji członkowskiej
- opracowywanie i składanie sprawozdań ze swojej działalności.

§ 30
1.Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym: przewodniczącego, zastępcy oraz
sekretarza.

§ 31
Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej naleŜy:
- kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia
- prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków
oraz zebrania Zarządu,
- składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
- składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu
Członków.

§ 32

1. Przewodniczący lub członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem
doradczym w posiedzeniu Zarządu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia oraz być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo z winy umyślnej.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać wynagrodzenia z tytułu
pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej.

§ 33
W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu moŜe nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie moŜna powołać nie więcej niŜ
połowę składu organu.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 34
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Majątek przeznaczony moŜe być wyłącznie do realizacji celów i zadań Stowarzyszenia.

§ 35
1. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
- składki członkowskie
- darowizny, spadki i zapisy
- ofiarność publiczna
- dotacje
- wpływy z prowadzonej działalności statutowej
- dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w
uŜytkowaniu Stowarzyszenia.
2. Wszelkie środki pienięŜne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie
Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciąŜania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.
5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków
Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 36
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów –
(dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
Prawa o Stowarzyszeniach.

