STATUT
STOWARZYSZENIA
„PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO”
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: „PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE
GARDŁO” zwane dalej Stowarzyszeniem, zrzesza osoby fizyczne, prawne i inne jednostki
organizacyjne, posiada osobowość prawną oraz podlega zarejestrowaniu i działa w oparciu o
przepisy ustawy z dnia 7 kwiecień 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr. 20, poz. 104 ze
zmianami)

§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie
może także działać poza granicami kraju.

§3
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gliwice. – Wilcze Gardło

§4
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieograniczony.

§5
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnych z obowiązującymi przepisami.

§6
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub
pokrewnym zakresie działania.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby działania

§7
Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz rozwoju, poprawy warunków
życia i integracji, ponad terytorialnym podziałem administracyjnym, mieszkańców miejscowości
Smolnica i gliwickiej dzielnicy Wilcze Gardło.
Działalność statutowa prowadzona jest we współpracy z władzami samorządowymi miasta
Gliwice oraz miasta i gminy Sośnicowice, polega w szczególności na wykonywaniu zadań w
zakresie:

1.

wspomagania rozwoju i współpracy wspólnot i społeczności lokalnych

2.

wspomagania rozwoju gospodarczego w tym rozwoju przedsiębiorczości

3.

ochrony dziedzictwa historycznego, podtrzymywania tradycji narodowej i regionalnej

4.

ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego

5.

przeciwdziałania zachowaniom antyspołecznym

6.

promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej

7.

nauki, edukacji, oświaty i wychowania

8.

upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki

9.

upowszechniania praw człowieka oraz swobód obywatelskich

§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.

współdziałanie z Radą Osiedla Wilczego Gardła,

2.

działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową,

3.

organizowanie szkoleń, konkursów, konferencji,

4.

współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami,

kierowanie do nich postulatów,
5.

prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa,

6.

organizowanie świadczeń na rzecz społeczności lub osób indywidualnych,

7.

organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych,

8.

prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej,

9.

prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia oraz ich Prawa i Obowiązki

§9
1. Członkiem stowarzyszenia może stać się:
- pełnoletnia, posiadająca zdolności do czynności prawnych osoba fizyczna,
- osoba prawna, która może być jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenia.
2. Podstawę przyjęcia w skład członków stanowi pisemna deklaracja zainteresowanej osoby, a
w przypadku członków honorowych - ich zgoda.
3. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu Stowarzyszenia
4. O przyjęciu kandydata w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd większością
2/3 głosów, co nie dotyczy członków honorowych.

§10
1. Członkostwo Stowarzyszenia dzieli się na:
− Zwyczajne
− Wspierające
− Honorowe
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, popierająca cele i
zadania Stowarzyszenia.
3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, prawna, świadcząca pomoc finansowa
lub rzeczową na cele stowarzyszenia.
4. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona w realizacji celów
Stowarzyszenia. Decyzje o nadaniu godności „Członka Honorowego” podejmuje Walne
Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
5. Utrata członkostwa następuje na skutek:
− pisemnej rezygnacji członka,
−

wykluczenia przez Zarząd, na skutek: nieprzestrzegania Statutu i uchwał Zarządu,

−

nie opłacaniu składek przez okres 12 miesięcy,,

−

śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osobę prawną.,

−

wykreślenia podmiotu z rejestru.

§11
1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
- brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
- przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
- uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
- regularnego opłacania składek członkowskich.
2. Członkowie zwyczajni mają prawo:
- biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
- korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
- udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego,
mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia,
4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia.

§12
Władzami Stowarzyszenia są:
−

Walne Zgromadzenie Członków,

−

Zarząd Stowarzyszenia,

−

Komisja Rewizyjna.

§13
Kadencja władz.
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór zapada bezwzględną
większością głosów w głosowaniu jawnym(tajnym)
2. W przypadku, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania
kadencji, władze mogą go uzupełnić poprzez dokooptowanie z pośród członków
rzeczywistych Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków
§14
Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne

§15
Walne Zgromadzenie członków
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Biorą w nim udział:
członkowie zwyczajni – z czynnym i biernym prawem wyborczym
-członkowie wspierający i zaproszeni goście – z głosem doradczym
3. Walne Zgromadzenie Członków może być:
-zwyczajne – zwoływane przez Zarząd raz w roku, a informację o miejscu i terminie obrad Zarząd
podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej 7 dni przed terminem zebrania
-nadzwyczajne – zwoływane w dowolnym terminie na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub
co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów w
obecności, co najmniej połowy zwyczajnych członków Stowarzyszenia. Głosowanie jest
jawne.
5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy;
- określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia
-uchwalanie zmian Statutu
- wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia
- udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej
- rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
- rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia i jego Władze
- rozpatrywanie od wołań od uchwał Zarządu
- podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, sposobie rozwiązania i przeznaczeniu jego
majątku.

§16
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zgromadzenia Członków, i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 4 osób; prezesa i trzech członków, wybieranych w sposób bezpośredni
przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym.
3. Zarząd na wniosek Prezesa Stowarzyszenia wybiera spośród siebie w głosowaniu jawnym:
• Zastępców Prezesa,
• Sekretarza
• Skarbnika
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się raz w miesiącu, lub według potrzeb.
5. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes Stowarzyszenia. Do ważności uchwał Zarządu potrzebna
jest obecność, co najmniej 2/3 członków.
6. Uchwały zapadają zwykła większością głosów, a w razie równości głosów rozstrzyga głos
Prezesa.
7. Z posiedzeń Zarządu sekretarz sporządza protokół, który podpisują: prezes i sekretarz.
Wszystkie Posiedzenia Zarządu i walne Zebrania są protokołowane, za co organizacyjnie
odpowiedzialny jest Sekretarz.
8. Do kompetencji Zarządu należy:
- realizacja celów Stowarzyszenia.
- wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków
- sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
- reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
- zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków
- składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu ze swojej działalności
- przyjmowanie i skreślanie członków oraz prowadzenie ich ewidencji, ściąganie
zadeklarowanych składek.

§17
Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna powołana jest dla sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób; przewodniczącego, vice przewodniczącego i
sekretarza, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy;
- kontrolowanie działalności Zarządu
- składanie sprawozdań z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków
- prawo występowania z wnioskiem o zebranie Zarządu oraz Walne Zgromadzenie
- składanie wniosku o absolutorium dla władz Stowarzyszenia
- składanie sprawozdań z własnej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków
- przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w zebraniu Zarządu z głosem
doradczym.
- Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykla wieksza głosów przy obecności 2/3
członków.

Rozdział V

§18
Majątek i fundusze

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
− składki członkowskie,
− darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu
− dotacje, subwencje, udziały, lokaty
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd
5. Decyzje w sprawie ustalenia wysokości kwoty składek członkowskich, Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.

Rozdział VI

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych,
uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

1. Uchwałę o zmianie Statutu oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie
Członków podejmuje kwalifikowaną większością głosów, tj., co najmniej 2/3 głosów przy
obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy
“Prawo o stowarzyszeniach”
3. Po upływie kadencji Zarząd i Komisja Rewizyjna pełnią statutowe obowiązki do wyboru
władz następnej kadencji.

