STATUT
Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „ROTA”
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „ROTA”
w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem.
§ 2. Siedzibą stowarzyszenia jest
Rzeczpospolita Polska.

Jedlicze, ul. Brzozowa 6 Terenem działania jest

§ 3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§ 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.
Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach
( tj. Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
§ 5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.
§ 6. 1.Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej
członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§ 7. Celem Stowarzyszenia jest:
a)
kształtowanie i pogłębianie postaw patriotycznych,
b)
upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego,
c)
propagowanie wiedzy o przeszłości miasta, Gminy Jedlicze i regionu,
d)
promowanie idei samorządności i wspieranie inicjatyw lokalnych,
e)
popularyzacja transparentnych mechanizmów demokracji,
f)
integracja społeczności lokalnej i tworzenie więzi międzypokoleniowych,
g)
działalność na rzecz ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz
ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
h)
promocja lokalnej twórczości artystycznej i działalności hobbystycznej,
i)
rozwój sportu, rekreacji i turystyki,
j)
działania na rzecz rozwoju i współpracy transgranicznej, integracji
europejskiej,.
k)
promowanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania
patologiom społecznym
§ 8. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) podejmowanie inicjatyw o charakterze społecznym,
b) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym,
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c) organizowanie spotkań, szkoleń, prelekcji, zjazdów, konferencji, wystaw, koncertów,
konkursów, pokazów oraz imprez masowych, integracyjnych, promocyjnych,
d) współpracę z innymi organizacjami i instytucjami pozarządowymi, z instytucjami
propagującymi praworządność oraz z władzami samorządowymi, państwowymi,
sektorem gospodarczym, środkami publicznego przekazu,
e) prowadzenie działalności wydawniczej, w szczególności: wydawanie czasopism,
publikacji książkowych, folderów, informatorów, tworzenie filmów i prezentacji
multimedialnych,
f) tworzenie i administrowanie stron internetowych,
g) organizowanie i propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,
h) organizowanie kursów, szkoleń, i innych form edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
oraz dla dorosłych,
i) organizowanie i udział w akcjach charytatywnych,
j) prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa,
k) prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów
Stowarzyszenia,
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 9. 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 10. Stowarzyszenie zrzesza członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
§ 11. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która:
a) daje rękojmię należytej realizacji celów Stowarzyszenia,
b) złoży deklarację członkowską na piśmie wraz z rekomendacją dwóch członków
zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 12. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
§ 13. 1. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych oraz wspierających dokonuje Zarząd
uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej
oświadczenie o przystąpieniu, zobowiązanie do opłacania składek (dotyczy członków
zwyczajnych), rekomendację dwóch członków zwyczajnych a ponadto:
a/ osoby fizyczne: imię nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, nr PESEL,
b/ osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, nr REGON, dołączając także odpis
z właściwego rejestru jeżeli podlegają wpisowi do rejestru,
2. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie
jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego
Zgromadzenia Członków.
3. Walne Zgromadzenie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad.
Stanowisko Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczne.
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§ 14. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba, która wybitnie zasłużyła się
dla Stowarzyszenia lub dla urzeczywistnienia jego celów bez względu na jej miejsce
zamieszkania.
§ 15. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu
lub 10 członków Stowarzyszenia. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia
godności członka honorowego nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków członka
zwyczajnego.
Walne Zgromadzenie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych
w § 20 pkt 2) c, d i pkt 3).
§ 16. Członkowie zwyczajni mają w szczególności prawo:
a) uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu,
b) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
c) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
d) zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków dotyczących jego działalności, żądania
informacji o sposobie ich załatwienia,.
§ 17. Członkowie zwyczajni mają w szczególności obowiązek:
a) brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek
d) nie naruszania solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia.
§ 18. Członkowie honorowi i wspierający posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni,
z wyjątkiem biernego oraz czynnego prawa wyborczego.
§ 19. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 20. Utrata członkostwa następuje na skutek:
1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
2) wykluczenia z powodu:
a) rażącego łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
b) zalegania w płaceniu składek za okres jednego roku,
c) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) działania na szkodę Stowarzyszenia,
3) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed powzięciem uchwały Zarząd
umożliwi członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.
§ 21. 1. Od uchwały Zarządu w sprawie utraty członkostwa zainteresowanemu przysługuje
odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie jednego miesiąca od pisemnego
powiadomienia o treści uchwały.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 22. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków, zwane w treści Walnym Zgromadzeniem,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
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§ 23. 1. Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się
w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy członków
uprawnionych do głosowania. Walne Zgromadzenie może zarządzić głosowanie jawne.
2. Kadencja trwa do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków
Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zgromadzeniu odbywającym
się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji
z powodu:
a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
b) pisemnej rezygnacji,
c) odwołanie przez Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
§ 24. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,
z zastrzeżeniem przypadków określonych w Statucie.
§ 25. 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie honorowi, wspierający oraz zaproszeni goście.
§ 26. 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz na rok przez Zarząd
Stowarzyszenia, nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane w każdym czasie przez
Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co
najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, nie później niż
w terminie 14 dni od złożenia wniosku.
4. W przypadku gdy o zwoływania Walnego Zgromadzenia Członków występuje Komisja
Rewizyjna bądź członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, mają oni prawo proponować
porządek obrad.
5. Termin, miejsce i porządek obrad zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Członków Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na
7 dni przed terminem zebrania.
6. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w drugim
terminie, nie wcześniej niż godzinę po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały
zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków
§ 27. Głosowanie tajne można zarządzić w każdej sprawie na wniosek co najmniej ½
członków uprawnionych do głosowania.
§ 28. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie Statutu Stowarzyszenia oraz zmian Statutu w głosowaniu jawnym
bezwzględną większością głosów,
c) wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia oraz wybór prezesa Zarządu,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz obowiązku ponoszenia innych
świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
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g) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członków honorowych lub nadania
członkowstwa honorowego członkowi zwyczajnemu,
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, z wyjątkiem spraw
zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
ł) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie składników majątku o wartości
przekraczającej 5.000,00 zł.
m) uchwalenie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej
§ 29. 1. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia, realizuje uchwały
Walnego Zgromadzenia Członków.
§ 30.1. Zarząd składa się z 3-7 osób w tym prezesa, wiceprezesa oraz skarbnika. Wiceprezesa
oraz skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków.
2. Prezes kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes lub
wskazany członek Zarządu.
3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
§ 31. 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
§ 32. 1. Do kompetencji Zarządu, poza wynikającymi z innych postanowień Statutu, należą:
a) realizacja celów 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) zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,
g) powoływanie i koordynacja prac zespołów tematycznych.
2. Zarząd może powoływać zespoły tematyczne. Zakres działania i skład zespołów nie jest
stały i może ulegać zmianom w miarę potrzeb. Przynależność do zespołów jest dobrowolna
według zainteresowań osób. Zespół wyłania spośród siebie lidera, który organizuje jego
pracę.
§ 33. 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu.
§ 34. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz
sekretarza.
§ 35. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz
zebrania Zarządu,
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d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
§ 36. W razie gdy skład wybieralnych władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie
kadencji poniżej 3 członków uzupełnienie ich składu następuje na Walnym Zgromadzeniu
Członków.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 37. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji, ofiarności publicznej, ofiarności prywatnej, zbiórek publicznych,
d) dochodów z majątku, praw majątkowych i niemajątkowych,
e) środków otrzymanych od sponsorów,
f) wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia,
g) subwencji, kontraktów, środków z funduszy publicznych, grantów, zlecanych usług,
h) z innych źródeł.
§ 38. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca pierwszego kwartału każdego
roku.
Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia
o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
§ 39. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 40. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w
zakresie zaciągania praw i obowiązków, w szczególności w sprawach majątkowych
wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym Prezesa lub
Wiceprezesa.
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 41. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§ 42. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
Statut został przyjęty uchwałą członków założycieli w dniu 25.01.2008r w Żarnowcu.

Przewodniczący zebrania
Ryszard Zagórski

Sekretarz zebrania
Maria Jurczyszyn

6

