S T A T U T
Stowarzyszenia

„WSZYSTKO DLA KALISZA
im. prof. Jerzego Rubińskiego”
w Kaliszu

Rozdział I
Postanowienie ogólne
Art. 1
1. Stowarzyszenie pn. „WSZYSTKO DLA KALISZA im prof. Jerzego Rubińskiego”
zwane

dalej

Stowarzyszeniem

działa

na

podstawie

ustawy

-

Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego
Rejestru Sądowego.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kalisz, a terenem działania miasto Kalisz
i powiat kaliski.
4. Nazwa Stowarzyszenia korzysta z ochrony prawnej.
5. Stowarzyszenie stanowi niezależne, samorządne i dobrowolne zrzeszenie opierające
swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
6. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

Rozdział II
Cele i środki działania
Art. 2
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz rozwoju miasta Kalisza
i regionu.

Art. 3
Stowarzyszenie

może

prowadzić

działalność

gospodarczą

-

niewyodrębnioną,

przeznaczoną na cele Stowarzyszenia - zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Art. 4
Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:
1. Współpracę

z

instytucjami

samorządowymi,

pozarządowymi

oraz

z stowarzyszeniami społeczno - kulturalnymi i naukowymi dla dobra miasta i jego
mieszkańców.
2. Wspieranie

lokalnej

przedsiębiorczości,

a

szczególnie

małych

i

średnich

przedsiębiorstw.
3. Inspirowanie i integrowanie społeczeństwa w zakresie ochrony zdrowia i ekologii.
4. Podejmowanie działań na rzecz rodzin najuboższych i patologicznych.
5. Wspieranie

działań

w

zakresie

oświaty,

rozwoju

środowiska

naukowego

i krzewienia kultury na terenie miasta.
6. Przeznaczenie dochodów, pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej,
na statutowe cele Stowarzyszenia.
7. Inne działania służące realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
Art. 5
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
Art. 6
Stowarzyszenie zrzesza członków:
1/zwyczajnych,
2/honorowych,
3/wspierajacych.
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Art. 7
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych. Nabycie członkostwa następuje na podstawie złożonej
deklaracji przyjętej przez Zarząd Stowarzyszenia.
Członek zwyczajny ma prawo:
•

wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

•

uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,

•

zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

•

korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach
zgodnych z jego celami statutowymi,

•

brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia
z prawem głosu.

Członek zwyczajny obowiązany jest do:
•

przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

•

regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,

•

czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

•

dbania o mienie Stowarzyszenia,

•

brania udziału w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia
z prawem głosu.
Art. 8

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie
zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu
Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może
jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia,
poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.
Art. 9
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana
merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje
pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
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2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach
Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące
podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych
w podpisanej deklaracji.
Art. 10
Utrata członkostwa Stowarzyszenia i skreślenie z ewidencji członków następuje
w wyniku:
1/rezygnacji członka z przynależności do Stowarzyszenia,
2/wykroczenia członka za działalność sprzeczną z celami Stowarzyszenia lub zalegania
z opłatą składek członkowskich przez okres 6 miesięcy,
3/śmierci członka, lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
Art. 11
Każdy członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do:
1/przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
2/realizowania celów Stowarzyszenia poprzez aktywny udział w jego pracach,
3/podejmowania działań mających na celu powiększenie majątku Stowarzyszenia,
4/regularnego opłacania składek członkowskich (nie dotyczy członków honorowych).
Art. 12
1.Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie zwyczajnym członkom
Stowarzyszenia.
2.Każdy Członek Stowarzyszenia ma prawo:
•

składać wnioski i propozycje dotyczące działalności Stowarzyszenia,

•

korzystać z opieki Stowarzyszenia w swej działalności zgodnie z jego celami.
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Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

Art. 13
Władzami Stowarzyszenia są:
1/Walne Zebranie,
2/Zarząd,
3/Komisja Rewizyjna,
4/Sąd Koleżeński.
Art. 14
Kadencja władz Stowarzyszenia, o których mowa w art. 13, pkt. 2, 3 i 4 trwa 4 lata, a ich
wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, chyba że 3/4 obecnych na zebraniu
wyborczym członków uchwali jawność głosowania.
Art. 15

Walne Zebranie Członków
1. Walne Zebranie jest najwyższa władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie zwołuje Zarząd, zawiadamiając członków na 14 dni przed
planowanym terminem.
4. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbywa się co 4 lata, a sprawozdawcze
co roku.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Zarząd zwołuje:
-z własnej inicjatywy,
-na wniosek Komisji Rewizyjnej,
-w wyniku zgłoszenia na piśmie 1/3 liczby członków Stowarzyszenia (nie

później,

niż w ciągu miesiąca od zgłoszenia żądania).
6. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany
każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków
Stowarzyszenia.
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Art. 16
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Uchwalenie Statutu Stowarzyszenia i jego zmian.
2. Uchwalenie programu działania Stowarzyszenia oraz budżetu na każdy rok
kalendarzowy.
3. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
4. Przyjmowanie

sprawozdań

ciał

wybieralnych

oraz

podejmowanie

uchwał

w sprawach przedkładanych przez Zarząd.
5. Nadawanie godności członka honorowego.
6. Ustalanie wysokości składek członkowski.
7. Podejmowanie uchwał o szczególnym znaczeniu w tym:
-udzielenie absolutorium Zarządowi,
-ocena działalności Zarządu,
-ocena Komisji Rewizyjnej.
8. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
Art. 17
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w pierwszym
terminie w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania
lub w drugim terminie (podanym w zawiadomieniu) bez względu na liczbę obecnych.
Art. 18

Zarząd Stowarzyszenia
1. Zarząd składa się z 7 członków wybieranych przez Walne Zebranie.
2. Prezesa Zarządu wybiera Walne Zebranie.
3. Zarząd

wybiera

spośród

swoich

członków
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Wiceprezesów,

Sekretarza

i Skarbnika, którzy wraz z Prezesem tworzą Prezydium Zarządu.
4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym., zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków
(qworum). W sytuacji równego rozłożenia głosów
podstawie

uchwały

pełnego

składu,

Zarząd

decyduje głos Prezesa Na

może

podejmować

uchwały

w głosowaniu tajnym.
5. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków w miejsce
ustępujących podczas kadencji w liczbie nie przekraczającej 1/3 wybranego składu.
6. Zarząd zbiera się na posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał.
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Art. 19
Do zakresu działania Zarządu należy:
1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.
2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
3. Zarządzanie jego majątkiem i sprawami Stowarzyszenia.
4. Przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdań oraz projektów działania i budżetu
na każdy rok kalendarzowy.
5. Przedstawianie Walnemu Zebraniu kandydatów na członków honorowych.
6. Przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających.
7. Zwoływanie Walnego Zebrania.
Art. 20

Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie.
2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego grona Przewodniczącego.
3. Do zadań Komisji należy coroczna kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia.
4. Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu nowych członków
w miejsce ustępujących podczas kadencji w liczbie nie przekraczającej 1/3 wybranego
składu.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają
zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie
uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały
w głosowaniu tajnym.
Art. 21

Sąd Koleżeński
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie.
2. Sąd wybiera ze swego grona przewodniczącego.
3. Sąd rozstrzyga sprawy i konflikty pomiędzy członkami Stowarzyszenia, jak również
między nimi a władzami Stowarzyszenia. Decyzje zapadają w formie uchwał.
4. Uchwały Sądu Koleżeńskiego podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają
zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Sądu Koleżeńskiego.
Na podstawie uchwały pełnego składu Sąd Koleżeński może podejmować uchwały
w głosowaniu tajnym.
5. Sąd Koleżeński może dokooptować do swego składu nowych członków w miejsce
ustępujących podczas kadencji w liczbie nie przekraczającej 1/3 wybranego składu.
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Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa

Art. 22
Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:
1/składek członkowskich,
2/dotacji,
3/darowizn oraz zapisów osób fizycznych i prawnych,
4/dochodów z własnej działalności i majątku Stowarzyszenia.
Art. 23
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia we wszystkich sprawach
w tym majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu
Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

Art. 24
Zmiana Statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały
Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków. W razie braku quorum w wyznaczonym terminie - uchwała w tym
przedmiocie zapaść może przy obecności co najmniej 1/3 ogółu członków w drugim
terminie.
Art. 25
Uchwała Walnego Zebrania o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji
i przeznaczenie majątku.
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Sekretarz

Przewodniczący Walnego Zebrania
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