STATUT
Stowarzyszenia Rozwoju Sportu „ PRZEMYŚL”

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne
§1
1.

2.
3.
4.

Stowarzyszenie Rozwoju Sportu „PRZEMYŚL” zwane dalej Stowarzyszeniem jest klubem sportowym i
działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 25.06.2010 o sporcie, ustawy z dnia 07.04.1989 Prawo o
stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz
niniejszego statutu.
Stowarzyszenie ma charakter trwały, samorządny, dobrowolny, posiada osobowość prawną i
powołane zostało na czas nieokreślony w celu niezarobkowym.
Cały dochód Stowarzyszenia przekazywany jest na działalność pożytku publicznego.
Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą SRS PRZEMYŚL z wyjątkiem dokumentów
urzędowych.
§2

1.
2.
3.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a w szczególności powiat
przemyski i miasto Przemyśl.
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na
terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Przemyśl.
§3

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i
innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii o ile cele
działania tych organizacji są zbieżne z celami Stowarzyszenia.
§4
1.
2.
3.
4.

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne, uchwala
przepisy wewnętrzne dotyczące jego działalności.
Stowarzyszenie używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych zgodnych z uchwałą Zarządu
Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia może określić w drodze uchwały Godło, Flagę oraz Barwy Stowarzyszenia.
Nazwa Stowarzyszenia oraz wszelkie znaki związane ze Stowarzyszeniem podlegają ochronie prawnej i
mogą być wykorzystywane jedynie za zgodą Zarządu Stowarzyszenia.
§5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej i zaangażowaniu członków. Do
prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II. Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§6
Celem działania Stowarzyszenia jest:
1.

Krzewienie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa,propagowanie zdrowego
trybu życia, podnoszenie sprawności fizycznej wśród ogółu społeczności na obszarze działania
Stowarzyszenia, przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym.
2. Rozwój, promocja, popularyzacja sportu, w szczególności piłki ręcznej na terenie Ziemi Przemyskiej.
3. Wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez współzawodnictwo sportowe, dbanie o harmonijny rozwój
sportowy, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości, wpajanie zasady „fair - play” przy
jednoczesnym uświadamianiu dzieciom i młodzieży konieczności aktywnego uczestniczenia w procesie
szkolnego nauczania.
4. Integracja dzieci i młodzieży z terenów miejskich i wiejskich przez rywalizację sportową.
5. Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w szczególności będących w
trudnej sytuacji życiowej.
6. Dążenie do zapewnienia organizacyjnych i finansowych warunków, niezbędnych do istnienia na
obszarze działania Stowarzyszenia, sportu wyczynowego na najwyższym poziomie, w szczególności
piłki ręcznej.
7. Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez
aktywność sportową, zarówno rekreacyjną jak i wyczynową.
8. Promowanie i rozwój wolontariatu oraz działalności charytatywnej.
9. Pogłębianie integracji europejskiej poprzez sport.
10. Rozwój kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych i umożliwienie uczestnictwa tym osobom w
wydarzeniach sportowych.
11. Promowanie miasta Przemyśl oraz gmin powiatu przemyskiego w kraju i zagranicą przez dorobek
sportowy i walory turystyczne.
§7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele o których mowa w § 6. w szczególności przez:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

Zakładanie i prowadzenie sekcji sportowych w różnych dyscyplinach sportowych - w szczególności piłki
ręcznej, we wszystkich kategoriach wiekowych.
Prowadzenie systematycznego szkolenia sportowego przede wszystkim dzieci i młodzieży w formie
treningów, kursów, zgrupowań treningowych a także innych pozalekcyjnych zajęć sportowych, w tym
zajęć typowo rekreacyjnych.
Zapewnienie odpowiednich kadr trenersko - instruktorskich, obiektów, sprzętu treningowego i
materiałów szkoleniowych w ramach posiadanych środków i możliwości Stowarzyszenia.
Uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach rangi lokalnej , krajowej i międzynarodowej w szczególności
organizowanych przez Związki Sportowe.
Organizowanie zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, sympozjów, spotkań z
wybitnymi sportowcami w celu umożliwienia współzawodnictwa sportowego oraz popularyzacji
kultury fizycznej, turystyki i sportu, w szczególności piłki ręcznej.
Współpracę z rodzicami dzieci biorących udział w zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie, w
tym prowadzenie pogadanek i pedagogizacja rodziców z zakresu wpływu aktywności fizycznej na
rozwój dziecka, sposobów na zdrowy i aktywny tryb życia a także profilaktyki uzależnień.
Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie obozów sportowych,
kolonii , półkolonii itp.

8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.

Organizowanie konkursów o tematyce sportowej,
Wspólne uczestniczenie w lokalnych wydarzeniach sportowych.
Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego.
Zapewnienie opieki lekarskiej zawodnikom, a także bezpiecznych i higienicznych warunków uprawiania
sportu oraz udzielanie możliwie wszechstronnej pomocy rzeczowej i finansowej wyróżniającym się
zawodnikom poprzez ustanawianie stypendiów itp.
Prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej poprzez wydawanie biuletynów informacyjnych
i reklamowych, kalendarzy promocyjnych i innych materiałów promujących Stowarzyszenie i jego
działalność a także prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia.
Angażowanie osób niepełnosprawnych do różnych form aktywności ruchowej, dostosowanych do
wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
Działanie na rzecz modernizacji i unowocześniania obiektów sportowych
Organizowanie zajęć rekreacyjnych i imprez turystycznych dla poprawy sprawności fizycznej osób w
wieku emerytalnym
Współpracę z placówkami oświatowymi, organami administracji publicznej, związkami sportowymi w
tym Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce i innymi podmiotami dla osiągnięcia celów statutowych
Stowarzyszenia.
Inicjowanie i uczestniczenie w akcjach charytatywnych.
Podejmowanie innych działań i przedsięwzięć zgodnych z prawem dla realizacji celów określonych w
niniejszym statucie.
§8

Działalność określona w § 7 jest wyłącznie działalnością statutową i może być prowadzona jako działalność
nieodpłatna i działalność odpłatna, nie będąca działalnością gospodarczą.

ROZDZIAŁ III. Członkowie Stowarzyszenia - ich prawa i obowiązki

§ 9.
Członkowie Stowarzyszenia mogą mieć status:





członka zwykłego,
członka uczestnika,
członka wspierającego,
członka honorowego

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może mieć jedynie status członka
wspierającego.

§ 10.

1.

2.

Członkiem zwykłym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
która wypełni i podpisze deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia i uzyska rekomendację co
najmniej 2 członków zwykłych lub honorowych Stowarzyszenia.
Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd w drodze uchwały, nie później niż w ciągu 30 dni od
złożenia deklaracji przystąpienia. O fakcie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, Zarząd
powiadamia zainteresowanego.
§ 11.

Członkowie zwyczajni mają prawo:






biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków,
zgłaszania projektów uchwał, wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia,
korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia w tym bazy sportowej i sprzętu
będącego własnością lub w dyspozycji Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd,
uczestniczenia w zawodach, imprezach sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i wszystkich innych
przedsięwzięciach realizowanych przez Stowarzyszenie a także do korzystania z wszelkich uprawnień
jakie daje członkostwo w Stowarzyszeniu.
§ 12.

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:








branie czynnego udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia oraz działanie na rzecz jego
rozwoju,
przestrzeganie postanowień statutu, uchwał, regulaminów władz Stowarzyszenia,
branie udziału w Walnych Zebraniach Członków,
dbanie o godne imię oraz rozwój i promocję Stowarzyszenia,
propagowanie celów statutowych Stowarzyszenia, zjednywanie mu członków i sympatyków,
dbanie o mienie Stowarzyszenia, jako wspólnego dobra wszystkich członków,
regularne i terminowe opłacanie składek członkowskich ustalonych przez Zarząd.
§ 13.

1.

2.
3.

4.
5.

Członkiem uczestnikiem może być niepełnoletnia osoba fizyczna której rodzice lub opiekunowie
prawni wyrażą na to zgodę oraz która wypełni i podpisze deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia i
uzyska rekomendację co najmniej 2 członków zwykłych lub honorowych Stowarzyszenia.
O zasadach przyjęcia nowych członków mówi § 10, ptk.2 Statutu.
Członka uczestnika obowiązują postanowienia § 11, oraz § 12 z zastrzeżeniem że nie ma czynnego ani
biernego prawa wyborczego w wyborach do władz Stowarzyszenia, i głosu stanowiącego w Walnym
Zebraniu Członków.
Członek uczestnik opłaca 50% wysokości składki członkowskiej.
Członek uczestnik z dniem uzyskania pełnoletności staje się automatycznie członkiem zwykłym
Stowarzyszenia.

§ 14.

1.

2.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna która popiera cele
statutowe Stowarzyszenia ,deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji
celów Stowarzyszenia oraz wypełni i podpisze deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia w której
zawarte będą informacje o deklarowanej przez członka pomocy na rzecz Stowarzyszenia.
O zasadach przyjęcia nowych członków mówi § 10, ptk.2 Statutu.
§ 15.

Członkowie wspierający mają prawo





uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków,
zgłaszania projektów uchwał, wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia,
korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia w tym bazy sportowej i sprzętu
będącego własnością lub w dyspozycji Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd,
uczestniczenia w zawodach, imprezach sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i wszystkich innych
przedsięwzięciach realizowanych przez Stowarzyszenie a także do korzystania z wszelkich uprawnień
jakie daje członkostwo w Stowarzyszeniu.
§ 16.

1.
2.

Członka wspierającego obowiązują postanowienia § 12. z zastrzeżeniem że nie ma on obowiązku
uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków.
Członek wspierający zobowiązany jest do udzielania wsparcia Stowarzyszeniu w zakresie ujętym w
złożonej przez niego deklaracji przystąpienia.
§ 17.

1.
2.
3.
4.

Osoby o nieposzlakowanej opinii oraz szczególnie zasłużone dla działalności spójnej z celami
Stowarzyszenia mogą uzyskać po uprzednim wyrażeniu zgody godność członka honorowego.
Uchwałę o nadaniu godności członka honorowego podejmuje Zarząd na wniosek Walnego Zebrania
Członków.
Wniosek o którym mowa w § 17. Pkt 2, jest wiążący dla Zarządu.
Członka honorowego obowiązują przepisy § 11. i §12. z zastrzeżeniem że członek honorowy zwolniony
jest z opłacania składek członkowskich.
§ 18.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje obligatoryjnie w przypadku:
1.
2.
3.
4.

Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań w
stosunku do Stowarzyszenia.
Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
Pozbawienia praw publicznych prawomocnym postanowieniem Sądu.
Prawomocnego wyroku Sądu skazującego członka za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 19.

Zarząd podejmuje uchwałę o skreśleniu z listy członków i przekazuje ją zainteresowanemu na piśmie w
przypadku:
1.

Zalegania z płatnością składek członkowskich lub innych zobowiązań w stosunku do Stowarzyszenia
przez okres dłuższy niż 3 miesiące za wyjątkiem przyczyn zgłoszonych i zaakceptowanych przez Zarząd.

2.
3.
4.
5.

Rażącego naruszenia przez członka postanowień Statutu i innych uchwał podejmowanych przez
władze Stowarzyszenia.
Nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach Stowarzyszenia w szczególności nieobecności na
Walnym Zebraniu Członków.
Działania na szkodę Stowarzyszenia lub godzącego w jego dobre imię.
Niewywiązywania się przez członka wspierającego z zadeklarowanego przez niego wsparcia na rzecz
Stowarzyszenia.
§ 20.

Od uchwały Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do
Walnego Zebrania Członków.
1.
2.
3.
4.
5.

Stronie przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o podjętej uchwale.
Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu.
Uchwała Walnego Zebrania Członków w tej sprawie jest ostateczna.
Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić przedmioty lub sprzęt będący własnością
Stowarzyszenia.
Do czasu rozstrzygnięcia odwołania osoba pozostaje w zawieszeniu i nie korzysta z praw i obowiązków
członka Stowarzyszenia.
§ 21.

Za wybitne osiągnięcia sportowe, za ofiarną i wydajną pracę na rzecz Stowarzyszenia, Zarząd w drodze uchwały
ma prawo przyznać następujące wyróżnienia:






pochwałę,
dyplom uznania,
nagrodę rzeczową lub pieniężną,
godność członka honorowego wraz z odznaką,
przedstawienie do wyróżnienia przez władze samorządowe, państwowe, związków i organizacji
sportowych.
§ 22.

Za popełnienie czynu niegodnego członka Stowarzyszenia, nieprzestrzeganie postanowień statutu, uchwał,
regulaminów i decyzji władz Stowarzyszenia, mogą być nałożone przez Zarząd w drodze uchwały następujące
kary:




upomnienie,
nagana,
zawieszenie w prawach członka.

Strona otrzymuje uchwałę na piśmie i przysługuje jej prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 30
dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków i uchwała
w tej sprawie jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV. Władze Stowarzyszenia
§ 23.
Władzami Stowarzyszenia są:




Walne Zebranie Członków.
Zarząd Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna.
§ 24.





Kadencja władz wybieralnych trwa 2 lata.
Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym, chyba że uchwała Walnego Zebrania stanowi inaczej.
Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania, chyba że przepisy prawa, bądź postanowienia niniejszego statutu
stanowią inaczej.
§ 25.
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

1.
2.
3.
4.

5.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą w Stowarzyszeniu i tworzą go wszyscy jego
członkowie.
W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone.
Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej raz na rok, jako zebranie sprawozdawcze , a raz
na 2 lata jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze, powiadamiając członków na piśmie lub w inny
skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni
przez terminem Walnego Zebrania.
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:




6.
7.

z własnej inicjatywy,
na żądanie Komisji Rewizyjnej,
na pisemny wniosek co najmniej połowy członków.

Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 30 dni od daty zgłoszenia
wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w
pierwszym terminie. W drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego
dnia, może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników, chyba że postanowienia
niniejszego statutu stanowią inaczej .
§ 26.

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uchwalanie zmian statutu.
Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
Określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej z zastrzeżeniem że wyboru pierwszych
władz Stowarzyszenia dokonuje się na Zebraniu Założycielskim.
Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

7.

Upoważnienie Zarządu do zbycia lub nieodpłatnego przekazania majątku i wszelkich praw
majątkowych Stowarzyszenia.
8. Rozpatrywanie skarg i odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
9. Wnioskowanie do Zarządu o nadanie godności członka honorowego.
10. Rozpatrywanie wniosków Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej, oraz uczestników Walnego Zebrania.
11. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia
§ 27.
ZARZĄD STOWARZYSZENIA
Zarząd składa się z min. 4 osób wybieranych przez Walne Zebranie lub na Zebraniu Założycielskim
spośród członków Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie ma prawo powoływać dodatkowe osoby do Zarządu - w trakcie trwania jego kadencji,
jeżeli przemawia za tym istotny interes Stowarzyszenia.
3. Nowo wybrany Zarząd zbiera się na swym pierwszym posiedzeniu bezpośrednio po zakończeniu
wyborów i ogłoszeniu wyników i wybiera spośród siebie Prezesa Zarządu, oraz przynajmniej dwóch
Wiceprezesów.
4. Członkowie Zarządu mają obowiązek uczestniczyć w jego posiedzeniach.
5. W przypadku ubycia członków Zarządu w okresie kadencji, Zarząd ma prawo powołać na ich miejsce
inne osoby spośród członków Stowarzyszenia jednak nie więcej niż 50 % swojego składu z wyboru. W
razie zwolnienia ponad 50 % miejsc, Zarząd w terminie 30 dni zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie
w celu wyboru nowego Zarządu.
6. W przypadku równej ilości głosów nad podejmowaną uchwała decydujący głos ma Prezes lub w
przypadku nieobecności Prezesa, Wiceprezes pełniący funkcję przewodniczącego zebrania.
7. W przypadku udowodnionych członkowi Zarządu działań niezgodnych z prawem oraz postanowieniami
statutu , lub regulaminów Zarząd może wystąpić do Walnego Zebrania z wnioskiem o odwołanie.
Uchwała Walnego Zebrania Członków w tej sprawie jest ostateczna
8. Zarząd pracuje zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.
9. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał i są
protokołowane.
10. W posiedzeniach Zarządu mogą brać też udział zaproszeni goście ( z głosem doradczym) oraz inne
osoby którym prawo takie daje niniejszy Statut.
11. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
1.

§ 28.
Do zadań Zarządu należy bieżące kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresach
pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków, a w szczególności:
1.
2.
3.
4.
5.

Realizowanie kompetencji wynikających z innych przepisów Statutu
Wykonywanie uchwał podjętych przez Walne Zebranie Członków.
Opracowywanie projektów działalności merytorycznej Stowarzyszenia.
Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
Prowadzenie działalności sportowej – w szczególności w zakresie piłki ręcznej, powoływanie i
likwidowanie sekcji sportowych , określanie sposobów ich funkcjonowania.
6. Pozyskiwanie środków na działalność statutową Stowarzyszenia.
7. Zatrudnianie pracowników Stowarzyszenia, zawieranie niezbędnych do realizacji zadań statutowych
umów i porozumień.
8. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających ze
Statutu.
9. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia w tym uchwalanie budżetów i
przyjmowanie bilansów.
10. Składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.

11. Podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych władz
Stowarzyszenia.

§ 29.
KOMISJA REWIZYJNA
1.
2.

Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór nad działalnością Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zebranie lub na Zebraniu
Założycielskim spośród członków Stowarzyszenia.
3. Nowo wybrana Komisja zbiera się na swym pierwszym posiedzeniu bezpośrednio po zakończeniu
wyborów i ogłoszeniu wyników i wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Członkowie Komisji maja obowiązek uczestniczyć w jej posiedzeniach.
5. W przypadku ubycia członków Komisji w okresie kadencji ,Komisja ma prawo powołać na ich
miejsce inne osoby spośród członków Stowarzyszenia jednak nie więcej niż 50 % swojego składu z
wyboru. W razie zwolnienia ponad 50 % miejsc, Komisja niezwłocznie zgłasza Zarządowi żądanie
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w celu wyboru nowej Komisji Rewizyjnej.
6. W przypadku równej ilości głosów nad podejmowaną uchwała decydujący głos ma
Przewodniczący Komisji lub w przypadku nieobecności Przewodniczącego, Sekretarz pełniący
funkcję przewodniczącego zebrania.
7. W przypadku udowodnionych członkowi Komisji działań niezgodnych z prawem oraz
postanowieniami statutu, lub regulaminów Komisja może wystąpić do Walnego Zebrania z
wnioskiem o odwołanie. Uchwała Walnego Zebrania Członków w tej sprawie jest ostateczna.
8. Komisja pracuje zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.
9. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku i są
protokołowane.
10. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają brawo do udziału w posiedzeniach Zarządu, bez prawa głosu.
11. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej, a także nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 30.
Do zadań Komisji rewizyjnej należy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia.
Wydawanie Zarządowi Stowarzyszenia zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień
z określeniem terminów oraz sposobów ich usunięcia.
Wnioskowanie o odwołanie zarządu lub poszczególnych członków zarządu w razie jego
bezczynności.
Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i
Zarządu Stowarzyszenia.
Wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie lub nieudzielenie absolutorium
zarządowi .
Występowanie z żądaniem do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
względnie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem
Stowarzyszenia działań Zarządu lub jego członków zagrażających interesowi Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ V. Majątek i fundusze Stowarzyszenia oraz sposób reprezentacji.
§ 31.
1. Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusze składają się:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3.

składki członkowskie.
darowizny, zapisy i spadki.
środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu.
dotacje, subwencje, udziały, lokaty.
wpływy z działalności statutowej.
inne wpływy.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 32.

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych i finansowych oraz
udzielania pełnomocnictw, wymagane są podpisy dwóch osób spośród Prezesa i Wiceprezesów Zarządu.

§ 33.
Zabrania się:







udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów
oraz pracownicy Stowarzyszenia 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”,
przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego 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;
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 z
celu statutowego;
zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie
jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub
po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.
§ 34.
Uchwałę o zmianie Statutu Stowarzyszenia, podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 35.
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, podejmuje Walne Zebranie Członków większością 3/4 głosów, przy
obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi tryb rozwiązania oraz cel, na jaki ma być przeznaczony
majątek Stowarzyszenia

