STATUT
Stowarzyszenia SUMINA na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska
uchwalony w dniu 16.12.2005 roku z późniejszymi zmianami (Uchwała nr 8/2007 z dnia 19.09.2007 r. Walnego
Zgromadzenia Członków, Uchwała nr 2/2011 z dnia 24 lutego 2011 r., Uchwała nr 7/2011 z dnia 11 kwietnia 2011r.)
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1.

2.

Nazwa Stowarzyszenia, zwanego w dalszej części Stowarzyszeniem, brzmi: Stowarzyszenie SUMINA na
rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska.
Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą skróconą: Stowarzyszenie Sumina.
§2

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym do szeroko pojętej poprawy życia mieszkańców,
kreowania współczesnej i zachowania dziedzictwa regionalnej kultury, zwalczania ubóstwa społecznego,
ograniczenia bezrobocia, ochrony przyrody, zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, do propagowania twórczej
postawy życiowej opartej na wartościach chrześcijańskich oraz wspierania osób i organizacji podejmujących takie
działania.
§3
1.
2.
3.

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami w zakresie
dozwolonym prawem.
Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Sumina
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§4

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i wyróżniającego je znaku graficznego.
§5
1.
2.

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach o ile nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których
Rzeczpospolita Polska jest stroną.
O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź o wystąpieniu z nich decyduje Zarząd.
§6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może
zatrudniać pracowników.
Rozdział II
Cele i środki działania
§7
Celami Stowarzyszenia są:
Popieranie, promowanie i prowadzenie wszelkich działań związanych z kreowaniem współczesnej kultury, budowie,
odnowie i rozwoju regionalnej tożsamości kulturowej szczególnie młodego pokolenia poprzez działania i edukację
społeczną, artystyczną i medialną; podniesienie znaczenia miejscowości wiejskich Górnego Śląska w kraju i
Europie; ograniczenie bezrobocia; modernizacja i budowa przestrzeni publicznych i przestrzeni centrum
zaspakajania potrzeb społeczno – kulturalnych, ochrona dóbr środowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego; ograniczanie i zapobieganie przestępczości zwłaszcza wśród ludzi młodych; właściwa organizacja
czasu wolnego mieszkańców; promocja zdrowego stylu życia wolnego od nałogów; działania na rzecz ochrony
zdrowia, propagowanie trzeźwości i bezpieczeństwa wśród uczestników ruchu drogowego; propagowanie twórczej
postawy życiowej opartej na wartościach chrześcijańskich oraz wspieranie osób i organizacji podejmujących takie
działania;
§8
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Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) promowanie kreatywnych działań i postaw życiowych;
b) uczestniczenie w tworzeniu przedsięwzięć związanych z szeroko pojętymi działaniami edukacji społecznej,
medialnej, artystycznej, innej kulturalnej oraz profilaktycznej i terapeutycznej,
c) finansowanie badań, opracowań, przedsięwzięć zmierzających do rozwoju współczesnego społeczeństwa
Górnego Śląska i kultury środkowoeuropejskiej;
d) prowadzenie promocji w środkach masowego przekazu kreującej sztukę, twórcze myślenie oraz wzory
postaw społecznych, a także propagowanie osiągnięć i twórczości artystów tamże,
e) prowadzenie działalności produkcyjnej, nagraniowej i wydawniczej, w szczególności w zakresie
nagrywania kaset magnetofonowych, płyt kompaktowych, kaset video, filmów i innych nośników, a także
publikowania materiałów drukowanych, w tym także produkcja tychże;
f) prowadzenie dystrybucji wydawnictw własnych oraz materiałów o podobnych treściach;
g) prowadzenie działalności kulturalnej, szkoleniowej, edukacyjnej i profilaktycznej w zakresie objętym
celami Stowarzyszenia we wszystkich aspektach oraz udział w tego rodzaju przedsięwzięciach
prowadzonych przez inne osoby lub organizacje, a w szczególności organizacja szkoleń dotyczących
udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz propagujących
bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego;
h) organizowanie pikników, festynów wieczornic regionalnych oraz innych imprez kulturalnych o podobnym
charakterze, w tym koncertów i festiwali;
i) organizowanie kongresów, sympozjów, seminariów, paneli, konferencji, kursów i innych spotkań służących
wymianie doświadczeń kadry i personelu podmiotów działających w zakresie objętym celami
stowarzyszenia;
j) świadczenie pomocy organizacyjnej i finansowej na rzecz osób fizycznych i innych podmiotów
prowadzących działalność o podobnym charakterze;
k) tworzenie i udostępnianie bazy materialnej - w tym środków trwałych - niezbędnej dla prowadzenia
działalności statutowej;
l) działalność charytatywną;
m) współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie
objętym celami stowarzyszenia;
n) poradnictwo psychologiczne, prawne, a także profilaktyczne i terapeutyczne w przedmiocie uzależnień;
o) profilaktykę i walkę z uzależnieniami, szczególnie poprzez wspieranie: działalności świetlic
środowiskowych, profilaktyczno-integracyjnych, socjoterapeutycznych oraz punktów konsultacyjnych,
prowadzenie profilaktycznych akcji letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży oraz innych,
p) krzewienie kultury fizycznej i sportu, promocji zdrowego stylu życia, profilaktyki zdrowia
q) ochronę przyrody i dziedzictwa kulturowego także poprzez edukację ekologiczną, dokonywanie zmian w
strukturze gospodarczej obszarów środowiska naturalnego
i sposobie użytkowania terenów oraz inne
r) ograniczenie bezrobocia przez prowadzenie poradnictwa pracy oraz poprzez tworzenie nowych miejsc
pracy, szczególnie na bazie istniejących terenów i obiektów stanowiących własność gmin oraz innych osób
zgodnie z zawartymi na tę okoliczność umowami
s) walka z ubóstwem społecznym szczególnie poprzez poradnictwo oraz pomoc materialną
t) modernizację i budowę przestrzeni publicznych i przestrzeni centrum zaspakajania potrzeb
społeczno – kulturalnych
u) promowanie i edukację w dziedzinie podejmowania obywatelskich inicjatyw społecznych;
v) inne działania realizujące cele statutowe;
w) poradnictwo psychologiczne i prawne dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych;
x) prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych;
y) organizacja warunków do prowadzenia badań profilaktycznych i udzielania świadczeń medycznych dla
społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wiejskich;
§9
Dla osiągnięcia celów statutowych Stowarzyszenie realizuje zadania w zakresie sfery zadań publicznych określone
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z
późn. zm.), a w szczególności:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób,
działalności charytatywnej,
podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej,
działalności na rzecz mniejszości narodowych,
ochrony i promocji zdrowia,
działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
ł) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji,
ratownictwa i ochrony ludności,
pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen
w kraju i za granicą,
upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
promocji i organizacji wolontariatu.
§9a

1. Działalność odpłatna Stowarzyszenia w zakresie pożytku publicznego to:
1) Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego (71.33.Z),
2)
Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki (73.20.H)
3)
Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych
i społecznych (73.20.I)
4)
Promocja zatrudnienia oraz doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania (74.14.A)
5)
Działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.87.A)
6)
Działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej (75.14.Z)
7)
Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie ujęte
niesklasyfikowane (80.42.B)
8)
Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania (85.32.C)
9)
Działalność reklamowa i promocyjna (74.40.Z)
10) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
(91.33.Z)
2. Działalność nieodpłatna Stowarzyszenia w zakresie pożytku publicznego to:
1) Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego (71.33.Z),
2)
Działalność związana z bazami danych (72.40.Z)
3)
Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki (73.20.H)
4)
Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych
i społecznych (73.20.I)
5)
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.A)
6)
Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników (74.50.A)
7)
Działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.87.A)
8)
Działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej ( 75.14.Z)
9)
Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie ujęte
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niesklasyfikowane (80.42.B)
10) Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania (85.32.C)
11) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
(91.33.Z)
12) Działalność bibliotek innych niż publiczne (92.51.B)
§ 10
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą mającą charakter dodatkowy w stosunku do działalności
pożytku publicznego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Działalność gospodarcza może być
prowadzona w rozmiarach służących realizacji zadań statutowych, a cały dochód przeznaczany będzie na
działalność pożytku publicznego i nie może być przeznaczony do podziału między członków.
§ 11
- uchylono
Rozdział III
Członkowie - prawa i obowiązki
§ 12
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym
Stowarzyszenia.
§ 13
Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
§ 14
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, będąca obywatelem polskim lub
cudzoziemcem na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o cudzoziemcach:
a) pełnoletnia,
b) małoletnia w wieku od 16 – 18 lat, mogąca korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego (bez prawa
większości w Zarządzie)
c) małoletnia poniżej 16 lat za zgodą przedstawiciela ustawowego bez biernego i czynnego prawa
wyborczego oraz bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Członków.
§ 15
Członkiem zwyczajnym staje się osoba, która:
a) zobowiąże się realizować cele i wartości statutowe Stowarzyszenia,
b) złoży pisemną deklarację członkowską,
c) uzyska akceptację Zarządu,
d) zobowiąże się do regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości określonej przez walne
zgromadzenie.
§ 16
Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia na zasadach ustalonych
przez Zarząd Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków, dotyczących działalności Stowarzyszenia.
§ 17
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
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c)

regularnego opłacania składek.
§ 18

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową,
rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia
§ 19
Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
§ 20
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i
rozwój Stowarzyszenia.
§ 21
Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek trzech członków Stowarzyszenia.
§ 22
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać
udział w działaniach statutowych Stowarzyszenia z głosem doradczym, poza tym posiadają takie prawa jak
członkowie zwyczajni.
§ 23
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz
uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 24
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 25
1.

Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) decyzji Zarząd z powodu:

1) łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
2) notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
3) niepłacenia składek za okres co najmniej roku,
4) na pisemny wniosek co najmniej trzech członków Stowarzyszenia,
c) śmierci członka lub utraty praw obywatelskich na mocy
prawomocnego wyroku sądu oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
1.

Utrata członkostwa w stowarzyszeniu przez członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej z powodów
określonych w ust. 1 pkt. b) może nastąpić decyzją Walnego Zgromadzenia Członków i jest ona ostateczna.
§ 26

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia Członków w terminie do 30 dni od otrzymania decyzji Zarządu. Uchwała Walnego Zgromadzenia
Członków jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 27
1.

Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
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2.
3.

W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100 osób, Walne Zgromadzenie Członków
zostanie zastąpione Zebraniem delegatów wybranych w proporcji jeden delegat na 5 głosów członków
zwyczajnych. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.
Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez Zarząd.
§ 28

Zarząd może powołać organ doradczy w postaci Rady Ekspertów, który będzie działać na podstawie regulaminu
uchwalonego przez Zarząd.
§29
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu mówią inaczej.
§ 30
1.
2.

Kadencja władz trwa cztery lata.
Wyboru władz dokonuje Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów.
§ 31

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę we władzach
Stowarzyszenia.
§ 32
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków
biorą udział:
1) głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni
2) głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz członkowie Rady Ekspertów.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 33
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i
miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków listownie lub telefonicznie lub pocztą
elektroniczną e-mail, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
2. Jeżeli w podanym terminie na Walne Zgromadzenie Członków przybędzie mniej niż połowa członków
zwyczajnych Stowarzyszenia, Zarząd ustala drugi termin Walnego Zgromadzenia Członków, który podaje do
wiadomości wszystkich członków listownie, lub telefonicznie lub pocztą elektroniczną e-mail, co najmniej na 7 dni
przed terminem zebrania. W drugim terminie zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbywa się bez względu
na ilość przybyłych członków.
§ 34
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z
jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków
zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Termin i miejsce obrad nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd podaje do wiadomości
wszystkich członków listownie, lub telefonicznie lub pocztą elektroniczną e-mail, co najmniej na 7 dni przed
terminem zebrania.
3. Jeżeli w podanym terminie na nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków przybędzie mniej niż połowa
członków zwyczajnych Stowarzyszenia, Zarząd ustala drugi termin Zgromadzenia, który podaje do wiadomości
wszystkich członków listownie, lub telefonicznie lub pocztą elektroniczną e-mail, co najmniej na 4 dni przed
terminem zebrania. W drugim terminie nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbywa się bez względu na
ilość przybyłych członków.
§ 35
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest jawne.
2. Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia zapadają większością dwóch
trzecich głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest
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jawne.
3. W drugim terminie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów bez
względu na ilość obecnych członków. Jednak decyzje dotyczące wyboru władz Stowarzyszenia oraz uchwały w
sprawie zmiany statutu i uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenie zapaść może jedynie przy obecności, co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 36
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór Prezesa Stowarzyszenia,
d) wybór i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
e) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
f) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
g) - uchylono
h) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
l) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
§ 37
Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
§ 38
1.
2.
3.
4.

Zarząd składa się z Prezesa, dwóch Zastępców Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jednoosobowo jest Prezes lub
dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.
- uchylono
Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów w
obecności, co najmniej połowy członków.
§ 39

1.
2.

W skład Zarządu mogą wchodzić jedynie członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej lub Rady Ekspertów nie mogą być członkami Zarządu.

2a. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3.

Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą ustania członkostwa w Stowarzyszeniu z powodów określonych
w § 25 ust. 1 pkt a) lub c), ponadto na mocy decyzji Walnego Zgromadzenia Członków lub w przypadku
pisemnej rezygnacji z członkostwa w Zarządzie, a także po uprawomocnieniu się skazującego wyroku.
§ 40

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż co trzy miesiące.
Szczegółowy tryb podejmowania uchwał przez Zarząd określa Regulamin Zarządu.
§ 41
Do kompetencji Zarządu należy:
a) nadzór nad realizacją celów i wartości Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
i) przyjmowanie i skreślanie członków,
j) powoływanie członków Rady Ekspertów,
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k) uchwalanie Regulaminu Zarządu i Rady Ekspertów,
l) uchwalanie budżetu.
ł) rozpatrywanie wszystkich wniosków i zaleceń przedstawionych przez Komisję Rewizyjną,
§ 42
Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego
działalność nie rzadziej niż dwa razy w roku.
§ 43
1.

Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego oraz trzech członków.

2. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3
głosów w obecności co najmniej połowy członków.
§ 44
1.
2.
3.
4.

5.

W skład Komisji Rewizyjnej mogą wchodzić jedynie członkowie zwyczajni stowarzyszenia.
W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Rady Ekspertów oraz organu zarządzającego,
jak również osoby pozostające z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje z chwilą ustania członkostwa w Stowarzyszeniu z powodów
określonych w § 24 ust. 1 pkt a) lub c), ponadto na mocy decyzji Walnego Zgromadzenia Członków lub w
przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
§ 45

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
§ 46
W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu
może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym
trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
Oddziały Terenowe i Agencje
§ 47
- uchylono
§ 48
- uchylono

Rozdział VI
Majątek i Fundusze
§ 49
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1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dochodów z własnej działalności statutowej,
d) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
e) dochodów z działalności gospodarczej,
f) ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.
§ 50
Stowarzyszenie może zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzić publiczne zbiórki pieniędzy z
przeznaczeniem uzyskanych środków na cele statutowe Stowarzyszenia, pod warunkiem uzyskania wymaganego
zezwolenia.
§ 51
Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym Stowarzyszenia.
§ 52
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 53
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
§ 53a
Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd Stowarzyszenia na ostatnim posiedzeniu w roku kalendarzowym na rok następny, określając jednocześnie termin, do którego składka powinna być uiszczona i tryb jej wniesienia.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 54
Uchwałę w sprawie zmiany niniejszego statutu oraz uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zgromadzenie Członków większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.
§ 54a
1. W sprawie dysponowania majątkiem STOWARZYSZENIA zakazuje się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem STOWARZYSZENIA w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 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 jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich 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 na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego
celu STOWARZYSZENIA
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.
§ 55
Podejmując uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji
oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§ 56
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W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa
o stowarzyszeniach.
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