STATUT STOWARZYSZENIA DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ:
„STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I SYMPATYKÓW ZIEMI CZEMPIŃSKIEJ"

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1.

Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ziemi Czempińskiej, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na
podstawie Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z 1989r.
z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz.873), niniejszego Statutu oraz obowiązujących przepisów prawa.

2.

Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ziemi Czempińskiej”
§2

1.

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Czempiń w województwie wielkopolskim.
§3

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może współpracować z innymi organizacjami i podmiotami,
które mają swoją siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
§4
1.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego

2.

Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.
§5

1.

Działalność Stowarzyszenie opiera się na aktywności społecznej członków.

2.

Do realizacji swoich celów Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz współpracować
z wolontariuszami.

3.

Stowarzyszenie może używać pieczęci i logo z nazwą Stowarzyszenia.
§6

Stowarzyszenie ma charakter apolityczny i nie wspiera działalności politycznej swoich członków.

Rozdział II. Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§7
Stowarzyszenie zostaje utworzone dla realizowania i osiągania następujących celów:
1) popularyzacji wiedzy historycznej, archeologicznej, architektonicznej i kulturowej ziemi czempińskiej;
2) upowszechniania historii, tradycji, kultury i sztuki z uwzględnieniem folkloru;
3) ochrony tradycji, dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego regionu;
4) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej;

5) rozwoju wspólnoty i społeczności lokalnej;
6) dbałości o środowisko naturalne i ochronę środowiska;
7) działalności oświatowo-wychowawczej, kulturalnej oraz turystycznej i krajoznawczej;
8) tworzenia płaszczyzn współpracy dla mieszkańców ziemi czempińskiej oraz innych osób i podmiotów
zainteresowanych działaniem na rzecz rozwoju regionu;
9) upowszechniania kultury fizycznej i turystyki oraz promocji walorów regionalnych;
10) upowszechniania wiedzy obywatelskiej i propagowania postaw obywatelskich, a także działań
wspomagających budowę i rozwój demokracji;
11) integrowaniu środowiska, w tym osób niepełnosprawnych, służące pomocy rodzinie, przeciwdziałaniu
i zapobieganiu patologiom i wykluczeniu społecznemu.
§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) podejmowanie inicjatyw w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego;
2) realizowanie zadań publicznych zgodnych z celami Stowarzyszenia;
3) zgłębianie historii ziemi czempińskiej, tworzenie bazy danych historii regionu;
4) organizowanie poszukiwań zapomnianych zabytków i atrakcji turystycznych oraz gromadzenie
i zabezpieczenie materiałów archiwalnych dotyczących historii ziemi czempińskiej;
5) pielęgnowanie tradycji historycznych regionu oraz ochronę i zagospodarowanie jego zabytków;
6) pobudzanie i koordynowanie inicjatyw społecznych dla rozwoju życia społeczno-kulturalnego,
artystycznego i sportowego regionu;
7) współdziałanie z instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia oraz
z innymi instytucjami w kraju i za granicą, zajmującymi się podobną tematyką lub szeroko pojętą tematyką
ochrony dóbr kultury;
8) prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym organizowanie spotkań, prelekcji, konferencji, szkoleń,
kursów, warsztatów i innych form kształcących;
9) wydawanie opracowań, książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia;
10) prowadzenie działalności fonograficznej, imprez plenerowych, spektakli i koncertów;
11) opracowywanie ekspertyz, analiz, raportów i opinii związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia;
12) promowanie walorów historycznych, patriotycznych, kulturowych, turystycznych, przyrodniczych,
ekologicznych i inwestycyjnych regionu;
13) promocję w mediach;
14) prowadzenie strony internetowej;
15) występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem władz samorządowych, państwowych, stowarzyszeń,
fundacji, przedsiębiorstw i osób fizycznych;
16) propagowanie i organizowanie imprez kulturalnych, wystaw (w tym prac artystycznych amatorów),
jarmarków;
17) stworzenie izby regionalnej;
18) promocję twórców ludowych;
19) popieranie korzystnych dla mieszkańców wsi zmian w rolnictwie;
20) podejmowanie działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo, agroturystykę i ekologię;
21) samokształcenie członków Stowarzyszenia;
22) prowadzenie innych działań służących realizacji celów Stowarzyszenia.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia
§9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych;
2) wspierających.
§10
Zwyczajnym Członkiem Stowarzyszenia może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz
cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania.
§11
Wspierającym Członkiem Stowarzyszenia mogą być instytucje publiczne, społeczne oraz
podmioty
gospodarcze, jeśli zadeklarują pomoc przy realizowaniu celów statutowych Stowarzyszenia, w szczególności
jego wsparcie finansowe.
§12
1.

Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych oraz do grona członków wspierających Stowarzyszenia dokonuje
Zarząd Stowarzyszenia na postawie pisemnej deklaracji przystępującego.

2.

Stosunek członkostwa powstaje z chwilą podjęcia przez Zarząd stosownej uchwały, o czym Zarząd
powiadamia zainteresowanego.

3.

Od negatywnej decyzji Zarządu zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania.
Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

4.

Założyciele Stowarzyszenia wskazani w liście założycieli załączonej przy wniosku o rejestrację stają się
członkami Stowarzyszenia z chwilą uprawomocnienia się postanowienia rejestrowego.
§13

Członkom zwyczajnym Stowarzyszenia przysługuje:
1) czynne i bierne prawo wyborcze;
2) prawo zgłaszania do władz Stowarzyszenia propozycji i wniosków związanych z jego celami
statutowymi i uzyskiwania informacji o sposobach ich załatwienia;
3) prawo udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.
.
§14
1.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani:
1) wykazywać troskę o dobro i rozwój Stowarzyszenia oraz propagować idee i cele Stowarzyszenia;
2) aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia;
3) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków;
4) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia;
5) regularnie opłacać składkę członkowską.

2.

Wysokość składki członkowskiej i zasady jej opłacania ustala Walne Zebranie.

§15
1.

Członkom wspierającym przysługują prawa określone w §13 niniejszego Statutu, z wyjątkiem czynnego
i biernego prawa wyborczego.

2.

Członkowie wspierający są zobowiązani do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń
oraz przestrzegania Statutu i uchwał Organów Stowarzyszenia.

3.

Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia jedynie
z głosem doradczym.
§16

1.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) śmierci członka Stowarzyszenia (w przypadku podmiotu wykreślenia z właściwego rejestru);
2) wystąpienia ze Stowarzyszenia;
3) wykluczenia z listy członków Stowarzyszenia.

2.

Wykluczenie z listy członków Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Zarządu, gdy członek
Stowarzyszenia:
1) nie realizuje zadań i celów statutowych;
2) nie spełnia wymagań ustawowych;
3) zalega z płatnością składek przez okres 12 miesięcy i mimo wezwania, obowiązku tego nie spełnia;
4) działa na szkodę Stowarzyszenia, bądź na szkodę dobrego imienia Stowarzyszenia;
5) rażąco narusza obowiązki statutowe.

3.

Od uchwały Zarządu wykluczony członek Stowarzyszenia może odwołać się do Walnego Zebrania w ciągu
30 dni od daty doręczenia uchwały (wraz z uzasadnieniem).

4.

Postanowienia ustępów poprzedzających, z wyjątkiem punktu 2 podpunkt 3) stosuje się odpowiednio do
członków wspierających.

Rozdział IV. Władze i organizacja Stowarzyszenia
§17
1.

Władzami Stowarzyszeni są:
1) Walne Zebranie;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna

2.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.

3.

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym, chyba
że więcej niż połowa członków Stowarzyszenia biorących udział w Walnym Zebraniu postanowi o wyborze
w głosowaniu jawnym.
§18

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) określanie głównych kierunków działania i programu Stowarzyszenia;
2) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
4) podejmowanie decyzji w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawdzaniem;

5) rozstrzyganie odwołań członków Stowarzyszenia od uchwał Zarządu;
6) rozstrzyganie odwołań od negatywnej decyzji Zarządu w przedmiocie przyjęcia w poczet członków
Stowarzyszenia w przypadku przewidzianym w §12 ust.3 niniejszego Statutu;
7) określanie wysokości składki członkowskiej i zasad jej opłacania;
8)

zatwierdzanie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej;

9) dokonywanie zmian w Statucie Stowarzyszenia;
10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
11) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, dla których Statut nie ustala
właściwości innych władz Stowarzyszenia.
§19
1.

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.

2.

Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia i jest poświęcone
w szczególności sprawom wymienionym w§18 ust.1 pkt. 1,3,5,6.

3.

Organ zwołujący Walne Zebranie powiadamia o tym członków Stowarzyszenia przynajmniej dwa tygodnie
przed planowanym terminem, przedkładając informację o terminie, miejscu oraz proponowanym porządku
obrad.

4.

Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony, bądź uzupełniony.

5.

Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/4 liczby członków Stowarzyszenia Zarząd powinien zwołać
Nadzwyczajne Walne Zebranie.

6.

Nadzwyczajne Walne Zebranie może być także zwołane przez Zarząd z własnej inicjatywy.

7.

Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania winien być uzasadniony merytorycznie
i formalnie oraz powinien zawierać propozycje porządku obrad.

8.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania nie może być zmieniony bądź rozszerzony.
§20

1.

Zwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w ciągu czterech miesięcy po upływie kalendarzowego roku
działalności Stowarzyszenia.

2.

Pierwsze po wpisaniu Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego Zwyczajne Walne Zebranie może
być zwołane po zakończeniu następnego roku kalendarzowego.
§21

1.

Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał:
1) w pierwszym terminie - gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Stowarzyszenia
(delegatów),
2) w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych.

2.

Uchwały w sprawie zmian Statutu bądź rozwiązania się Stowarzyszenia mogą być podjęte tylko przy
obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
§22

1.

Za wyjątkiem spraw dotyczących zmian Statutu, rozwiązania się Stowarzyszenia oraz odwołania Zarządu
bądź Komisji Rewizyjnej (czy poszczególnych członków tych organów Stowarzyszenia) uchwały Walnego
Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.

2.

Uchwały w przedmiocie zmian Statutu i rozwiązania się Stowarzyszenia zapadają większością 2/3 głosów.

3.

Uchwały w przedmiocie odwołania lub zmiany w składach Zarządu czy Komisji Rewizyjnej zapadają
bezwzględną większością głosów.

4.

Z zastrzeżeniem postanowień §16 ust. 3 niniejszego Statutu uchwały są podejmowane w głosowaniu
jawnym.

5.

Walne Zebranie może podjąć decyzję o tajnym głosowaniu w konkretnej sprawie.
§23

Organem wykonawczym i zarządzającym jest Zarząd Stowarzyszenia.
§24
1.

Zarząd Stowarzyszenia składa się z: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika oraz z jednego do trzech
Członków Zarządu.

2.

W przedmiocie składu liczbowego Zarządu decyduje Walne Zebranie na początku kadencji każdego
Zarządu albo w przypadku zasadnej potrzeby w toku kadencji.

3.

W skład Zarządu Stowarzyszenia mogą wchodzić tylko członkowie Stowarzyszenia.
§25

1.

Do kompetencji Zarządu należy :
1) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.
3) przyjmowanie członków do stowarzyszenia i wykreślanie ich z listy członków
4) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do innych podmiotów prawnych oraz desygnowaniu do ich
walnych zgromadzeń (organów odpowiednich) przedstawicieli Stowarzyszenia,
5) powoływanie i odwoływanie pełnomocników Stowarzyszenia,
6) uchwalanie preliminarza budżetowego Stowarzyszenia,
7) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

.

8) na podstawie upoważnienia Walnego Zebrania podejmowanie uchwał w sprawie składek
członkowskich,
9) reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz,
10) określanie zasad wynagrodzenia pracowników Stowarzyszenia,
11) składanie oświadczeń o przyjęciu spadku, zapisu bądź darowizny,
12) wykonywanie innych zadań przewidzianych w Statucie.
2.

Pracami Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes Zarządu, bądź w razie konieczności Wiceprezes Zarządu.
§26

1.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

2.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
§27

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa Prezes Zarządu jednoosobowo albo dwóch innych
członków Zarządu. W zakresie zarządu majątkiem Stowarzyszenia wymagana jest kontrasygnata Skarbnika
Stowarzyszenia.

§28
1.

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1) kontrola gospodarki finansowej Stowarzyszenia;
2) kontrola stanu majątku Stowarzyszenia oraz sposobu zarządzania tym majątkiem przez Zarząd;
3) kontrola przestrzegania Statutu i wykonywania przez Zarząd uchwał Walnego Zebrania;
4) przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w przedmiocie udzielenia Zarządowi
absolutorium;
5) wykonywanie innych czynności przewidzianych w niniejszym Statucie.
§29

1.

Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków i wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę
i Sekretarza.

2.

Zasady zwoływania posiedzeń Komisji oraz sposób wykonywania przez nią czynności kontrolnych określa
Regulamin Komisji.

3.

Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy składu Komisji.
§30

1.

Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
1) upływu kadencji - w przypadku określonym w §16 ust 2 niniejszego Statutu - decyduje chwila złożenia
sprawozdania na Walnym Zebraniu, na którym dokonuje się wyboru nowych władz;
2) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
3) zrzeczenia się udziału w tych organach;
4) odwołania przez Walne Zebranie - co winno być uzasadnione merytorycznie.

2.

W przypadku nieudzielenia członkowi Zarządu absolutorium wniosek o jego odwołanie może zgłosić każdy
członek Stowarzyszenia (delegat) biorący udział w Walnym Zebraniu (Zebraniu Delegatów), chociażby
nawet sprawa ta nie była umieszczona w porządku obrad.

3.

Członek Komisji Rewizyjnej nie może być pozbawiony członkostwa Stowarzyszenia poprzez wykluczenie
z listy członków, z wyjątkiem przypadku niespełnienia wymagań przewidzianych w prawie
o stowarzyszeniach.

4.

Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, których członkostwo ustało,
wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największe ilości
głosów.

5.

Kooptacja opisana w ustępie 4 nie może dotyczyć więcej niż połowy członków tych organów.

Rozdział V. Majątek Stowarzyszenia
§31
1.

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, spadków, zapisów, dochodów z własnej
działalności gospodarczej, dochodów z majątku Stowarzyszenia, z ofiarności publicznej, sponsoringu oraz
darowizn, w tym darowizn podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazywanych na
zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach..

2.

Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje od podmiotów państwowych, samorządowych fundacji i innych
stowarzyszeń oraz podmiotów gospodarczych na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

3.

Na zasadach określonych w ogólnie obowiązujących przepisach Stowarzyszenie może prowadzić własną
działalność gospodarczą i przedsięwzięcia zarobkowe służące wypracowaniu i pozyskaniu środków na
realizacje celów i zadań statutowych.

4.

Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

5.

W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenie może nabywać prawa
i zaciągać zobowiązania.

6.

Walne Zebranie określa co roku kwotę zobowiązań, którą maksymalnie zarząd Stowarzyszenia może
obciążyć jego majątek.

7.

Zakazane jest:
1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do
jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy
pozostają w związku małżeńskim 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”;
2) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego 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;
3) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków jego organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że
to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;
4) dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby
bliskie.

8.

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie oraz w kasie Stowarzyszenia. Zarząd
dysponuje zaliczkami na finansowanie bieżących zobowiązań Stowarzyszenia.

Rozdział VI. Zmiana Statutu i likwidacja Stowarzyszenia
§32
Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania się Stowarzyszenia podejmowane są w trybie i na zasadach
określonych w §21 ust.2 i §22 ust.2 niniejszego Statutu.
§33
1.

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa orientacyjny termin zakończenia likwidacji, sposób
przeprowadzenia likwidacji, obowiązki likwidatora oraz cel, na który zostaje przeznaczony majątek
Stowarzyszenia.

2.

Jeżeli uchwała, o której wspomina ust. 1 niniejszego paragrafu nie stanowi inaczej, likwidatorami
Stowarzyszenia są skarbnik i sekretarz Stowarzyszenia.
§34

Statut wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu.

