STATUT
Stowarzyszenie
św. Tekli
w Dobrzycy

Rozdział I
Postanowienie ogólne
§1
1. Stowarzyszenie św. Tekli w Dobrzycy w Dobrzycy zwane dalej Stowarzyszeniem jest
dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest zastrzeżona.
§2
1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą
władz jest Dobrzyca.
2. Adres Stowarzyszenia: Stowarzyszenie św. Tekli w Dobrzycy, ul. Rynek 6, 63-330
Dobrzyca.
§3
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane w Sądzie Gospodarczym
Rejestrowym w Poznaniu.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach.
3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
§4
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
§5
1. Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci i szyldów na zasadach określonych w
przepisach szczegółowych.

Rozdział II
Cele i środki działania
§6
1. Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) propagowanie wzorców chrześcijańskich wśród dobrzyckich rodzin,
2) propagowanie nauki społecznej Kościoła,
3) dbałość o materialne dziedzictwo Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Tekli w
Dobrzycy,
4) współpraca z bractwami, formacjami, działającymi przy parafii,
5) planowanie i organizowanie zajęć kulturalnych, oświatowych, sportowych, dla
wszystkich chętnych dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Dobrzyca,
6) kształtowanie wśród dzieci, młodzieży, dorosłych pozytywnych cech charakteru i
osobowości,
7) pomoc rodzinom wymagającym wsparcia moralnego i materialnego,
8) wspieranie uczniów osiągających wybitne wyniki w nauce,
9) wspieranie talentów,
10) organizowanie czasu wolnego, wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
11) propagowanie turystyki wśród dzieci i młodzieży,
12) organizowanie nauki języków obcych dla społeczności lokalnej,
13) pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację statutowych celów
Stowarzyszenia,
14) organizowanie pomocy dla ludności dotkniętej klęskami żywiołowymi,
15) współpraca z organami administracji państwowej, samorządowej, stowarzyszeniami i
organizacjami pozarządowymi,
16) Stowarzyszenie może prowadzić działalność wydawniczą.
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§7
1. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
1) organizację zajęć o charakterze edukacyjnym,
2) organizację półkolonii, obozów, kolonii,
3) pozyskiwanie darowizn, dotacji,
4) akcje dobroczynne,
5) kwesty,
6) wspólne organizowanie uroczystości religijnych, lokalnych i państwowych,

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§8
1. Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych i wspierających.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
3. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
§9
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna:
1)
posiadająca obywatelstwo polskie, zdolna do działań prawnych i nie pozbawiona
praw publicznych, oraz akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia,
2)
deklarująca gotowość działania na rzecz Stowarzyszenia za zgodą Zarządu.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc rzeczową czy
finansową. Osoba prawna działa w Stowarzyszenia przez swojego przedstawiciela.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej
deklaracji.
§ 10
1. Członek zwyczajny ma prawo:
1) czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,
2) uczestnictwa w zebraniach i imprezach organizowanych przez władze
Stowarzyszenia,
3) zgłaszanie wniosków i uwag dotyczących działalności Stowarzyszenia,
4) korzystanie z urządzeń i materiałów będących własnością Stowarzyszenia na
zasadach preferencyjnych określonych przez Zarząd,
5) zaskarżania, do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o
skreśleniu z listy członków,
2. Członek zwyczajny ma obowiązek:
1) brać aktywny udział w życiu i pracach Stowarzyszenia oraz popierać jego cele,
2) przestrzegać postanowień statutu oraz regulaminów i uchwał władz
Stowarzyszenia,
3) przestrzegać ogólnych zasad etyki,
4) opłacać regularnie składki członkowskie według zasad ustalonych przez Zarząd.
§ 11
1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa
określone w art. 10 ust 1 pkt. 2-5.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych
władzach Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych
świadczeń oraz z przestrzegania w określonym zakresie statutu, regulaminu i uchwał władz
Stowarzyszenia.
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§ 12
1. Członkowstwo Stowarzyszenia wygasa na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
2) zgonu członka,
3) skreślanie z listy członków przez Zarząd z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z
opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 6 miesięcy,
4) wykluczanie uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał
władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
5) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną lub
wstrzymania zadeklarowanej pomocy dla Stowarzyszenia.
2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia członka przysługuje odwołanie
w terminie 30 dni do najbliższego Walnego Zebrania Członków.
3. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub
wspierające następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 13
1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
2) Walne Zebranie Członków,
3) Zarząd,
4) Komisja Rewizyjna.
§ 14

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział wszyscy członkowie
zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie wspierający z głosem doradczym.
§15
1. Do uprawnień Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy w szczególności:
1) dokonywanie zmian w statucie Stowarzyszenia,
2) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia oraz podejmowanie
stosowanych uchwał,
3) ustalenie wysokości składek członkowskich,
4) podejmowanie uchwał w sprawie zasad funkcjonowania systemu finansowego
Stowarzyszenia oraz zasad prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności
wydawniczej,
5) podejmowanie uchwał w sprawach nie uregulowanych statutem,
6) wybór i odwołanie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, powoływanie pozostałych
członków Zarządu oraz przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej,
7) rozpatrywanie wniosków przedstawionych przez Zarząd i delegatów na Zebranie,
8) uchwalenie budżetu,
9) rozpatrywanie ogólnych i finansowych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
10) podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia
absolutorium ustępującym władzom, na wniosek Komisji Rewizyjnej,
11) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
§16
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd raz na rok.
§17
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może obyć się w każdym czasie i jest zwołane przez Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
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2) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 25% ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie trzech miesięcy
od daty wpłynięcia wniosku o jego zwołanie.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje w sprawach, dla
których zostało zwołane.
§18
1. Obrady Walnego Zebrania powinny być prowadzone zgodnie z zatwierdzonym przez
Zebranie regulaminem obrad.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością
głosów przy obecności – w pierwszym terminie – co najmniej 50% wszystkich członków
Stowarzyszenia lub – w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych.
§19
1. Termin i miejsce Walnego Zebrania ustala Zarząd i podaje do wiadomości członkom co
najmniej na jeden miesiąc kalendarzowy przed wyznaczonym terminem Zebrania.
§ 20
1. Wybór wszystkich władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną
większością głosów a ich kadencja trwa 4 lata. Wybór władz następuje spośród
nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Władze Stowarzyszenia wymienione w § 15 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 obowiązane są działać po
upływie kadencji do czasu ukonstytuowania się władz nowo wybranych.
3. Ukonstytuowanie się władz Stowarzyszenia powinno nastąpić nie później, aniżeli w ciągu
14 dni od dnia wyboru.
4. Zebrania władz naczelnych Stowarzyszenia dla ważności podejmowanych uchwał
wymagają obecności co najmniej połowy liczby ich członków.
5. Uchwały władz naczelnych Stowarzyszenia, z wyjątkami określonymi w statucie zapadają
zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym, jeżeli zażąda tego co
najmniej 1/5 liczby obecnych osób uprawnionych do głosowania.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu.
§ 21

Zarząd
1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.
2. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu oraz czterech członków wybieranych przez Walne
Zebranie Członków Stowarzyszenia.
3. Prezes Zarządu wybierany jest w odrębnym głosowaniu przez Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia.
4. Podziału funkcji między członków Zarządu oraz udzielenia imiennych pełnomocnictw
członkom Zarządu do występowania w sprawach majątkowych i finansowych w imieniu
Stowarzyszenia, dokonuje wybrany Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu.
5. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
§ 22
1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
2) kierowanie działalnością Stowarzyszenia, zgodnie ze statutem oraz uchwałami
Walnego Zebrania,
3) zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, proponowanie ich
porządku i regulaminu obrad, regulaminu wyboru władz naczelnych,
4) określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
5) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
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7.

8.

1.
2.
1.
2.

6) powołanie komisji, zespołów oraz określenie ich zadań, ,
7) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowanie projektów uchwał i
regulaminów.
8) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności.
Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz pełnić swoje
obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczo – finansowym przy ścisłym
przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu i uchwał podjętych przez Walne
Zgromadzenie Członków.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3
członków Zarządu, w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku.
§ 23
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy
składu osobowego Zarządu.
W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
§ 24
Plenarne posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż 4 razy
w roku.
Zarząd ma obowiązek umożliwić udział Komisji Rewizyjnej w posiedzeniu.
§ 25

Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli
wewnętrznej nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób: przewodniczącego i dwóch zastępców.
§ 26
9. Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia, w
szczególności pod względem zgodności z przepisami prawa, statutem i uchwałami
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli i
lustracji,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia
nie wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, także prawo
żądania zwołania zebrania Zarządu, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń
wynikających z kontroli,
4) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę
udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia,
5) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
6) delegowanie członków Komisji Rewizyjnej do uczestniczenia w posiedzeniach
Zarządu z głosem doradczym.
10. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia
pisemnych deklaracji lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
§ 27
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
1) pełnić jednocześnie funkcji w Zarządzie,
2) pozostawać z członkami Zarządu w stosunkach pokrewieństwa lub powinowactwa,
lub podległości z tytułu zatrudnienia,
3) być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu z winy umyślnej.
2. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej
składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w
inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.
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3. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej
podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
4. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego
Zebrania Członków w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.
§ 28
1. Władzom Stowarzyszenia przysługuje prawo kooptacji członków na miejsce tych, którzy
ustąpili w czasie trwania kadencji.
2. Skład osobowy władz Stowarzyszenia jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów
na ostatnim Walnym Zebraniu Członków, według kolejności uzyskanych głosów, po
pisemnym wyrażeniu zgody przez kandydata.
3. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków władzy
pochodzącej z wyboru.

ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze
§ 29
1. Fundusze Stowarzyszenia powstają ze składek członkowskich, darowizn, kwest, zapisów,
ofiarności publicznej i dotacji.
2. Majątek ten może być wykorzystany wyłącznie do realizacji celów statutowych.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca I kwartału każdego roku. Nowo
przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 4
tygodni od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
§ 30
1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków
majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy przynajmniej dwóch osób, które
wchodzą w skład Zarządu.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.
§ 31
1.Zmian statutu lub podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie
Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3głosów, przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków podejmie
uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która
przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie regulowanych w
statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7.04.1989r. „Prawo o
Stowarzyszeniach” (Dz. U. Z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami).
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