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Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta

Wójt
Gminy Brody

Tryb, w którym złożono ofertę

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontari
acie

Rodzaj zadania publIcznegon

Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

Tytuł zadania publicznego

program stypendialny „Sakiewka Zbója Madeja "

Termin realizacji zadania publicznegoz

Data
rozpoczęcia

7 październik 2017

Data

25 12 2017

zakończenia

Dane oferenta

ł. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)
STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY tAGÓW
KRS 000 ODO 9052
26-025 tAGÓW ULStUPSKA 44
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w
tym dane osób upoważnionych do
składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. Zdzisław Zwoliński 512 303412 zzwoll@onet.pl
numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

ł. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego

11Rodzaj zadania zawiera siew zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego I o wolontariacie.
24ermin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

•

Program stypendialny „Sakiewka Zbója Madeja" wspiera w formie stypendiów pieniężnych uzdolnioną i
aktywną społecznie młodzież. Obszar działania programu to gminy Nowa Słupia, tagów i Brody. Beneficjentami
są uczniowie klas 2-3 Gimnazjów i uczniowie klasy 7 Szkoty Podstawowej biorące udział w programie.
Projekt realizowany jest we współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego ,dyrekcją szkoły i koordynatorami
szkolnymi programu.
W gminie Brody program obejmuje szkole w Rudzie.
Stowarzyszenie zapewnia obsługę programu, wkład finansowy, promocję programu, materiały do pracy komisji
stypendialnej i oprawę podczas wręczenia stypendiów.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
Wsparcie w formie stypendium uczniów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Rudzie wyłonionych w formie
konkursu wniosków. Planujemy rozdać co najmniej 7 stypendiów na łączną kwotę ponad 7 000 zł
Promocja postawy aktywności społecznej wśród młodzieży szkolnej oraz wsparcie dzieci w rozwijaniu ich
talentów i uzdolnień.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

Rodzaj kosztu

Koszt całkowity

do poniesienia

(d)

z wnioskowanej

finansowych

dotacji3)

własnych, środków

do poniesienia
ze środków

pochodzących z

i-P•

(zł)

innych źródeł,
wkładu osobowego
lub rzeczowego41
(z1)

1

Wkład whasny na 7 stypendiów dla uczniów z terenu
gminy Brody
Koszty ogółem:

7 670

2 000

5 670

7 670

2 000

5 670

Oświadczam , że:
ł) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłą cznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
w ramach składanej oferty przewidujemy niepobieranie świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
wszystkie podane w ofercie oraz załą cznikach informacje są zgodne •z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym;
oferent składający niniejszą ofertę nie zalega z-opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
oferent składający niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.
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CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO
KRAJOWY REJESTR SADOWY
Stan na dzień 24.09.2017 godz. 20:40:54
Numer KFtS: 0000009052
Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH,
FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

PODMIOT NIEWPISANY DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

24.04.2001

Ostatni wpis

Numer wpisu

4

Sygnatura akt

KLX NS-RELKRS/1.02.58/11/26

Oznaczenie sądu

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO

Data dokonania wpisu

05.03.2012

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1.0znaaenie rodzaju organizacji

STOWARZYSZENIE

2.Numer REGON/NIP

REGON: 291170995, NIP: —

3.Nazwa

STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY tAGOW

4.Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR srowmaYszEŃ 1309 sAo OKRĘGOWY w KIELCACH

5.Czy podmiot posiada status organizacji
pożytku publicznego?

—

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1.Siedziba

kraj POLSKA, woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE, powiat MEKKI, gmina ŁAGOW, miejsc tAGÓW

2.Adres

ul. SŁUPSKA, nr 3, lok. —, miejsc tAGOW, kod 26-025, poczta tAGOW, kraj POLSKA

3.Adnas poczty elektronicznej
4.Adres strony Internetowej

Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie
LInformacja o sporządzeniu lub zmianie

statutu

1

STATUT SPORZĄDZONO W DNIU 29.11.1999 R.

STOVVARZYSZENIE 1.,::.
GMINY tAGGYY
W.
26-025 Lagow, u
tel. 041.307-40,7ł$
NIP 6S7-2412A7 ger? 29f ł
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Rubryka 5
1.Czas, na jaki została utworzona
organizacja

NIEOZNACZONY

Rubryka 6- Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 7 - Komitet założycielski
i

1.Nazwlsko / Nazwa lub firma

BAK

2.1miona

STEFAN PIOTR

3.Numer PESEL/REGON

62062508692

4.Numer KRS

2

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

ZWOLIŃSKI

2.Imiona

ZDZISŁAW

3.Numer PESEL/REGON

69042909872

4.Numer KRS

3

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

GOLIAT

2.Imiona

HENRYK

3.Numer PESEL/REGON

52120812739

4.Numer KRS

4

5

1.NazwIsko / Nazwa lub firma

KMAK

2.Imiona

DOROTA

3.Numer PESEL/REGON

66012210347

4.Numer KRS

*vviirsv

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

NAWROCKI

2.Imlona

WIESŁAW TOMASZ

3.Numer PESEL/REGON

71111710258

4.Numer KRS

******

Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1.Nanya organu

STAROSTA POWIATU KIELECKIEGO

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

2.Sposdib reprezentacji podmiotu

11MOVVY PEŁNOMOCNICTWA I INNE OŚWIADCZENIA WOLI POCIĄGAJĄ
CE n ftiskrt
PIENIĘŻNE, ZMIANY STANU MAJĄTKOWEGO STOWARZYSZENIA WB ZMOI

rklaWoiu
VIW~ITBW
StuP ska 3
26-025 tagów, ul.
(

tel. 041-307-40-76
NIP 657-24-12-907 Regon 291170995
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STOWARZYSZENIA WYMAGAJĄ DLA SWEJ WAŻNOŚCI PODPISÓW ŁĄCZNIE PRF7Fea ZARZĄDU
GŁÓWNEGO LUB OSOBY PRZEZ NIEGO UPOWAŻNIONEJ, CZŁONKA ZARZĄDU I O R.E JEST
POWOŁANY GŁÓWNEGO SKARBNIKA STOWARZYSZENIA WB OSOBY PRZEZ NIEGO
UPOWAŻNIONEJ.
DLA WAŻNOŚCI INNYCH PISM I DOKUMENTÓW SA WYMAGANE PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU
ODDZIAŁU, ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZGODNE Z PODZIAŁEM OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄC/CH Z
REGULAMINU DZIAŁANIA ZARZĄDU.

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
i

2

3

4

5

6

7

1.Naztyksico / Nazwa lub firma

zwouńsła

2.Imiona

ZDZISŁAW

3.Numer PESEL/REGON

69042909872

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

PREZES

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

GOLIAT

2.1miona

GRZEGORZ

3.Numer PESEL/REGON

56041314053

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

CZŁONEK ZARZĄDU

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

KOZŁOWSKA

2.Imiona

MARTA

3.Numer PESEL/REGON

48111013568

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

WICEPREZES

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

WŁODARCZYK

2.Imiona

MICHAŁ

3.Numer PESEL/REGON

74092610638

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

CZŁONEK ZARZĄDU

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

ZWOLINSKA

2.Imiona

ELŻBIETA

3.Numer PESEL/REGON

67091101689

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

SEKRETARZ

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

NAD71AzFK

2.Imiona

ADAM WIESŁAW

3.Numer PESEUREGON

57091302050

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

CZŁONEK ZARZĄDU

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

BOMBA

2.Imicma

STANISŁAW BARTŁOMIEJ

3.Numer PESEL/REGON

44092002676

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

SKARBNIK

•
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Rubryka 2 - Organ nadzoru
i

1.Nazwa organu

KOMISJA REWIZYJNA

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
i

2

3

4

3

kNanmsko / Nazwa lub firma

DUDA

2.1mlona

MIROSŁAW MARIAN

3.Numer PESEL/REGON

62070200474

4.Numer KRS

****

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

GOLIAT

2.1miona

JUSTYNA BEATA

3.Numer PESEL/REGON

79932120567

4.Numer KRS

****

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

SITARZ

2.1miona

MAŁGORZATA MAGDALENA

3.Numer Pres] /REGON

64060809706

4.Numer KRS

****

1.Nazwislco / Nazwa lub firma

BANAKIEWICZ

2.Imiona

STANISŁAW

3.Numer PESEL/REGON

65050404174

4.Numer KRS

ms

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

BĄK

2.Imiona

STEFAN PIOTR

3.Numer PESEL/REGON

62062508692

4.Numer KRS

,

sts

Rubryka 3
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1.Cel działania

CELEM STOWARZYSZENIA JEST WSPÓLNA PRACA NA R7Pr7 SZEROKO POJĘTEGO ROZWOJU GMINY
tAGÓW, ORAZ ROZWIĄZYWANIA JEJ PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH.

•
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Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r.
Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo
w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5
Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów

Identyfikator wydruku: RS/9052/4/20170924204054
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Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

dala sporządzenia wydruku 24.09.2017
adres strony Internetowej, na której są dostępne Informacje z rejestru: https://entsms.gov.pl
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STATUT STOWARZYSZENIA

ROZWOJU

M górłi."

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE •
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lagów zwane dalej Stowarzyszeniem Posiada osobowość prawn
ą..
Nazwa i symbole stowarzyszenia są
prawnie zastrzeżone.
Stowarzyszenie dzia ł

§3.
a na terenie RP i poza granicami kraju zgodnie z prawem miejscowym.

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną
, samodzielną i otwartą światopoglądowo.
Stowarzyszenie może używać
odznak i pieczęci na zasadach okreś
lonych w przepisach szczegółowych.
qtowarzyszenie może powoływa
ć jednostki terenowe — oddzia
ły w kraju i poza jego granicami zgodnie z prawem miejscowym.
...inostki terenowe mogą obejmowa
ć zasięgiem działania jedn
ą lub kilka gmin, województw, regionów. Terenowa jednostka
,--rganizacyjna Stowarzyszenia może posiada
ć osobowość prawną.
ROZDZIAŁ II
CELE T SPOSOBY DZIA ŁANIA
§8. •
Celem .Stowawszenią jest 'wspó
łna_praca _na rzecz szeroko poj
ętego.rozw.oju.gadny Łagów, .oraz_rozwią
społ ecznych.
zywania jej problemów
§9.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególnoś
ci poprzez:
:
J) inspirowanie aktywnego udzia
łu społ eczności lokalnych w ż
yciu' społecznym, kulturalnymi gospodarczym, .
współudział w rozwią
zywaniu problemów społ ecznych,
współ dział
•
anie z odpowiednimi organami pa ń
stwowymi, samorządowymi, zwią
zkowymi,
placówkami
naukowymi, oraz innymi
podmiotami i osobami fizycznymi w dziedzinie opracowywania i wdra
żania projektów mających na celu rozwój społeczno
lokalnych,
ści
realizacja wybranych zadań
publicznych na zlecenie urzędów administracji pań
zleconych z odpł atnością,
stwowych i samorządów na zasadzie zadań
udzielanie pomocy organizacyjno prawnej i podejmowanie
interwencji na wniosek formalnych i nieformalnych grup
Społ
ecznych, w ramach uznania jej zasadności, .
J tworzenie warunków wykorzystania potencjał
u intelektualnego członków społeczności lokalnych,
1) organizowanie dzia
łalnoś
ci kulturalnej, popieranie i rozwijanie działalnoś
organizowanie działalności edukacyjnej,
ci artystycznej, kultywowanie tradycji naszego regionu,
Y) organi wspomaganie działalności turystycznej, propagowanie ró
żnorakich form aktywnego wypoczynkU,
I 0) propagowanie i wdrażanie wś
rodowiskach lokalnych działań proekologicznych,
rozwijanie współ
pracy i wspóldzialanieiz innymi organizacjami w kraju i za granic
ą, mającymi na celu rozwój społeczności
lokalnych; m.in. z Programem „Dialog" w Kielcach,
prowadzenie akcji adaptacyjnych, integracyjnych i szkoleniowych w
środowiskach lokalnych,
publiczne prezentowanie zdania w sprawach dotyczących
spo
łeczno
ś
ci
lokalnych,
prowadzenie działalnoś
ci wydawniczej i publicystycznej,
dział ania promujące Region
Świętokrzyski,
kształ towanie modelu mieszka
ńca Regionu Świę
tokrzyskiego 'czł onka Unii EuroPejskiej:z.L.' po'szukiwanie altematyWnych
rozwiązań w przeobra
żaniu polskiej wsi, ' ' '
.7) podejmowanie innych form działalności.
§10.
towarzyszenie może Prowadzić dzialalność
gospodarczą, na ogólnych zasadach okreś
r.ialalnoś
lonych w odrębnych przepisach. Dochód z
:lonków.ci gospodarczej Stowarzyszenia sluty realizacji celów statutoxvycli i nie może być przeznaczony do podziału
między jego

DZIAŁ III
3NKOWIE, ICH PRAWA I .OBOWIĄZKI ' •
51L
::zł onkami Stowarzyszenia mogabyć osoby fizyczne i prawne.
Dsoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
512.

-

licowie Stowarzyszenia dzielą się na:
czł onków zwyczajnych,
członków wspierających,
członków honorowych.
§13.
Członkiem zwyczajnym może być osoba posiadająca palną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw
publicznych, oraz osoba niepełnoletnia w wieku od 16 do 18 lat-o ograniczonej zdolności do czynności prawnych i nie
pozbawiona praw publicznych; w wieku poniżej 15 lat za zgoda prawnego opiekuna, która zainteresowana jest celami
statutowymi Stowarzyszenia
Członkiem wspierającym może być osoba prawna mająca główną siedzibę na terenie RP lub poza jej granicami, zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową",-Jub rzeczową. Osoba prawna działa w
Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
Czł onków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji
potwierdzonej podpisami przynajmniej dwóch członków Stowarzyszenia.
Członkowie zwyczajni i wspierający należą organizacyjnie do właściwego terenowego oddział-U.
Godność Członka Honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu Głównego osobom
szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia.
Warunek poparcia przez dwóch członków zwyczajnych nie dotyczy członków założycieli Stowarzyszenia
514.
lek zwyczajny ma prawo do:
szynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia (z wyjątkiem nieletnich członków w wieku do 15 lat),
sgł aszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
saskarzenia do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,
"zyskania od władz organizacyjnych Stowarzyszenia wszelkich informacji na temat jego działalności,
'zyskania od stowarzyszenia pomocy w sprawach będących w możliwościach Stowarzyszenia,
)Obierania wynagrodzenia w ramach umowy o pracę, w wypadku wykonywania w Stowarzyszeniu funkcji szczególnie
5racochlonnej (uchwale w tej sprawie podejmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia,
Nypowiadania sie w ś rodkach przekazu Stowarzyszenia,
)ierwszeństwła i ulg w korzystaniu z dóbr i usług wytworzonych przez Stowarzyszenie.
nek zwyczajny jest zobowiązany do:
przestrzegania statutu, regulaniinów i uchwał władz Stowarzyszenia,
regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie
Członków (delezatów)
czynnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia
godnego reprezentowania Stowarzyszenia
Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w 514 ust.lpkt 2,3,4,5,6,7,8
Członek wspierający ma prawo brać udział — z głosem doradczym —w statutowych władzach Stowarzyszenia
Członek wspierający posiada 'obowiązki określone w 514 Ust. 2 pkt 1,2,3,4,

:złonkostwo w Stowarzyszeniu Ustaje na skutek:
dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie - Zarządowi , po -uprzednim
uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia
śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego
skreś lenia z listy członkśny z powodu:
nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań , pacz okres przekraczający
6 rniesiecy
zaprzestanie dział alności w Stowarzyszeniu przez okres co najmniej 1,5 roku
dzialąoia na szkodę Stowarzyszenia lub naruszenia postanowień niniejszego statutu
prawomocnego wyroku skazującego
V przypadlcadd określonych w ust 1 pkt. 3 orzeka Zarząd Oddziału podając przyczyny skreślenia bib wykluczenia
2

•
.
,
Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do władz wyższych StoWarzyszenia w terrninie 30 dni od daty
powiadomienia go o uchwale
. • . ; -. .
.
, .....
.
. ,
zasady okreś
Do osób , którym odmówiono prawa czlonkoSoka stosuje się
.
. lone wuśt.
.
• 3 , •- ...... ii-•
, ..,, •.- .
,
. odpowiednio
Godności Członka Honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków, w przypadku spizenieWierzenia się ideiStowarzyszenia
. .. .,
.
lub naruszenia niniejszego statutu • .
'
• •:

ZDZIAL, IV
.GA NY STOWARZYSZENIA
§17.
Władzami naczelm-mi Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie Czł onków (delegatów)
Zarząd Gł ówny
Główna Komisja Rewizyjna
§18.
Kadencja Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata , a ich wybór odbywa się w głosowaniu
tajnym, większością 2/3 głosów w obecności co:najmniej połowy uprawnionych członków Walnego Zebrania Członków
Członkowie wybrani do wł adz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużejmit 2 kolejne kadencje..
Uchwały Zarządu Gł ównego Stowarzyszenia , podejmowane są w głosowaniu jatimyrn , zwykłą większością głosów, Przy
obecności co najmniej polowy ogólnej liczby uprawnionych członków
Uchwały Gł ównej Komisji Rewizyjnej podejmowane są w glosowaniu jawnym, przy obecności 8o najmniej 2/3 członków
decyzje podejmowane są zwykłą większością. głosów
Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz Stowarzyszenia i przejęcie spraw od dotychczasowych władz towarzyszenia
winno nastąpić w ciągu jednego miesiąca . Do tego czasu działają władze poprzedniej kadeneji
. .
Do władz organizacyjnych Stowarzyszenia mogą należeć , z palnymi prawami, nieletni ćzłonkowie zwyczajni Stowarzyszenia
" .
.
w wieku od 16 do 18 lat-Ich liczba nie moie Przekiaczać 1/3 ogólnej liezby członków danej władzy
W przypadku ady Stowarzyszenie liczy 'ponad pięćdziesięciu czł onków zwyczajnych Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia zastąpione wstaje Walnym -Zebraniem Delegatów Stowarzyszenia

rzypadku ustąpienia , wykluczenia lub śmierci członka -władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji , skład osobowy Jtładz jest
elniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowisko
§20.
Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są oddziały. Do powołania oddziału przez Zarząd Gł ówny wymagany jest wniosek co
najmniej 15 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego czł onkami zwyczajnymi. Tworząc
oddział, Zarząd Gł ówny określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę
Władzami oddziału są :
Walne Zebranie Czł onków Oddziału
Zarząd OddiraM
Komisja Rewizyjna Oddziału
§21.
Kadencja Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszania Owa 4 lata, a ich wybór odbywa się w glosowaniu
:awnym, większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków Oddziału
Człónkowie wybrani do władz Oddziału Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej nit 2 kolejne kadencje
Uchwały Zarządu Oddziału Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym , zwykłą większością gł osów, przy
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, te statut stanowi inaczej
Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału podejmowane są w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej 2/3 członków,
decyzje podejmowane są zwykłą więlcszością głosów
Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz Oddziału Stowarzyszenia i przejęcie spraw od dotychczasowych władz
Stowarzyszenia winno nastąpić w ciągu jednego miesiąca. Do tego czasu działają władze poprzedniej kadencji
Do władz • organizacyjnych oddziału Stowarzyszenia mogą należeć, z• palnymi prawami; nieletni czł onkowie zwyczajni
Stowarzyszenia, w wieku od 16-do 18 .lat. Ich liczba niemota przekraczać 1/3-ogólnej -liczby czł onków danej władzy.

rzypadku ustąpienia . wykluczenia lub śmierci członka władz Oddziału Stowarzyszenia w trakcie kadencji , skład osobowy tych
lz uzupeł niany jest spośród nie wybranych kandydatów , wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba wybranych w len sposób
nków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
Inc Zebranie Czł onków

Walne Zebranie Członków (delegatów) jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
W Walnym Zebraniu Czł onków (delegatów) biorkudział :
3

I) z głosem stanowiącym — członkowie zwyczajni
2) z głosem doradczym — czł onkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście
Liczbę delegatów oraz tryb ich wybaw określa uchwalą Zarząd Główny Stowarzyszenia_
Walne Zebranie Członków Może- być zWyCZOjne lub naClzwy
' czajne. _
Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się-raz w roku , w terminie do końca lutego
Walne Zebranie Czł onków obraduje wg Uchwalonego przez siebie regulaminu i porządku obrad „
Dbradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie :przewodniczący, sekretarz, dwaj członkoWie
Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym , bezwzględną większością obecnych czł onków (delegatów)
na okres 1 roku spośród członków Stowarzyszenia , nie wchodzących w skład Zarządu Głównego i Gł ównej Komisji Rewizyjnej
Członek ustępujących władz nie może wejść -w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
Zarząd Główny
Główna Komisja Rewizyjna
D miejscu , terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Główny powiadamia członków (delegatów) co
najmniej na 15 dni przed terminem zebrania
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy ogólnej liczby czł onków (delegatów), chyba że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej
.
W przypadku braku kworum Walnego Zebrania Członków (delegatów) Stowarzyszenia , Zarząd Gł ówny wyznacza drugi termin
zebrania , nie wcześniej jak po upływie 15 dni.
§25.
)mpetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
uchwalenie statutu i jego zmian
wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia
rozpatrywanie i zatwierdzanie Sprawozdań władz Stowarzyszenia
istalanie wysokości składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia
oodejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
łstalanie gł ównych kierunków działania Stowarzyszenia
ladawanie i.pozbawianie-godności-Członka-Honorowego-Swarzyszenia
-ozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego Stowarzyszenia
-ozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków i władze Stowarzyszenia
_
odejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Czł onków (delegatow) Stowarzysaenia
ł dzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
Ę26.
ladzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny:
I) z wł asnej inicjatywy
na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej
3) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby zarządów oddziałów lub 1/3 członków zwyczajnych
Larząd Główny jest zobowiązny zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 1 miesiąca, od dnia otrzymania
kądania lub wniosku określonego w ust 1 pkt. 2 i 3
ladzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane
id Gł ówny
527.
arząd Główny jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z
łchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem
2złonków
N skł ad Zarządu Głównego Stowarzyszenia wchodzą : prezes wiceprezes, sekretarz, skarbnik oraz od jednego do czterech
:złonków
wady działania Zarządu Gł ównego ustala regulamin, który zatwierdza Walne Zebranie
'osiedzenia Zarządu Gł ównego odbywają się nie rzadziej niż 1 raz na 2 miasiące- •
)1a wypeł nienia zadań administracyjnych.Zarząd Gł ówny Stowarzyszenia' może-powołać sekretariat Stowarzyszenia
)la wypeł nienia zadań statutowych Stowarzyszenia Zarząd Główny Stowarzyszenia może powoływać referaty, departamenty i
tom i s j e
.-:złonkowie Zarządu Stowarzyszenia peł nią swe funkcje społecznie. Jednakże ci Członkowie Zarządu którzy pełnią w
;towarzyszeniu funkcje szczególnie pracochłonne mogą pobierać wynagrodzenie w ramach umowy cywilno prawnej. Uchwałę
y tej kwestii podejmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia.

ps.
X) zakresu dzia łań Zarządu Głównego należy:
.) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków

uchwalanie budżetuStowarzy
— srania z-motliwością jegn modyfikacji
. •
sprawowanie zarządu nad
Stowarzyszenia
podejmowanie decyzji WSpraWrić w• Sprawie nabycia lub-zbYcia majątku nieruchornegó i riieltorngo
zwoływanie Walnego Zebrania- Członków .
••
powoływanie referatÓW :denartarrientów.t.komisji
sprawowanie nad 'Miii nadzoru i uchwalanie regulaminów ich działalności
składanie sprawozdań ze swej *działalności na Walnym Zebraniu Członków
• ie Delegatów Stowarzyszeń
ustalanie liczby i trybu wyboru delegatów na Walne Zebran
podejmowanie uchwał w sprawac.h przyjmowania i wykluczania członków
powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych — oddziałów, określanie zasięgu ich dział ania oraz siedziby
•
koordynowanie działalności jednostek terenowych
zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddział ów , jeżeli jest niezgodna z przepisami prawa , postanowieniami statutu lub
.

uchwałami władz Stowarzyszenia
zawieszanie uchwał Zarządów Oddział ów , w razie ich sprzeczności z przepisami prawa , postanowieniami statutu oraz
.
•
•
•
tichWałatrii władz nadrzędnych
ądów
uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegół owymi statutu , w tym ramowych regulaminów zarz

oddziałów
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Oddział ów w sprawach okreś lonych w 515 ust:3
inne zadania związane z realizacją zadań statutowych Stowarzyszenia W razie zawieszenia Zarządu Oddziału (ust. 1 pkt.14) ‚Zarząd Główny powołuje Zarząd Tymczasowy, który palni funkcje do
czasu wyboru nowego Zarządu Oddziału przez Walne Zebranie Członków Oddziału iwon Komisja Rewizyjna
•
529.
Gł ówna Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością
Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków
zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
kontrolowanie caloksztalttrdzialalności-Stowarzyszenia---•
występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli
się z
prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Czł onków w razie stwierdzenia nie wywiązywania
.
obowiązków , a także prawo żądania zwoł ania posiedzenia Zarządu
zwoływanie Walnego Zebrania Czł onków , w razie nie zwołania go przez Zarząd Gł ówny w terminie ustalonym statutem
ładzom
składanie na Walnym Zebraniu Czł onków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym w
Stowarzyszenia
składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Czł onków
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogąpełnić innych funkcji we wł adzach Stowarzyszenia
Główna Komisja Rewizyjna dział a na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie
- Członków (delegatów)
enia pisemnych lub
Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od 'członków i wł adz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złoż
ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw
30 dni od
przypadkach określonych w § 30 pkt. 3 i 4 , Walne Zebranie Czł onków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż
dania
żą
y zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie potniej nit w terminie 14dni od daty zgłoszenia
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:REN OW E STOWARZYSZENIA ODDZIAŁY I ICH WŁADZE -

Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd Główny powołuje oddziały, wg zasad okreś lonych w 57 i § 20
ust. I statutu
Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku: •
zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej
dla jego powołania przez okres dłuższy niż trok
złożenia przez Zarząd Oddział u wniosku o rozwiązanie Oddziału

. .
Władzami Oddziału są "wł adze określone § 20 bst.
3o władz Oddziału stosuje Się przepisy ,§ 21 i § 22.

§34.

e Zebranie Czł onków Oddzia ł u
§35- .
Walne Zebranie Czł onków Oddziału jest najwyższą władzą oddział u
Walne Zebranie Czł onków Oddział u może być zwyczajne lub nadzwyczajne
§36
3o Walnego Zebrania Członków Oddziału należy.
) uchwalanie programów działania oddziałów
1) wybór i odwoływanie prezesa oraz członków władz oddziału
;) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału
§37.
sinym Zebraniu Oddziału biorą udział :
) z głosem stanowiącym — członkowie zwyczajni oddziału
) z głosem doradczym — przedstawiciele członków wspierających z terenu działania oddziału, członkowie honorowi,
zaproszeni goście , oraz członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia
.§38.
Walne Zebranie Czł onków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału , powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym
mrządku obrad i terminie co najmniej 20 dni przed wyznaczonym terminem
'ostanowienia § 24 ust 1,2,3 i.4 stosuje się odpowiednib
§39.
4adzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
) z własnej inicjatywy
l)-- "na żądanie Zakządu-G-1-6-wnego
na wniosek Gł ównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału
D na pisemny wniosek co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych oddziału
rarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków Oddziału W ciągu 30 dni od daty założenia
vniosku lub żądania ,o których mowa w ust. 1 pkt. 2,3 i 4
V przypadku nie zwoł ania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania Członków Oddziału w terminie lub 'trybie określonym w
tatucie .uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Oddziału
4adzwyczajne Walne Zebranie Czł onków Oddziału Obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane
'ostanowienia § 24 ust. 9 i 10 stosuje się odpowiednio.
id oddział u

d Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego działania

:arząd Oddziału składa się z 5 członków
>osiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę pctiteby, nie rzadziej jednak niż 1 raz na 2 miesiące
'osiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje prezes Zarządu Oddziału z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 członków
Zarządu Oddział u , w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia wniosku
3o zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Czł onków Stowarzyszenia , Zarządu Głównego oraz Walnego Zebrania Członków
Oddziału
D uchwalania bud żetu Oddział u i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego
;) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych peł nomocnictw
) organizowanie dzia łalności gospodarczej oddział u oraz nadzór .i kontrola nad tą dział alnością
l) zaciąganie zobowiązań Finansowych w ramach posiadanych upoważnień
;) przyjmowanie czł onków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie z powodu naruszenia zasad określonych w § 16
ust. 1 niniejszego statutu
') uchwalania wniosków o rozwiązanie Oddziału
l) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału
6

9) składanie sprawozdań ze swej działalnoś
ci na Walnym Zebraniu Czł
śegółowy tryb i zasady dział ania Zarządów
Oddział

onków Oddziału

ów"Olcreś la regidajniMirchwalony przez te Zarządy

nisja Rewizyjna Oddzialg

lisia Rewizyjna Oddziału jest władzą powoł aną

§44do sprawowania kontroli działalności Zarządu Oddziału

lisja Rewizyjna Oddziału składa się z 5 czł onków

§45.

§46.
Do kompetencji Kómisji ReWizY-j-n- ej Oddziału należy :
I) kontrola działalności Zarządu Oddziału
współpraca-z Główną Komisją Rewizyjną
przedstawianie Zarządowi oddziału uwag, wniosków i zalece
ń pokontrolnych dotyczący
' ch działalności statutowej i
finansowej Oddziału
zgłaszanie Zarządowi Głównemuumotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z
postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych
przedkł adanie Walnemu Zebraniu Członków Oddzia
łu sprawozdań ze swej działalności
iisja Rewizyjna Oddziału jeś t zobowiązana przeprowadzi
ć kontrolę działalności Zarządu Oddziału Co najmniej I raz do roku
§48. .
rikowie Komisji Rewizyjnej Oddzia ł u nie mogą pełnić innyć h funkcji we wł
egółowy tryb i zasady dział

adzach Stowarzyszenia

- §49.
ania Komisji Rewizyjnych Oddzia łów okreś la regulamin uchwalony przez te Komisje

DZIAŁyf
JĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomo
ści ‚ruchomoś ci i fundusze
Umowy pełnomocnictwa i inne oświadczenia woli poci
ągające za sobą zobowiązania pieniężne, zmiany sianu majątkowego
Stowarzyszenia lub zmiany stanu posiadania Stowarzyszenia wymagają dla swojej ważności podpisów łącznie Prezesa Zarządu
Głównego lub osoby przez niego upowa
żnionej, Czł onka Zarządu i o ile jest powołany Głównego Skarbnika Stowarzyszenia lub
asoby przez niego upoważnionej.
§51.
Źródłami powstania mają
tku Stowarzyszenia są :
składki czł onkowskie
wpływy z działalnoś
ci statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalnoś ci, dochody z majątku Stowarzyszenia)
dotacje i subwencje
dochody z podejmoWanej przez StovSkładki czł onkowskie powinny być wypłLaftySzenie dziataltibśći-gospodarczej
acane do końca Pkwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie -wplacają-składki-;-wg zasad określonych przez Walne Zebranie CzIonków (dele
ęatów), w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania powiadomienia o
przyjęciu na czł onka Stowarzyszenia
10% kwoty pochodzącej ze skł adek czł
onkowskich Zarząd Oddział
Stowarzyszenie prowadzi gospodark ę finansową oraz rachunkowo u odprowadza w terminie 30 dni na konto Zarządu Głównego
ść, zgodnie zobowiązującymi przepisami
syr
vażności innych pism-i dokumentów s
ą wymagane podpisy Czł onków Zarządu Oddział u „Zarządu Głównego zgodne z
ialem obowiązków wynikają
cych z regulaminu działania Zarządu
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LIAŁ VII
DLE STOWARZYSZENIA
§ 53.

ZIAŁ VIII
NA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

chwalenie statutu Ibl) jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków
elegatów) wymaga kwalifikowanej wi ększości 213 głosów. przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
osowan ia •
.•
)dejmując .uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Czł onków (delegatów) okreś la sposób przeprowadzenia
.•
twidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia
' sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia , nie uregulowanych w. statucie, mają odpowiednie
'stosowanie przepisy rozdział u 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Ez. U. 1989 r. Nr 20 poz_ 104 z
;
Siniejszymi zmianami)

)ZIAŁ IX
:PISY PRZEJŚCIOWE
§55.
iwości wynikające z interpretacji niniejszego statutu FOZStt 4,za.Walne, Zebmnie•Czł onków (delegatów).- • •
•
*56.
onków
Stowarzyszenia
po
dokonaniu
rejestracji
Stowarzyszenia w Sądzie , uprawnienia
asu pierwszego Walnego Zebrania Czł
iu Głównego przysługują 5 osobowemu Tymczasowermi Zarządowi Stowarzyszenia wyłonionemu na Zebraniu Założycielskim

