STATUT
CHRZEŚCIJAŃSKO-DEMOKRATYCZNE STOWARZYSZENIE
„NASZE PODLASIE”

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1.
Stowarzyszenie o nazwie Chrześcijańsko-Demokratyczne Stowarzyszenie „Nasze Podlasie”, zwane dalej
„Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i
propagowanie inicjatyw,

postaw i działań sprzyjających rozwojowi społeczeństwa

obywatelskiego,

upowszechnianie idei samorządności oraz chrześcijańskiej koncepcji człowieka i społeczeństwa, a także
przyczynianie się do oświatowo-kulturalnego rozwoju województwa podlaskiego oraz wspieranie organizacyjne i
rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.
§2.
1.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989r. Nr20,
poz. 104 zpóźn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

2.

Szczegółowe procedury postępowania regulują uchwalone przez stosowne władze Stowarzyszenia
regulaminy.

§3.
1.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a główną siedzibą Białystok.

2.

Dla właściwego realizowania swych celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność
poza granicami RP, zgodnie z prawem miejscowym.

§4.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym
profilu działania, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Polska jest
stroną.

§5.
1.

Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe - oddziały oraz koła obejmujące zasięgiem
działania teren województwa podlaskiego.

2.

Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia może posiadać osobowość prawną.

§6.
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
§7.
1.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2.

Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.

§8.
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
Rozdział II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
§9.
Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:
1.

zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców województwa podlaskiego;

2.

wspieranie samorządności;

3.

promocja chrześcijańskiej koncepcji człowieka i społeczeństwa;

4.

podjęcie dialogu kultur pogranicza;

5.

promocja działalności oświatowej;

6.

współudział w kształtowaniu życia kulturalnego, społecznego, gospodarczego i politycznego w

środowiskach lokalnych oraz w skali ogólnopolskiej;
7.

kształtowanie opinii społecznej;

§10.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.
2.
3.

wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie rozwoju samorządności;
kształcenie liderów życia społecznego;
organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, sympozjów, seminariów, spotkań panelowych;

4.

prowadzenie biuletynu oraz strony internetowej Stowarzyszenia;

5.

oddziaływanie na istniejące środki społecznego przekazu;

6.

organizowanie pomocy charytatywnej lokalnie oraz poza granicami państwa;

7.

propagowanie wolontariatu;

8.

współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia;

9.

inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

§11.
Stowarzyszenie w celu realizacji celów statutowych może:
1.

powołać inne jednostki organizacyjne w granicach dopuszczonych prawem;

2.

współpracować z organizacjami Kościelnymi oraz pozarządowymi, a także instytucjami rządowymi i

samorządowymi;
Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§12.
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
§13.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1.

członków zwyczajnych;

2.

członków wspierających;

3.

członków honorowych.

§14.
Członkiem zwyczajnym, wspierającym lub honorowym może być osoba:
1.

fizyczna (obywatel polski lub cudzoziemiec);

2.

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych;

3.

akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia;

§15.
Członkiem zwyczajnym może zostać jedynie osoba, która posiada rekomendacje trzech osób - obecnych
członków Stowarzyszenia;
§16.
1.

Członkiem wspierającym może zostać osoba zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia,

która zadeklarowała na jego rzecz pomoc materialną lub niematerialną.
2.

Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.

§17.
1.

Członkiem honorowym może zostać jedynie osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei

Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
2.

Nadanie godności członka honorowego następuje na wniosek Zarządu Głównego przez Walne Zebranie

Członków zwykłą większością głosów.
§18.
1.

Członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia przyjmuje w drodze uchwały zwykłą

większością głosów Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji.
2.

Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia wstrzymuje się na 3 miesiące przed końcem kadencji

władz Stowarzyszenia oraz wyborem nowych.
§19.
Członek zwyczajny ma prawo do:
1.

czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;

2.

uczestniczenia w kursach, sympozjach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia, o których

mowa w §10, pkt 2;
3.

zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz stowarzyszenia;

4.

korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;

5.

noszenia odznaki Stowarzyszenia;

6.

członkowie w liczbie min. 5 maja prawo zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu

Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków i wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
§20.
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli
i znaczenia Stowarzyszenia.
§21.
Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1.

aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz realizacji i propagowania jego celów i

programu;
2.

przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

3.

regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§22.
Członek wspierający i honorowy z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone
w § 19 pkt 2-6.
Członek wpierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń, opłacania
składek oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
Członek wspierający poprzez swoich przedstawicieli i członek honorowy może uczestniczyć w pracach Walnego
Zebrania.
Członek honorowy może wchodzić w skład Rady Programowej.
Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.
§23.
Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1.

Śmierci członka.

2.

Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłaszanej na piśmie Zarządowi po

uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań wynikających z członkostwa w
Stowarzyszeniu.
3.

Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną.

4.

Skreślenia z listy członków z powodu zalegania w okresie dłuższym niż 6 miesięcy z opłatą składek

członkowskich lub innych świadczeń.
5.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd ma prawo wykluczyć członka w przypadku stwierdzenia

rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów.
6.

Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w

postaci pozbawienia praw publicznych.
7. Pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, które członkostwo

nadała.
§24.
W przypadkach określonych w §23 pkt 2-6 orzeka Zarząd i jest zobowiązany zawiadomić członka o skreśleniu
lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do
Walnego Zebrania Członków w terminie 7 dni, od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.
§25.
Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w §24.
Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§26.
1.

Władzami Stowarzyszenia są:
1)

Walne Zebranie Członków

2)

Zarząd Główny

3)

Główna Komisja Rewizyjna

2.

Organem doradczym Stowarzyszenia jest Rada Programowa.

3.

W przypadku, gdy liczba członków. Stowarzyszenia przekroczy 100 osób Walne Zebranie Członków

zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, wybranych w proporcji jeden delegat na 5 członków
zwyczajnych. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.
4.

Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

5.

Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są oddziały i koła. Do powołania oddziału lub kola przez

Zarząd wymagany jest wniosek co najmniej: do oddziału - 15 osób, do koła - 5 osób deklarujących
przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc oddział lub koło,
Zarząd Główny określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.

6.

7.

Władzami oddziału są:
1)

Walne Zebranie Członków Oddziału

2)

Zarząd Oddziału

3)

Komisja Rewizyjna Oddziału

Do kół stowarzyszenia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące roz. IV z wyłączeniem §26 ust. 6

pkt.3.
8.

Na pierwszym posiedzeniu członkowie koła wybierają spośród siebie: przewodniczącego, sekretarza oraz

skarbnika.
§27.
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata chyba, że Walne Zebranie Członków postanowi inaczej.
2 Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym podczas Walnego Zebrania Członków.
3. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania
członków. Zebrani mogą uchwalić głosowanie tajne.
4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, władzom
tym przysługuje prawo uzupełnienia składu osobowego tych władz:
a/ spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów, przy czym liczba dokooptowanych
w ten sposób członków władz nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
b/ w drodze wyborów uzupełniających przeprowadzonych w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
zwołanego w trybie § 29.
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§28.
1.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.

Udział w Walnym Zebraniu biorą:
1)

z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni (delegaci);

2)

z głosem doradczym - członkowie honorowi i wspierający oraz zaproszeni goście.
O terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd Główny

3.

powiadamia członków (delegatów) co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie:

4.
1)

przewodniczący;

2)

zastępca przewodniczącego;

3)

dwaj sekretarze.
Uchwały Walnego Zebrania członków podejmowane są w głosowaniu zwykłą większością głosów:

5.
1)

w pierwszym terminie - w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania;

2)

w drugim terminie - 15 minut po pierwszym głosowaniu, bez względu na liczbę obecnych członków.

Każdemu członkowi (delegatowi) przysługuje jeden głos.

6.

§29.
1.

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne (zwoływane jeden raz w roku) lub nadzwyczajne.

2.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny:
1)

z własnej inicjatywy;

2)

na uzasadniony pisemny wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;

3)

na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych (delegatów) lub zarządów oddział

3. Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie jednego
miesiąca od dnia otrzymania wniosku określonego w ust.2 pkt 2 i 3.
4. Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, do których zostało zwołane, według ustalonego
na początku spotkania porządku obrad.
§30
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1.

Uchwalanie Statutu i jego zmian;

2.

Uchwalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;

3.

Wybór członków Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej;

4.

Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania;

5.

Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej;

6.

Rozpatrywanie wniosków władz Stowarzyszenia oraz wniosków i odwołań poszczególnych członków;

7.

Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji;

8.

Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Głównego;

9.

Uchwalanie udzielania lub odmowy absolutorium ustępującym władzom, na wniosek Głównej Komisji

Rewizyjnej;
10. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz przeznaczeniu majątku.

ZARZĄD GŁÓWNY
§31.
1.

Zarząd Główny stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami

Członków;
2.

Zarząd Główny kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę i decyzje odpowiada

przed Walnym Zebraniem Członków.
§32.
1.

Zarząd składa się z Prezesa i 8 członków wybieranych bezpośrednio przez Walne Zebranie;

2.

Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Główny wybiera spośród siebie:

2 Wiceprezesów, Skarbnika i

Sekretarza;
3.

Zasady i tryb działania Zarządu Głównego ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Główny;

4.

Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 4 razy w roku.

5.

Stowarzyszenie reprezentują oraz działają w jego imieniu Prezes i Wiceprezesi.

§33.
Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1.

Zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zebrania oraz wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego

Zebrania;
2.

Realizowanie uchwał Walnego Zebrania;

3.

Określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia;

4.

Powoływanie agenci programowych, komisji, zespołów oraz innych ciał do realizacji szczegółowych

celów Stowarzyszenia oraz określanie ich zadań;
5.

Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;

6.

Walne Zebranie zatwierdza powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych oraz określa zasięg ich

działania i siedziby;
7.

Koordynowanie działalności jednostek terenowych;

8.

Zawieszanie w czynnościach zarządów oddziałów oraz przewodniczących kół, jeśli ich działalność jest

niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz Stowarzyszenia;
9.

Zawieszanie uchwał zarządów oddziałów oraz kół w przypadku ich sprzeczności z przepisami prawa,

postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych;
10. Uchwalanie okresowych programów pracy stowarzyszenia oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z

działalności;
11. Uchwalanie budżetu stowarzyszenia i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz zasad

zatrudniania i wynagradzania pracowników;
12. Ustalanie wysokości składek członkowskich;
13. Powołanie i organizowanie posiedzeń Rady Programowej;
14. Podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych lub

zagranicznych oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji, a także do
uczestniczenia w imprezach zagranicznych;
15. Zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji oraz władzami naczelnymi innych

pokrewnych organizacji;
16. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;
17. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia;

§34.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes (lub z jego upoważnienia Wiceprezes) nie rzadziej niż 4 razy w

1.

roku:
1)

z własnej inicjatywy;

2)

na wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu, w terminie 7 dni od daty złożenia

wniosku.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności 2/3 członków Zarządu. W

2.

przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

3.

zaproszeni członkowie stowarzyszenia oraz osoby wchodzące w skład Rady Programowej;
Od uchwał Zarządu Głównego przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków, w

4.

terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu Głównego - za jego pośrednictwem. Odwołanie
rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.
§35.
W okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego, Prezes lub Wiceprezes kieruje pracami Stowarzyszenia,
zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny.
§36.
1. Do zaciągania zobowiązań finansowych upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes i/lub
Wiceprezes w granicach ustalonych przez Walne Zebranie na podstawie uchwały;
2. Dla ważności innych pism i dokumentów Stowarzyszenia wymagany jest podpis Prezesa lub uprawnionej
przez niego osoby.
GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
§37.
1.

Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2.

Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze

swego grona: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
Na pierwszym posiedzeniu Głównej Komisji Rewizyjnej członkowie obowiązani są przedstawić projekt

3.

własnego regulaminu działania i projekt wzorcowego regulaminu komisji rewizyjnych oddziałów.
§38.
Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1.
1)

Kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.

2)

Nadzorowanie komisji rewizyjnych oddziałów.

3)

Wnioskowanie do Zarządu Głównego o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

4)

Przedkładanie Zarządowi Głównemu wniosków oraz zaleceń wynikających z przeprowadzonych kontroli

wewnętrznych i zewnętrznych.
5)

Składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia w

terminie do 30 marca danego roku za rok poprzedni.
6)

Wnioskowanie o udzielenie lub odmowę absolutorium ustępującym władzom Stowarzyszenia.

7)

Uchwalanie własnego regulaminu działania oraz wzorcowego regulaminu komisji rewizyjnych

oddziałów.
8)

Pełnienie funkcji rozjemczych i mediacyjnych.
Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli

2.

złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
§39.
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo do udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu
Głównego.
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach wykonawczych
Stowarzyszenia.

RADA PROGRAMOWA
§40.
1. Rada Programowa jest organem doradczym Stowarzyszenia.
2. W skład Rady Programowej wchodzi Zarząd Główny, przedstawiciele oddziałów oraz kół.
3. Rada Programowa może również przyjąć do swego grona osoby, które wniosły wybitny wkład w działalność
Stowarzyszenia.
4. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera spośród swego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego
oraz sekretarza.
§41.
1. Do kompetencji Rady Programowej należy:
1)

wypracowanie misji Stowarzyszenia;

2)

nawiązywanie kontaktów ideowo-programowych;

3)

koordynowanie zgodności kierunków działania Stowarzyszenia z wypracowaną misja Stowarzyszenia.

§42.
1.

Członek Rady Programowej ma prawo pełnić funkcje we władzach Stowarzyszenia, zgodnie z

posiadanym statusem członkostwa.
§43.
1.

Rada Programowa ma prawo opiniować działalność Stowarzyszenia oraz przedstawiać swoje wnioski i

opinie na Walnym Zebraniu Członków oraz posiedzeniu Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału.
2.

Wnioski i opinie Rady Programowej nie mają mocy wiążącej dla Stowarzyszenia.

§44.
1.

Rada Programowa zbiera się w zależności od potrzeb, lecz nie rzadziej niż 2 razy w roku.

2.

W szczególnych przypadkach Zarząd Główny ma prawo zwołać posiedzenie Rady.

Rozdział V
JEDNOSTKI TERENOWE STOWARZYSZENIA
- ODDZIAŁY, KOŁA I ICH WŁADZE
§45.
W celu usprawnienia realizacji zadań wynikających ze Statutu, Zarząd Główny powołuje jednostki

1.

terenowe - oddziały oraz koła, zgodnie z §5 oraz §26 ust.5.
Rozwiązanie oddziału/koła następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:

2.
1)

zaprzestania działalności przez oddział/koło przez okres co najmniej 6 miesięcy.

2)

posiadania liczby członków mniejszej niż wymagana, przez okres dłuższy niż 1 rok;

3)

złożenia przez Zarząd Oddziału lub przewodniczącego koła wniosku o rozwiązanie.

§46
1. Władzami Oddziału są władze określone w §26 ust.6.
2. Postanowienia §27 stosuje się odpowiednio w działalności Oddziału.
3. Władzami koła są władze określone w §26 ust.7.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU
§47.
1.

Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału.

2.

Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§48.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1.

Uchwalenie programów działania Oddziału;

2.

Wybór i odwołanie członków Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału;

3.

Wybór i odwoływanie delegatów i ich zastępców na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;

4.

Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału;

5.

Uchwalanie udzielania lub odmowy absolutorium ustępującym władzom, na wniosek Komisji

Rewizyjnej Oddziału;
§49.
Udział w Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą:

1.
1)

z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni;

2)

z głosem doradczym - członkowie honorowi i wspierający, członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia

oraz zaproszeni goście.

Obradami Walnego Zebrania Członków Oddziału kieruje Prezydium w składzie:

2.
1)

przewodniczący;

2)

zastępca przewodniczącego;

3)

dwaj sekretarze.
Uchwały Walnego Zebrania członków Oddziału podejmowane są w głosowaniu zwykłą większością

3.

głosów:
1)

w pierwszym terminie - w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania;

2)

w drugim terminie - 15 minut po pierwszym głosowaniu, bez względu na liczbę obecnych członków.

4.

Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

5.

O terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału, Zarząd

Oddziału powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
§50.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
1)

z własnej inicjatywy;

2)

na żądanie zarządu Głównego;

3)

na uzasadniony pisemny wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji rewizyjnej Oddziału;

4)

na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału.

2. Zarząd Oddziału jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 2 tygodni od
dnia otrzymania wniosku określonego w ust. pkt 2 i 4.
3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego zgromadzenia Członków Oddziału w terminie
określonym w Statucie, uprawnioną do jego zwołania jest Komisja rewizyjna Oddziału.
4. Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, do których zostało zwołane.

ZARZĄD ODDZIAŁU
§51.
Zarząd Oddziału stanowi najwyższą władzę Oddziału w okresie między Walnymi Zebraniami Członków
Oddziału;
Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego działania, zgodnie z uchwałami władz
nadrzędnych.
§52.
1.

Zarząd składa się z 7 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Oddziału;

2.

Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Oddziału wybiera spośród siebie: Prezesa, 2 Wiceprezesów, Skarbnika

oraz Sekretarza;
3.

Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 4 razy w roku.

§53.
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1.

Zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału oraz wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego

Walnego Zebrania Oddziału;
2.

Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu Głównego oraz walnego

zgromadzenia Członków Oddziału;
3.

Określanie szczegółowych kierunków działania Oddziału;

4.

Powoływanie Zespołów oraz innych ciał do realizacji szczegółowych celów Oddziału oraz określanie ich

zadań;
5.

Kierowanie bieżącą działalnością Oddziału;

6.

Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu;

7.

Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw;

8.

Współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami działającymi na terenie działania Oddziału;

9.

Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;

10. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających Oddziału;
11. Uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału.

§54.
Szczegółowy tryb i zasady działania zarządów oddziałów określa regulamin uchwalony przez te zarządy na
podstawie regulaminu wzorcowego uchwalonego przez Zarząd Główny.

KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU
§55.
1.

Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu

Oddziału.
2.

Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzać kontrolę działalności Zarządu Oddziału

co najmniej raz w roku.
§56.
1.

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają

spośród swego grona: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
2.

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału maja prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach

Zarządu Oddziału.
3.

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§57.
1.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

1)

Kontrola działalności Zarządu Oddziału pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z

przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwał władz nadrzędnych;
2)

Współpraca z Główną Komisja Rewizyjną;

3)

Przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych;

4)

Zgłaszanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał zarządu Oddziału

sprzecznych z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz nadrzędnych;
5)

Przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swojej działalności oraz wniosków

o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału.
Szczegółowy tryb i zasady działania komisji rewizyjnych oddziałów określa regulamin uchwalony przez

2.

te komisje na podstawie regulaminu wzorcowego uchwalonego przez Główną Komisje Rewizyjną.

KOŁA
§58.
1.

Koło stanowi najmniejszą jednostkę terenową.

2.

Celem działalności koła jest:
1)

Rozpowszechnianie idei Stowarzyszenia w środowisku lokalnym;

2)

Nawiązywanie kontaktów oraz współpracy z liderami środowisk lokalnych;

3) Poszerzanie struktur Stowarzyszenia

3. Szczegółowy tryb i zasady działania koła określa regulamin uchwalony przez członków koła.
4. Program działania koła uchwalają członkowie koła na pierwszym posiedzeniu.

Rozdział VI
WYRÓŻNIENIA I KARY
§59.
Za ofiarną i wydajną pracę na rzecz Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków może przyznać poniższe

1.

wyróżnienia:
1)

pochwałę;

2)

dyplom;

3)

nagrodę;

4)

honorowa odznakę.

2.

Szczegółowy tryb przyznawania wyróżnień i odznak określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie

Członków.
§60.
1.

Nieprzestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia, a także

naruszanie zasad współżycia społecznego i działanie wbrew postanowieniom §20 i §21, stanowi przewinienie
dyscyplinarne.
Sprawy przewinień dyscyplinarnych rozpatrują organy rewizyjne i mogą one wymierzać następujące

2.

kary:
1)

upomnienie;

2)

naganę;

3)

zawieszenie w pełnieniu funkcji we władzach Stowarzyszenia;

4)

zawieszenie w prawach członkowskich;

5)

wnioskowanie do właściwego organu o wykluczenie z szeregów Stowarzyszenia.
Szczegółowy tryb postępowania dyscyplinarnego określa regulamin uchwalony przez Główną Komisję

3.

Rewizyjną.

Rozdział VII
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§61.
1.

Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

2.

Fundusze Stowarzyszenia pochodzą z:
1)

wpłat wpisowych, składek członkowskich;

2)

dotacji;

3)

darowizn, zapisów, spadków;

4)

wpływów z działalności statutowej, w tym dochodów z działalności Stowarzyszenia.

3.

Środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpływy gotówkowe,

przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, winny być niezwłocznie przekazane na konto Stowarzyszenia.
§62.
1. Składki członkowskie w kwocie uchwalonej przez Zarząd Główny winny być wpłacane do końca każdego
kwartału.
2. Nowoprzyjęci członkowie Stowarzyszenia wpłacają opłatę wpisową oraz składkę członkowską w terminie 14
dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka.
§63.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z §11 ust 2.

Rozdział VIII
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§64.
Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością3/5 głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§65.
Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu
Głównego większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§66.
W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków zadecyduje o
przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia oraz powoła Komisje Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację
Stowarzyszenia.
§67.
Uchwalenie Statutu i jego zmian oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania
Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad.

Rozdział IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§68.
1. Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.
1.

Zmiany w Statucie obowiązują natychmiast po ich uchwaleniu.

