STATUT STOWARZYSZENIA
Statut Stowarzyszenia na rzecz dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej „Po to jesteśmy”
działające przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno Wychowawczym w Szymbarku

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej „Po to
jesteśmy” działające na rzecz SOSW w Szymbarku, zwane dalej
„Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem mającym na
celu niesienie pomocy dzieciom upośledzonym umysłowo, uczniom i
absolwentom SOSW w Szymbarku oraz inicjowanie, organizowanie, popieranie i
współfinansowanie wszelkich działań mających na celu poprawę warunków
bytowych wychowanków, podniesienie poziomu kształcenia, wyposażenia
pomieszczeń warsztatowych, dydaktycznych i internatowych; upowszechnianie
społecznych postaw tolerancji i akceptacji osób niepełnosprawnych.
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w
Szymbarku.
§3
Stowarzyszenie działa na terenie Polski, ale dla właściwego realizowania swoich
celów Stowarzyszenie może prowadzić swoją działalność poza granicami RP.
§4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnym celu działania.
§5
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość
prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), Ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z
2003 r. , Nr 96, poz. 873) oraz niniejszego Statutu.
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§6
Członkami założycielami są nauczyciele, rodzice oraz sympatycy.
§7
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków
z wyjątkiem osób zatrudnionych przez Stowarzyszenie w niezbędnej liczbie.

Rozdział II
Cele i środki działania Stowarzyszenia
§8
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i osób mających szczególnie
trudną sytuację życiową; na rzecz edukacji, rehabilitacji, opieki,
wychowania i profilaktyki.
2. Prowadzenie edukacji społecznej i działalności wspierającej oświatę,
kulturę, ekologię, ochronę i promocję zdrowia oraz profilaktykę.
3. Organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji,
turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
4. Upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych, działania na
rzecz ich integracji społecznej.
5. Inicjowanie przedsięwzięć popularyzujących wiedzę o regionie.
6. Skupienie lokalnego społeczeństwa wokół idei spraw publicznych, a
zwłaszcza rozwoju i promocji placówki kształcenia specjalnego w
Szymbarku.
7. Prowadzenie działalności wspomagającej informacyjnie i szkoleniowo
organizacje pozarządowe oraz podmioty działające w zakresie § 8 w tym
organizacje samorządowe. Prowadzenie działań na rzecz propagowania i
integracji z Unią Europejską.
§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Współdziałanie i organizowanie imprez związanych z życiem regionu,
kultywowanie tradycji i obyczajów.
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2. Współpracę z organami samorządu terytorialnego, jednostkami kultury,
oświaty, parafiami, stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie edukacji
społecznej i przyjętych celów działania.
3. Organizowanie kół, zespołów zainteresowań dla realizacji celów
statutowych.
4. Wydawanie biuletynu informacyjnego, publikacji, gazetek, broszur
i ulotek.
5. Prowadzenie różnych form pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, a
zwłaszcza z osobami niepełnosprawnymi.
6. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły w celu
wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
7. Współpraca z wolontariatem w realizacji zadań związanych z dziećmi i
młodzieżą, promowanie idei wolontariatu.
8. Organizowanie szkoleń, odczytów, sympozjów, konferencji, spotkań w celu
realizacji zadań statutowych.
9. Działania zmierzające do respektowania praw dzieci i młodzieży oraz na
rzecz integracji młodzieży niepełnosprawnej z młodzieżą zdrową.
10.Działania na rzecz wczesnego wspomagania dzieci niepełnosprawnych,
11.Stowarzyszenie realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z
dyrektorem placówki, radą rodziców i władzami samorządowymi.
12.Podejmowanie innych działań i inicjatyw zmierzających do realizacji celów
statutowych.
13.Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i osób mających szczególnie
trudną sytuację życiową poprzez:
a) pomoc rzeczową i materialną dla osób ubogich,
b) działalność prewencyjną przeciwko przemocy wobec dzieci oraz inną
działalność tego rodzaju,
c) pomoc społeczną i poradnictwo dla dzieci i młodzieży.
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Rozdział III
Działalność pożytku publicznego
§10
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną
pożytku publicznego.
2. Zakres

prowadzonej

działalności

odpłatnej

i

nieodpłatnej

pożytku

publicznego zostanie określony uchwałą Zarządu.
3. Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność pożytku publicznego jest
odrębnie

ewidencjonowana

organizacyjnie

oraz

księgowo

zgodnie

z

przepisami o rachunkowości.
§11
Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego
członków.
§12
Nadwyżka przychodów nad kosztami jest przeznaczana na działalność pożytku
publicznego.

Rozdział IV
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.
§13
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków założycieli
2. Członków zwyczajnych
3. Członków wspierających
4. Członków honorowych
§14
Członkami założycielami są osoby, które uczestniczyły w rejestracji sądowej
Stowarzyszenia.
§15
Członkiem zwyczajnym może być: obywatel RP lub cudzoziemiec, popierający
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cele Stowarzyszenia, po złożeniu odpowiedniej deklaracji i zatwierdzeniu przez
Zarząd.
§16
Członkowie założyciele z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia stają się
członkami zwyczajnymi.
§17
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która
deklaruje świadczenia finansowe, materialne lub inne na rzecz
Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający mogą brać czynny udział w pracach
i działaniach Stowarzyszenia oraz wysuwać wnioski i propozycje
dotyczące tego działania bez prawa wybierania władz Stowarzyszenia.
§18
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna zasłużona przy realizacji zadań
statutowych Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne
Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
§19
Członek założyciel ma prawo uczestniczyć w pracach zarządu z głosem
doradczym.
§20
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia maja prawo:
1. Brać udział w pracach i działaniach Stowarzyszenia.
2. Wysuwać wnioski i propozycje dotyczące działania Stowarzyszenia,
3. Uczestniczyć w walnym zebraniu członków.
4. Wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia.
§21
Członkowie honorowi korzystają ze wszystkich praw przysługujących członkom
zwyczajnym oraz zwolnieni są z płacenia składek członkowskich.
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§22
Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
1. Dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
2. Postępować zgodnie ze Statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia.
3. Brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia.
4. Regularnie opłacać składki członkowskie.
§23
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje poprzez:
1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a) umyślnego naruszenia postanowień Statutu,
b) nie brania udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia przez
okres 6 miesięcy.
3. Na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia.
4. Działania na szkodę Stowarzyszenia.
5. Rozwiązanie się Stowarzyszenia.
6. Niepłacenie składek przez okres 6-ciu miesięcy.
§24
Skreślonemu z listy członków przysługuje prawo odwołania się do walnego
zebrania. Uchwała Walnego Zebrania członków jest ostateczna.
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Rozdział V
Władze Stowarzyszenia
§25
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.

§26
1. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i
może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz
na 2 lata.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwoływane jest przez
Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1/3 ogółu członków.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia odbywa się nie później niż
w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje
nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§27
Do uprawnień Walnego Zebrania należy:
1. Uchwalanie zmian w Statucie.
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i
Komisji Rewizyjnej.
3. Określenie liczebności oraz wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4. Ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich.
§28
Walne Zebranie Stowarzyszenia jest prawomocne w pierwszym terminie przy
obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim
terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w
zawiadomieniu.
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§29
Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów, przy
czym głosy wstrzymujące się uznaje się za nieważne.
§30
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 członków, którzy wybierają
spośród siebie co najmniej prezesa, skarbnika i sekretarza.
2. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
§31
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.
3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
4. Uchwalanie rocznych planów i budżetu Stowarzyszenia.
5. Zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia.
6. Zatrudnianie osób niezbędnych do realizacji celów Stowarzyszenia.
7. Podjęcie uchwały o rejestracji statusu organizacji pożytku publicznego.
8. Określenie zakresu prowadzonej działalności odpłatnej i nieodpłatnej
pożytku publicznego.
§32
Zebrania Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb. Uchwały
Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Posiedzenie Zarządu zwołuje
Prezes.
§33
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do kontroli nad
jego działalnością.
2. Komisja składa się z 3 do 5 członków, w tym przewodniczącego, jego
zastępcy oraz sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim,

we

wspólnym

pożyciu,

stosunku

pokrewieństwa,

powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
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c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej
niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok
poprzedni.
4. Do zakresu działania Komisji należą:
a) kontrola działalności Stowarzyszenia,
b) prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania, a
także prawo zwołania Zarządu,
c) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
d) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków.
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu.
5. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z członkostwem w
Zarządzie Stowarzyszenia.
§34
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej
jednak niż raz na 12 miesięcy.
§35
Kadencja ciał statutowych trwa 2 lata, z możliwością przedłużenia przez Walne
Zebranie na następne 2 lata.

Rozdział VI
Majątek i działalność gospodarcza
§36
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) z dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
c) z dotacji i ofiarności publicznej,
d) z darowizn, zapisów i spadków,
e) z wpływów z działalności statutowej,
f) z wpływów z 1%.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie
Stowarzyszenia.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku
Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
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4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§37
Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z
którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji
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",
2. 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,
3. 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,
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po
cenach wyższych niż rynkowe.
§38
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych
oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są
podpisy prezesa lub skarbnika oraz jednej z osób wchodzącej w skład Zarządu
działających łącznie.
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Rozdział VII
Rozwiązanie Stowarzyszenia
§39
Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenie jego majątku
podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania.
§40
Do dokonywania zmian w statucie oraz
uprawnione jest Walne Zebranie Członków.

rozwiązania

Stowarzyszenia

§41
Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie zmiany Statutu oraz
rozwiązania Stowarzyszenia podejmowane są większością 2/3 głosów.
§42
W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie
Członków wyznacza Komisję Likwidacyjną w składzie 3 osób.
§43
Uchwały Walnego Zebrania Członków dotyczące zmian w Statucie, zmian
osobowych w składzie Zarządu oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia podlegają
zgłoszeniu we właściwym sądzie rejestrowym.
§44
Pozostały po rozwiązaniu Stowarzyszenia majątek przeznaczony zostanie na cel
określony w uchwale Walnego Zebrania Członków.
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