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STATUT STOWARZYSZENIA
,,ZACHARZEW 2000"

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGOLNE

§1

Stowar4yszen ie ,,Zacharzew 2000" zwane dalej ,,Stowarzyszeniem" posiada osobowość prawną,

§2

Terenem działaniastowarąyszenia jest obszar Rzeczpospolitej polskiej, a siedzibąwładz ostów wielkopolski

§3

stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społeczrrej swych członków. Może zatrudniać pracowników do

wykonyw ania specyficzny ch zadan,

§4

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z dzińa|ności gosPodarczej StowarzYszenia

sfury realizacjt celów statutowych i nie może byćpzeznaczony do podziału między członkami,

§5

Stowarzyszenie ma prawo uĘwaćpieczęci okrągłej z napisem w otoku : STOWARZYSZENIE

KULTURALNO - EDUKACYJNE ,,ZACHARZEW 2000", oSTRoW WIELKoPOLSKI;

pośrodku : ,,ZACHLWEW 2000"

§6

stowarzyszenie może posiadać odznakę organizaryjnąwedług wzoru zatwierdzonego przezzebranie ogólne

CzłoŃów.

§7

1. Stowarzyszenie może być człoŃiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub

podobnym profilu działalności,

2. o przystąpieniu do organizacji o których mowaw ust, 1 bądź wystąieniu z nich decYduje Zebranie

ogólne Członków większościąkwalifikowanąco najmniej 2/3 głosów członków zwYczajnYch

biorących udział w Zebraniu OgóĘm Członków,



ROZDZIAŁ V

śnopru rttr.ąNSoWE, MAJĄTEK l FUNDUSz STowARzySzENIA

§ 36,

l. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i firndusze.

2. Majątek tęnprzemaazony moze być wyłącznie do realizacji cęlów statutowych.

§37.

|. Żródłarlipowstania majątku Stowarzyszetria są

1.1. opłaĘ wpisowe i składki członkowskie,

1.2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będącymi w

ułtkowaniu Stowarzyszenia

1.3. dotacje,

1,4.dywidendy należne Stowarzyszeniu w spółkach kapitałowych, darowizny, zapisy i spadki,

1.5. korzyści z ofiarności publicznej,,

1.6, wpływy z działalności statutowej.

2, Środki pienięzne nięzależnie od źródęł ich pochodzenia mogą być przechowywane na koncie bankowym

Stowarzyszenia i w kasie Stowarzyszenia.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca pierwszego kwańału kazdego roku i odprowadzone do

batk,l przez skarbnika w ciąu 5 dni. Nowoprzyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych

przezZarząd w ciągu 30 dni od otzymania powiadomienia o przyjęciu na głonka Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.



ROZDZIAŁ II

CELE, ZASADY I ŚRODKI DZIAŁANIA

§8

Cęlem Stowarzyszenta ,,Zacharzew 2000" jest :

1. Dbałość o rozrłój oświaty i kultury oraz szkolnictwa na terenię Miasta Ostrowa WielkoPolskiego

2. homowanie zdrowia duchowego, psychicmego i ftzycmego młodzieĄ poprzęz rozwój sportu

amatorskiego wśród młodzieĘ gimnazjalnej i Mieszkńców osiedla.

3, Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gosPodarczego,

4. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnYm.

5. Kreowanieprocesówuwłaszczenia,

§9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzęz:

1. Prowadzenie szkoĘ na zasadach prawem przewidzianych

ż. włączanie się w inicjarywy środowiska ostrowskiego na polu oświaĘ, kultury i sportu.

3. Prowadzęnie kursów edukacyjnych , zajęć, szkoleń' imprez, obozów spońowych, turystyarrych,

rehabititaryjnych i kulturalny ch orazinnych działańdla dzieci, młodzieĘ i osób dorosĘch.

4. Inicjowanie wspóĘracy międry Rodzicami, Szkołą i Społecznością osiedla.

5. prowadzęnie pracy wychowawczej zmłodzieżądla eliminowania zjawisk patologii sPdecmej,

promowanie pożJtecznego i zdrowego sĘlu zycia\ promowanie postaw prospołecznYch.

6 , WspóĘracę z organizacjarti i instytucj ami maj ącymi w swym profilu działania zbliżone cele i Program

działalności.

7. Gromadzenie środkówmaterialnych.

8. Tworzenie funduszu s§pendialnego dla uzdolnionych dzieci,

9, Prowadzenie działalności wydawniczej.



ROZDZIAŁ III

CZŁONI(OWIE,ICH PRAWA I OBOWTĄZKI

§10

1. Członkami Stowarzyszenia mogąbyć osoby fizyczne i prawne,

2, osoba prawn a możębyć jedynie członkięm wspierającym stowazyszenia

§ 11

Stowarryszen ię nzęsza członków :

1. zwyczajrtych

2. wspierającyclr

3. honorowych

§12

1. Członkiem zwyczajnymmoże być osoba fizyczra:

1.1. posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz małoletni zgodnie z

art. 3 Ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

1.2, nię pozbawiona praw publicznych.

1.3. posiadająca obywatelstwo polskie.

1,4. akceptuj ąca statutowe cele Stowarzyszenia.

2, Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna , a zaintereso wana działalnoŚcią na

rzecz Stowar zyszenia,która zadeklarowała na jego rzeczpom,G finansową lub rzeczową. Osoba

prawna działa w Stowarzyszen iu przez swojego przedstawiciela.

3 . Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba flzycma, która wniosła naczący wkład w

jego rozwój lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzysnnia.

4. Członków zwyczajnychi wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarządnapodstawie Pisemnej

deklaracji,

5. Nadanie godności członka honorowego następuje poprzęzZebranie Ogólne Członków StowarzYszenia.



§ 13

Członek zvlyczajny ma prawo do :

1. czynnego i biemego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. Prawa te przYsługują od 18 roku

Ącia.

2, uczestniczeniaw zebraniach, odczytach, dyskusjach etc. organizowanychprzezwładze StowarzYszenia

3. występowania do władz Stowarzyszenia z wnioskami, opiniami i postrlatami dotYczącYmi sPraw

Stowarzyszenia.

4. korzystania zzapleczaorazwyposażeniabędącego w posiadaniu stowarzyszenia.

5. zaskarżaniauchwał lub orzeczeilwładz Stowar zyszenia,

§14

Członek zwyczajny obowiązany jest do :

1. aktywnego, sumiennego i rzetelnego ucresbriczenia w realizacji statutowych celów Stowarryszenia

oraz ustalonych rocznych programów dzińania,

2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia.

3. regulamego opłacania składek i innych świadczeń obowią,zujących w Stowarzyszeniu,

§15

1. Członkom wspierającym i honor|wym przysługują uprawnienia określone w § 13 z wyłączeniem Ptt.1.

2. Członek zwyczajny i honorowy ma prawo brać udział,1 z głosem doradczym- w statutowYch

rryładzach Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający jest obowią3any do reguhrnego wywiązywania się z zadeklarowarrYch Świadczeń

orazprzestzegarria w określonym zakresie statutu, regulaminów i uchwał władz StowarzYszenia,

4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskichnarzęcz Stowarzyszenia,



§16

Przynalezroś ć cńonka do Stowarzyszenia ustaje w razie 
"

1. śmierci człoŃa lub utraty osobowości prawnej przez cńonka wspierającego,

2. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,

3. skreślenia z ljsł członków,

4, wykluczenia ze Stowarzys zęnianasĘltek prawomocne goorzeczenia Sądu Kolężeńskiego w PrzYPadku

stwierdzęnia rużącęgonaruszenia zasad statutowych, nie przestrzegania Postanowień, uchwał i

regulaminów,

5. wykluczenia wskutek prawomocne ga orzeczeniasądrr powszechnego orzekającego karę dodatkowąw

postaci pozbawienia praw publicanych,

6. pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku rażącęgo działaniana szkodę StowarzYszenia i

następującego w wyniku uchwały władz Stowarzyszenia, które członkostwo nadała,

Skreślenie z listy członków Stowarzyszęnia może nastąpić, gdy czbnek nie opłaca składek co najmniej Przez 6

miesięcy.

W przypadkach okreśIonych w ust. 1 pktl, 2, 3 , 6 orzeka Zarząd, a w przypadkach określonych w ust, 1 pkt 4, 5

Sąd Koleżeński. organy te zobowią7ane sąpowiadomić członka o skreślęniu lub wykluczeniu wskzując na

prawo wniesienia odwołania do Zebrania Ogólnego Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej

uchwĄ lub orzeczenia.

'Do osób, którym odmówiono prawa człoŃostwa stosuje się odpoViednio zasady okreŚlone w ust. 3.



ROZDZIAŁlv

STRUKT URA O RG AN IZAC YJN A

§17

Władzami Stowarzyszenia są :

Zębranię Ogólne Członków

Zarząd

Komisja Rewizyjna

Sąd Koleżeński

§ 18

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. W przypadku ustąpienia, wykluczenia, lub śmierci

cńo*awładz Stowarzyvenia w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupeŁriany spośród

nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczbanowych członków władznięmożę

przekoczyć 1/3 składu liczĘ człoŃów pochodzących z wyboru. Szczegółowy Ęb i zasady wyboru do władz

Stowarzyszenia zostanąokreślonę w regulaminach zatwierdzonychprzezZębtanie Ogólne Członków.

ZEBRANIB OGOLNE CZŁONKOW

§19

1. Zębranię Ogólne Członków jest najwyższąwładzą Stowarzyszenia.

2. W Zebraniu Ogólnym Członków biorąudzhł :

zgłosem stanowiącym- członkowie zwyczajni, którzy ukończyli 18 rok życia,

z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi

3. O miejscu i terminie oraz porządku obrad Zarząd powiadamia członlów co najmniej 14 dni przed

terminem Zębrania Ogólnego Członków.

§20

Zebranię Ogólne CzłoŃów może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne,



§21

Do kompetencjiZebrania Ogólnego Członków naleĄ :

l. uchwalarrię programu działalności i planu finansowego Stowarzyszeria,

2. uchwalanie statutu i jego zmian,

3. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,

4. wybór lub odwołanie prezesa orazcńonków władz Stowarzyszenia,

5. Ocena działa]ności Stowarzyszenia,

6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawoz dań władz Stowarzyszenia,

7. RozpaĘwania wniosków i postulatów zgłoszonych przez cńonków Stowarzyszenia lub jego władze,

8. Rozpatrywanie odwołń w sprawach członkowskich od uchwałZarządu oraz orzeczeń Sądu

Kolezeńskiego,

9. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,

10. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

l1. Ustalanie składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,

12. Podejmowanie uchwał wniesionych pod obrady,

13. Określenie do jakiej wysokości Zarządmoże samodzielnie zacignąć zobowfuania

l 4. Podejmowanie uchwał w sprawie zarządzania majątkiem Stowarzyszenia,

15. Podejmowanie uchwał o rozwiąarriu Stowarzyszeniaiprzemaczeniu jego majątku,

§22

1. ZwyczajneZębraniaOgólne Członków Stowarzyszenia zwoływane jestprzezZarządprzynajmniej raz

w roku.

2. Zębranie Ogólne Członków Stowarzyszenia obraduje wg uchwalon ego przęz siebie regulaminu obrad.

§23

l . Nadzwyczajn ę Zebranie Ogólne jest zwobwane :

1.1. na podstawie uchwĄ Zarządu

I.2. nażądanie Konrisji Rewizyjnej

1,3. na umotywowane ządanie co najmniej Y^liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia



2. Postarrowienia § 19 ust.3 stosuje się odpowiednio

3. Nadzwyczajn ę Zębranię OgóIne Człorrków obraduje wyłącznie nad sprawami , dla których zostało

zwołane

4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt, 1.2. i 1.3. NadzwyczajrcZebranię Ogólne Członków winno

być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daĘ przedstawienia

(ńozenta) odpowiedniego wniosku (żądania) Zwządowizzachowalięm postanowień § 19 ust.3.

§24

l. Uchwały ZębrwtiaOgóInego Członków zapadająw głosoraniujawnym, zwykłąwiększoŚcią

głosów prry obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, i bez okreŚlania

wymaganej Liczby cńonków w drugim terminie .vqrlznaczonymw tym sam},rn dniu 30 minut pómiej, niZ

pierwszy termin.

2. Z obradZębrania Ogólnego sporządza się protokół

ZAF.ZĄD

§26

Zarządbędący najwyższąwładzą Stowarzyszeniaw okresie między ZębraniamiOgólnymi Członków,

kieruje całoksżałtem działalności Stowarzyszenia, a za swąpracę i działania odpowiada przedZebranbm

oloĘm Członków. \

§27

1. Zarządskłada się z 5 -'1 członków , w tym Prezesa

ż. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu

3. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarządwybiera ze swego grona Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza

4 , Zasady działania Zarządu określa rąulamin uchwalony przez Zebranie Ogólne Członków

5. Posiedzenia Zarządu odbywająsię w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niZ raznakwartń

6. Zarząddo prowadzenia spraw Stowarzyszen ia może tworzyćbiuro i zatrudniać pracowników

7 . UchwĄ Zarządu zapadająwięlszością głosów, przy obecności większości członków Zarządu.

W przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa.



§28

Zuząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarryszenia oraz spehiać swoje obowiązki ze

starannością wymaganą w obrocie gospodarczo - finarrsowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów

prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych przezZebranie Ogólne Członków

§ 29,

1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszęnia oraz

podpisywania umów i zobowiązń w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch człoŃów

Zuządll- w tym Prezesa.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego upoważnionego

człortkaZarządlt.

3. Zarząd Stowarzyszenia może udzięlić osobie sprawującej funkcję kierowniczą Biura -pehomocnictwa

ogóInego obejmującego prawo do występowania i działania w imięniu Zarządu.

§ 30.

Do zakre su dzińania Zarządu naleĘ :

1. Realżacja programu, celów Stowarzyszenia orazuchwńZebrania Ogólnego CzłoŃów.

2. Opracowanie programów dzińania.

3. Ustalarrie budżetu i preliminarza.

4. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia.

5. Przyjmowanie człoŃów Stowarzyszenia i uchwał w sprawach członkowskich.

6. ZwoĘwarlię Zeluania Ogólnego Członków.

7.)tganizowanieiprowadzęniedziałalnościgospodarczej.

8. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

9. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego i nieruchomego.

10. Prowadzenie dokrrmentacji człoŃowskiej.

l l. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia.

12. Opracowywanie i składanie sprawozdń ze swojej działalności na Zebraniu Ogólnym Członków.

13. Występowanie z nicjatywąuchwałodawcząoTaz opracowywanie pnjektów uchwał i regulaminów

14. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

15. Podejmowarrie innych uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 31.

l . Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Stowarzyszaia powołaną do kontroli wewnętrzrej



Stowarzyszenia.

2.KomisjaRewizyjnaskładasięztrzechosób,wtymprzewodniczącego.Przewodniczącego

Komisji wybierają spośród siebie jej członkowie w głosowaniu jawnym,

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej na|eĘ"

3.l.kontrola całoksźałtu dzińania, a w szczególności gospodarki

3.2. składanie sprawozdń na Zębraniu Ogólnym Członków wraz

dotyczącymiudzielania(bądŹodmowieudzblarria)absolutoriumZarządowi

3.3. przedstaw ienie 7,uządowi uwag i wniosków doĘczących jego działalności,

3.4. prawo żądańa zwołania Nadzwyczajn ego zebrania ogólnego członków w razię stwierdzęnia

niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków a także prawo żąd,ania zwołania

posiedzenia Zarządu,

3.5, zwołani e zębraniaogólnego członków, w razię nie zwołania go przęz zuząd w tenninie lub trybie

określonym statutem,

3.6, składarrie sprawozdń ze swej działalności nazebrattillogólnym człoŃów

§32.

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywająsię co najmniej raz w roku,

2. członkowie komisji Rewizyjnej mająprawo brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym,

3. człoŃowie komisji Rewizyjnej nie mogąpełnić innych funkcji we władzach sowarzyszenia,

4. komisja Rewizyjna działanapodstawie regulaminu uchwalonego przez zebranie ogólne członków,

SĄD KOLEŻEŃSK]

§ 33.

1.SądKoleżęńskijestorganemnegocjaryjnymirmediacyjnymStowarryszeniapowołarrymdo:

1. 1. zapobiegania konfl iktom wewnątrz Stowa:zyszenia,

1.2. budowarr ia zgody w przypadku zaistrriałych sporów miedzy człoŃami stowarzyszenia, członkami a

władzamistowarzyszen ia orazstowarzyszeniem a zewnętrznymi wobec niego sfionami konfliktu,

1.3.kierowania określonych wniosków dyscyplinarnych, mediacyjnych, negocjacyjnych lub prewencyjnych

do Zarządu,Komisji Rewizyjnej lub Zebrania Ogólnego Członków,

2. sąd koleżeński składa się ztrzęchosób, w tym przewodniczącego. przewodniczącego sądu wybieraj ą

spośród siebie jego człoŃowie w głosowaniujawnym,

Rozstrzygnięcia Sądu Kolezeńskiego wydawane sąw formie orzęczęh,

4. Do kompetencji Sądu Koleźeńskiego należy:

4.1. rozpŃrywanie kwestii spornych wewnątz stowarzyszenia na wniosek zainteresowanych stron,

4.2. orzękanie w kwestiaclr zgodnaści wewnętrmych przepisów i decyzjiwładz

Stowarzyszenia ze Statutem,

finansowej Stowarzyszerua,

z ocerlą działalności i wnioskami



4.3. składanie sprawozdania ze swojej działalności na Zębraniu OgóĘm Członków.

§ 34.

1. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego odbywająsię w zależności od potrzeby,

2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego mająprawo braćudzińw posiedzeniach innych władz Stowarzyszeniaz

głosem doradczym.

§35

Szczegółowy tryb i zasady działaniaSądu Koleźeńskiego określa regulamin uchwalony przez ten Sąd.



ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZW]ĄZANIE STOWARZYSZENIA

§38.

Statut i jego zmianę uchwala Zębranię Ogólne Członków większością 2/3 głosów obecnYch i

uprawnionych do głosowarria.

1.

§ 39.

Uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Ogólne Stowarzyszenia

większością 2/3 głosów obecnych człoŃów.

w przypadku rozwięania stowarzyszenia zębranię ogólne członków:

2,I. określa cele, na które ptzęznaczony zostanie majątek zlikwidowanego StowarzYszenia.

ż.ż. okręśla sposób likwidacji,

2.3. wybiera Komisje Likwidaryjną w składzie 5 członków, która przeprowadzi likwidację

Stowarzyszenia,

§ 40.

t, Statut wchodziw zryciepo uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.

Statut został uchwalony przezZabralrie ZałoĘcielskię w dniu 06. czerwca2000 nku.
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