Statut Stowarzyszenia

Strona 1 z 4

§ 1.
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zdolności Dzieci i Młodzieży
im. A. Gołąba i jest zwane dalej Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie może używać w celach promocyjnych skróconej nazwy Stowarzyszenie im. A. Gołąba.
3. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem.
4. Do celów Stowarzyszenia należy:
a. Inicjowanie, rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań pożytku publicznego sprzyjających
wszechstronnemu, harmonijnemu i twórczemu rozwojowi dzieci i młodzieży;
b. Upowszechnianie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji,
psychologii, pedagogiki, socjologii, wiedzy o społeczeństwie obywatelskim, nauk o rodzinie, kultury
i sztuki;
c. Działania edukacyjne i wychowawcze, a dotyczące wspierania rozwoju dobrostanu psychofizycznego
dzieci, młodzieży ich opiekunów, nauczycieli i wychowawców;
d. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez dążenie do wyrównywania szans edukacyjnych
i pełnego samourzeczywistnienia swojego potencjału rozwojowego przez dzieci i młodzież;
e. Promowanie osiągnięć dzieci i młodzieży oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych
i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.
§ 2.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Zgierz.
§ 3.
1. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego prawa, niniejszego statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§ 4.
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
2. Stowarzyszenie może być założycielem, członkiem związku stowarzyszeń o podobnym celu działania.
3. Realizacja działań, o jakich mowa w § 4 ust. 1-2 następuje po uzyskaniu decyzji Walnego Zgromadzenia
Członków i Członkiń zwanym dalej WZC.
§ 5.
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego zrealizowania
swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 6.
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
§ 7.
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez nieodpłatne i odpłatne działania pożytku publicznego.
2. Nieodpłatne działania stowarzyszenia to:
a. Organizowanie procesu wyłaniania uczniów zdolnych i utalentowanych w toku pracy szkolnej i pozaszkolnej;
b. Organizowanie konkursów, olimpiad i turniejów;
c. Organizowanie aukcji, zbiórek publicznych charytatywnych na rzecz dzieci i młodzieży;
d. Propagowanie idei zintegrowanej opieki psychopedagogicznej i medycznej nad człowiekiem i jego rodziną;
e. Propagowanie działań edukacyjnych wspierających dobrostan psychofizyczny dzieci i młodzieży, w tym
również noworodków i niemowląt;
f. Propagowanie terapii ulicznej, edukacji przeciw wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży;
g. Propagowanie idei wszechstronnego, harmonijnego i twórczego rozwoju dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych;
h. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży, nauczycieli i w śrdowoisku lokalnym idei przywracania utraconych, tradycyjnych zawodów tj. snycerz, garncarz, kowal.
i. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży, nauczycieli i w środowisku lokalnym idei rozwoju osobistego
poprzez sztukę;
j. Współpraca z samorządem lokalnym, osobami prawnymi i fizycznymi oraz instytucjami w zakresie realizacji programów partnerskich, zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie wszechstronnego, harmonijnego i twórczego rozwoju dzieci i młodzieży;
k. Propagowanie idei i rozwój wzajemnego wolontariatu seniorów oraz dzieci i młodzieży;
l. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.
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3. Odpłatne działania stowarzyszenia w zakresie wspierania wszechstronnego, harmonijnego i twórczego
rozwoju dobrostanu psychofizycznego, samorealizacji i samoaktualizacji, a także wyrównywania szans
edukacyjnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, to:
a. Organizowanie i prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą;
b. Organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji dla nauczycieli, rodziców i pracowników samorządowych;
c. Prowadzenie zajęć wychowawczych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych.
d. Prowadzenie edukacji dzieci i młodzieży w zakresie promocji, przywrócenia i odtworzenia tradycyjnych
zawodów utraconych tj. np. garncarstwo, snycerstwo, w tym w szczególności edukacji regionalnej, historycznej i patriotycznej oraz praktycznych umiejętności zawodowych, a także kształcenia tożsamości
kulturowej;
e. Prowadzenie poradnictwa i pomocy psychologicznej, pedagogicznej i medycznej;
f. Prowadzenie terapii psychologicznej, pedagogicznej, w tym logopedycznej;
g. Doradztwo i pomoc organizacyjno – ekonomiczna oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.
§ 8.
1. Stowarzyszenie realizując swoje statutowe cele może powołać i prowadzić inne instytucje, organizacje i
osoby prawne w granicach prawem dopuszczonych.
2. Stowarzyszenie ma prawo być udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariuszem spółki akcyjnej.
3. O powołaniu i prowadzeniu instytucji lub/i organizacji, oraz objęciu praw o jakich mowa w § 8 ust. 1-2
decyduje Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń zwane dalej WZC.
§ 9.
1. Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków.
2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą jako dodatkową w stosunku do działalności
pożytku publicznego. Dochody z prowadzonej działalności są w całości przekazywane na realizację statutowych celów Stowarzyszenia.
§ 10.
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.
§ 11.
Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez pisemne, wyraźne złożenie oświadczenia woli i przyjęcie
kandydatury przez Zarząd zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
§ 12.
1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
a. Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
b. Dbać o jego dobre imię,
c. Popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
d. Przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:
a. Przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
b. Wnioskuje we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
c. Korzysta z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
d. Korzysta z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
§ 13.
1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez pisemne, wyraźne złożenie oświadczenia
woli i przyjęcie kandydatury przez Zarząd zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem Stowarzyszenia.
4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w
§ 12 ust. 2 pkt. b – d.
§ 14
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,
2. Wykluczenie przez Zarząd:
a. Za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
b. Za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,
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c. Na pisemny umotywowany wniosek, co najmniej ½ członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych
w punkcie a. lub b.,
d. Z powodu utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu.
3. Śmierć członka.
§ 15
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do WZC, na co najmniej
21 dni przed terminem jego obrad. Uchwała WZC jest ostateczna”.
§ 16
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń zwane WZC,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 17
1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.
2. Władze wybierane są w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od podjętej uchwały.
§ 18
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ich członków, z wyjątkiem § 19 ust. 6.
§ 19
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest WZC.
1. WZC jest zwoływane przez Zarząd:
a. Co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy, lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej;
b. Na pisemny, umotywowany wniosek, co najmniej ½ zwyczajnych członków stowarzyszenia.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd Stowarzyszenia powiadamia wszystkich członków, na co
najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
3. W Zgromadzeniu winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w
pierwszym terminie, a w drugim terminie, może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę
uczestników.
4. W WZC mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i goście zaproszeni przez Zarząd.
5. Do kompetencji WZC należy:
a. Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
b. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c. Uchwalanie regulaminu obrad WZC i regulaminów pracy organów Stowarzyszenia.
d. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
e. Wybór Prezesa, Wiceprezesa i pozostałych członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,
f. Uchwalanie zmian statutu,
g. Podejmowanie uchwał w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej,
h. Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji lub/i wstąpienia do związku Stowarzyszeń,
i. Podejmowanie uchwał w sprawie powołania i prowadzenia przez Stowarzyszenie instytucji i organizacji
prawem dozwolonych,
j. Podejmowanie uchwał w sprawie objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcji
spółki akcyjnej,
k. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
l. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
m. Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
6. Zmiana statutu, powołanie i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej, Zarządu w tym Prezesa, oraz
rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
7. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
§ 20
1. Zarząd składa się z od 3 do 5 członków wybranych przez WZC.
2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa i co najmniej jednego Członka Zarządu.
3. Zarząd działa w oparciu o regulamin przyjęty przez WZC.
4. Do kompetencji Zarządu należy:
a. Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
b. Wykreślanie członków/członkiń
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c. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
d. Zwoływanie WZC.

5. Do kompetencji Prezesa i Wiceprezesa Zarządu należy reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
6. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 21
Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją, składa się z co najmniej dwóch członków, wybranych przez
WZC.
2. Komisja prowadzi prace zgodnie z regulaminem przyjętym przez WZC.
3. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego składu przewodniczącego, który kieruje jej pracami.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. Kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
b. Przedstawianie sprawozdań i wniosków pokontrolnych oraz zaleceń WZC oraz Zarządowi,
c. Składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na WZC,
d. Występowanie z wnioskiem o zwołanie WZC.
5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która jest członkiem Zarządu lub pozostaje z takim członkiem w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
6. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§22
Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów
oraz pracownicy 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. Przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego 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. Zakupu 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.
§ 23
W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 20 i 21 w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze wyborów uzupełniających, przeprowadzanych na zasadach
określonych w § 19 niniejszego Statutu.
§ 24
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z dobrowolnych składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z działalności własnej, odpłatnej działalności statutowej, grantów, wynajmu oraz ofiarności publicznej.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.
1.

§ 25
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały WZC, zgodnie z § 19 ust. 6 Statutu lub w innych
przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia WZC określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego
w Rzeczpospolitej Polskiej.
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