STATUT STOWARZYSZENIA ŁAŃCUCHÓW

.

Jednolity tekst Statutu uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dn. 29 października 2008 r. zgodnie z
uchwałą nr 1/2008
ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Łaocuchów.
§ 2
1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o
Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) i posiada osobowośd prawną.
2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
§ 3
Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, siedzibą Stowarzyszenia jest Szkoła
Podstawowa w Łaocuchowie, Łaocuchów 19, 21-020 Milejów.
§ 4
Stowarzyszenie może używad pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 5
Stowarzyszenie Wspierania Działalności Szkoły Podstawowej w Łaocuchowie zrzesza rodziców,
uczniów, nauczycieli, absolwentów i sympatyków szkoły.
ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§ 6
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Wspieranie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuoczej Szkoły Podstawowej w
Łaocuchowie.
2. Rozwój i modernizacja bazy dydaktycznej Szkoły.
3. Wspieranie działao szkoły w zakresie wszechstronnego rozwoju umysłowego i fizycznego uczniów.
4. Współudział w organizacji imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych, rekreacyjnych i
sportowo-obronnych.
5. Pomoc szkole w organizowaniu wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodizeży.
6. Wspieranie szkoły w realizacji zadao w zakresie wychowania artystycznego, komunikacyjnego,
zdrowotnego i informatycznego.
7. Propagowanie działalności Szkoły w środowisku.
8. Organizowanie imprez kulturalnych, akcji społecznych i przedsięwzięd służących środowisku.
9. Propagowanie historii i tradycji środowiska i regionu.
10. Organizacja szkoleo i kursów dla środowiska.
11. Rozwijanie współpracy z zagranicą w dziedzinie edukacji, kultury i sportu.
12.Wpływanie na rozwój gospodarczy i ekonomiczny środowiska.
13.Propagowanie osiągnięd kulturalnych w środowisku.
14.Dbałośd o rozwój infrastruktury i ochronę środowiska.
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15.Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie inicjatyw gospodarczych i podnoszenie wiedzy
ekonomicznej społeczeostwa, prowadzenie doradztwa personalnego, a także przeciwdziałanie
bezrobociu.

§ 7
Stowarzyszenie będzie realizowad wskazane cele w szczególności przez:
1. Współpracę z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej w Łaocuchowie;
2. Współpracę z organami samorządu terytorialnego;
3. Współpracę z instytucjami, zakładami, stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz
dzieci i młodzieży;
4. Wspieranie inicjatyw podejmowanych przez członków Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Szkoły
Podstawowej w Łaocuchowie;
5. Wspieranie rozwoju bazy dydaktycznej szkoły i działalności placówki na rzecz dzieci i młodzieży w
zakresie kultury, sportu, turystyki, zdrowia, rekreacji, organizacji wypoczynku letniego i
zimowego;
6. Prowadzenia działalności wydawniczej;
7. organizowanie zajęd pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w oparciu o obiekty, sprzęt i kadry
Szkoły Podstawowej w Łaocuchowie;
8. Wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego, szkolnych organizacji dziecięcych i
młodzieżowych i Uczniowskiego Klubu Sportowego;
9. Działalnośd gospodarczą przeznaczoną dla zdobywania funduszy na cele statutowe;
10. Przystępowanie do spółek.
11. Współpracę z instytucjami, zakładami, stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz
rozwoju środowiska.
12. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój infrastruktury i ochronę
środowiska.
§ 8
Stowarzyszenie realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem Szkoły
Podstawowej w Łaocuchowie, władzami samorządowymi gminy i władzami oświatowymi oraz
organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz społeczności lokalnej.
§ 9
Stowarzyszenie opiera działalnośd na społecznej pracy swoich członków.
ROZDZIAŁ II a
§ 9a
Stowarzyszenie może prowadzid działalnośd gospodarczą na terenie kraju zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami w przedmiocie:
a)
b)
c)
d)

18.13 PKD Działalnośd usługowa związana z przygotowaniem do druku.
18.20 PKD Reprodukcja zapisanych nośników informacji.
46.90 PKD Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana.
47.99 PKD Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza Siecia sklepową, straganami i
targowiskami.
e) 49.39 PKD Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany.
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f) 55.30 PKD Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych i pola
namiotowe).
g) 55.90 PKD Pozostałe zakwaterowanie.
h) 56.21 PKD Przygotowanie i dostarczenie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering).
i) 56.29 PKD Pozostała usługowa działalnośd gastronomiczna.
j) 58.11 PKD Wydawanie książek.
k) 58.19 PKD Pozostała działalnośd wydawnicza.
l) 62.01 PKD Działalnośd związana z oprogramowaniem.
m) 62.09 PKD Pozostała działalnośd usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych.
n) 63.11 PKD Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalnośd;
o) 63.12 PKD Działalnośd portali internetowych.
p) 64.19 PKD Pozostałe pośrednictwo pieniężne.
q) 77.21 PKD Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego.
r) 79.12z
Działalnośd organizatorów turystyki.
s) 85.10 PKD Wychowanie przedszkolne.
t) 85.20 PKD Szkoły Podstawowe.
u) 85.31 PKD Gimnazja.
v) 85.5 PKD Pozaszkolne formy edukacji.
w) 85.51 PKD Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęd sportowych i rekreacyjnych.
x) 85.60 PKD Działalnośd wspomagająca edukację.
y) 90
PKD Działalnośd twórcza, związana z kulturą i rozrywką.
z) 93
PKD Działalnośd sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna.
§ 9b
Prowadzenie działalności gospodarczej odbywa się poprzez wyodrębniony organizacyjnie i finansowo
zakład na zasadzie rachunku ekonomicznego.
a) Zakład jest jednostką organizacyjną Stowarzyszenia i podlega Zarządowi.
b) Zarząd w drodze uchwały powołuje i odwołuje Zakład, powołuje i odwołuje dyrektora
Zakładu.
c) Zakres działania powołanego Zakładu oraz zakres obowiązków i uprawnieo powołanego
dyrektora zakładu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 10
Członkowie dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
§ 11
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może byd każda pełnoletnia osoba
fizyczna, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.
§ 12
Członek zwyczajny ma prawo:
1. Wybierad i byd wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2. Uczestniczyd z głosem stanowiącym w walnym zgromadzeniu,
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3. Zgłaszad wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
§ 13
Do obowiązków członka należy:
1. Przestrzeganie postanowieo statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
3. Regularne opłacanie składek członkowskich.
§ 14
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostad osoba fizyczna lub prawna zainteresowana
merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i
zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający posiada prawo
określone w § 12 pkt. 3 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego
przedstawiciela.
§ 15
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostad osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla
realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na
wniosek Zarządu. Członek Honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest
zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.
§ 16
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek :
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
b) skreślenia przez Zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich,
c) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowieo statutu,
regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
d) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną.
2. Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni
do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.
ROZDZIAŁ IV WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 17
1.

2.

3.

Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w glosowaniu tajnym bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do glosowania w pierwszym
terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. Do czasu wyboru władz
następnej kadencji funkcję sprawują władze ustępujące.
W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może
przekraczad 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
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4.

(skreślony).
§ 18

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może byd zwyczajne lub
nadzwyczajne.
§ 19
1.

2.

3.

4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co 4 lata jako
sprawozdawczo – wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i
proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Jeśli statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością
głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym
terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a)
uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;
b)
podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na
wniosek Komisji Rewizyjnej;
c)
wybór prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej;
d)
ustalanie wysokości składek członkowskich.
e)
nadawanie godności członka honorowego;
f)
podejmowanie uchwał w sprawach zmiany statutu lub rozwiązania się stowarzyszenia;
g)
rozpatrywanie odwołao do uchwał Zarządu, składanych w sytuacjach określonych
statutem;
h)
uchwalanie regulaminów wewnętrznych;
i)
rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz
Stowarzyszenia;
j)
wyrażanie zgody na zbycie majątku będącego własnością Stowarzyszenia.
Walne Zgromadzenie działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Walnego
Zgromadzenia.

§ 20
1.

2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno byd zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia
wniosku lub żądania i obradowad nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 21

1.
2.
3.
4.

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.
Zarząd składa się z 5 osób. W skład Zarządu wchodzą: prezes, wiceprezes i co najmniej trzech
członków, spośród których wybiera się sekretarza i skarbnika.
Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w
kwartale.
Zarząd działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz
Regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.
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§ 22
1.

2.
3.
4.

5.

Do kompetencji Zarządu należy:
a) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
b) Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnieo przyznanych przez Walne
Zgromadzenie.
c) Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
d) Sporządzanie sprawozdao z działalności.
e) Zwoływanie Walnych Zgromadzeo.
f) Uchwalanie planów Stowarzyszenia.
g) Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.
h) Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
Zarząd może powoływad komisje stałe i doraźne.
Zarząd co roku przedstawia program prac na przyszły rok. Program jest uchwalany przez Walne
Zgromadzenie.
Od uchwał Zarządu rozstrzygających spory powstałe pomiędzy członkami na tle działalności
Stowarzyszenia, przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia
podjęcia uchwały
Zarząd podejmuje decyzje i uchwały zwykłą większością głosów. W sytuacji równego podziału
głosów głos prezesa ma znaczenie decydujące.
§ 23

1.
2.

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, spośród których wybiera się przewodniczącego.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia
b) Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleo kontroli i
żądanie
wyjaśnieo.
c) Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
d) Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdao ze swojej działalności oraz występowanie z
wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej bierze udział, a pozostali członkowie mogą brad udział w
posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
4. a) W razie ustąpienia członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej na jego miejsce powołuje
się nowego członka.
b) przy wyborze nowych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej obowiązują zasady
określone w § 17 pkt. 2 niniejszego Statutu.
5. Nie można łączyd członkowstwa w Komisji rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze
stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a) Pozostawad w stopniu pokrewieostwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z
członkami Zarządu;
b) Byd skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej,
c) Otrzymywad z tytułu członkowstwa w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zwrotu
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8
Ustawy z dn. 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami
prawnymi.
7. Decyzje i uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności
2/3 Członków Komisji. W sytuacji równego podziału głosów głos prezesa ma znaczenie
decydujące.
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ROZDZIAŁ V WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

1.
2.

§ 24
Za aktywny udział w realizacji zadao Stowarzyszenia przyznawane są nagrody i wyróżnienia.
Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnieo i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd
Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ VI MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

1.
2.

§ 25
Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Na fundusze składają się:
a) wpływy ze składek członkowskich,
b) dotacje, darowizny, spadki, zapisy,
c) wpływy z działalności statutowej,
d) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.

§ 26
Oświadczenie woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby: prezes lub
wiceprezes oraz jeden z członków Zarządu upoważniony przez ten Zarząd.

ROZDZIAŁ VII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 27
1.

2.

3.
4.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązanie się Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę
obecnych.
W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zdecyduje o przeznaczeniu
majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację
Stowarzyszenia.
Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpid również przez sąd w przypadkach określonych
ustawą „Prawo o stowarzyszeniach”.
W sprawach nieuregulowanych statutem obowiązują przepisy ustawy.
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