STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE
,,ŻERNIKI”
Statut
Rozdział 1.

Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Żerniki”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją dobrowolną,
samorządową, zrzeszającą osoby fizyczne oraz prawne niezależnie od wyznania i światopoglądu.
§2
Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada
osobowość prawną.
§3
Terenem działania Stowarzyszenia jest województwo Śląskie.
§4
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gliwice, dzielnica Żerniki.
§5
Stowarzyszenie używa pieczęci ze swoją nazwą i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§6
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieograniczony.
§7
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub pokrewnym
zakresie działania.
Rozdział 2.

Cele, zadania i środki działania.
§8
Celem Stowarzyszenia jest:
• podejmowanie działań proekologicznych na terenie dzielnicy, w tym udział w rozwiązaniu problemu
kanalizacji oraz innych przedsięwzięć związanych z infrastrukturą komunalną
• promowanie i inicjowanie aktywności kulturalnej i sportowej w oparciu o istniejącą bazę
• upowszechnianie, tworzenie i ochrona wartości kulturowych i miejscowej tradycji
• działalność na rzecz rozwoju i integracji społeczności lokalnej
• rozwijanie form kształcenia ustawicznego

§9
Cele i zadania Stowarzyszenie realizuje poprzez:
• organizowanie i zapewnienie udziału własnego w pracach zmierzających do pełnej realizacji zadań
wynikających z rozwiązania problemu kanalizacji Dzielnicy
• wspieranie i pomoc w rozwoju pozostałej infrastruktury lokalnej (internet, telewizja kablowa itp.)
• organizowanie imprez artystycznych i sportowych
• prowadzenie i organizowanie amatorskich form aktywności sportowej i rekreacyjnej dla młodzieży
i dorosłych
• aktywizację amatorskiego ruchu artystycznego
• organizowanie kursów i szkoleń
• współpracę z organizacjami kulturalnymi i sportowymi w kraju i za granicą oraz z władzami samorządowymi
Rozdział 3.

Prawa i obowiązki Członków Stowarzyszenia
§ 10
1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana jego ideą.
2. O przyjęciu kandydata w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd większością 2/3 głosów na
podstawie jego pisemnej deklaracji.
§ 11
1. Członkostwo Stowarzyszenia dzieli się na:
a. zwyczajne
b. wspierające
c. honorowe
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która ukończyła 14 lat,
niezależnie od obywatelstwa, popierająca cele i zadania Stowarzyszenia.
3. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna świadcząca pomoc finansową
lub rzeczową na cele Stowarzyszenia. Członek wspierający nie będący osobą fizyczną działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
4. Członkiem honorowym może zostać osoba (fizyczna lub prawna) szczególnie zasłużona w realizacji celów
Stowarzyszenia. Decyzję o nadaniu godności ,,Członka Honorowego” podejmuje Walne Zebranie,
na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
§ 12
1. Członkostwo Stowarzyszenia wygasa w przypadku:
a. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego do Zarządu na piśmie,
b. wykluczenia ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu za naruszenie postanowień Statutu,
c. śmierci osoby fizycznej, lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną
d. rozwiązania Stowarzyszenia
2. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania
w terminie 14-tu dni od otrzymania decyzji Zarządu.
§ 13
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
a. uczestniczyć w Walnym Zebraniu z biernym i czynnym prawem wyborczym
b. brać udział w pracach Stowarzyszenia i używać jego odznak
c. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a. aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.
b. przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
c. regularnego opłacania składek członkowskich
§ 14
1. Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego
prawa wyborczego.
2. Członkowie wspierający zwolnieni są z obowiązku brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia oraz
opłacania składek członkowskich.
§ 15
1. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.
2. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia oraz
opłacania składek członkowskich.
Rozdział 4.

Władze Stowarzyszenia
§ 16
Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków
b. Zarząd Stowarzyszenia
c. Komisja Rewizyjna
§ 17
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
Uchwałą Walnego Zebrania można skrócić kadencję Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
§ 18
O ile dalsze postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia
zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 Członków (zwyczajnych).
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos odpowiedniego przewodniczącego.
§ 19
W przypadku ustąpienia członka władz na ponad trzy miesiące przed końcem kadencji można dokonać
wyborów uzupełniających. W miejsce ustępującego członka Zarząd i Komisja Rewizyjna może dokooptować
do swego grona osobę spośród członków Stowarzyszenia. Liczba dokooptowanych członków nie może
przekraczać 30% ogólnej liczby członków danego gremium.

Walne Zebranie Członków
§ 20
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 21
Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz w roku, ma charakter sprawozdawczy, a jego termin, miejsce
odbycia i porządek obrad ustala Zarząd Stowarzyszenia i powiadamia członków na miesiąc przed terminem
zebrania.
§ 22
Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się na wniosek Zarządu lub na pisemne żądanie co najmniej 1/3 ogółu
członków zwyczajnych, bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek Organu rejestracyjnego złożony do
Zarządu, który winien zebrać się w terminie tygodniowym i ustalić termin i miejsce Zebrania z tym, że termin
może być skrócony do 2. tygodni.
§ 23
Walne Zebranie, które nie dojdzie do skutku w 1 terminie z braku kworum, może podejmować prawomocne
uchwały jako zwołane w 2 terminie tj. po upływie 30 minut od wyznaczonej godziny pierwszego terminu.
§ 24
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;
2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
4. wybieranie i odwoływanie członków Zarządu, Prezesa i Komisji Rewizyjnej z tym, że do odwołania
wymagana jest większość 2/3 obecnych;
5. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
6. uchwalanie Statutu i dokonywanie w nim zmian;
7. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;
8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

Zarząd Stowarzyszenia
§ 25
Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezesa i 4. Członków Zarządu wybranych na Walnym Zebraniu
§ 26
Zarząd na wniosek Prezesa Stowarzyszenia wybiera ze swego składu:
-zastępców Prezesa
-sekretarza
-skarbnika
§ 27
Zarząd kieruje bieżącą pracą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami i odpowiada za swoją
pracę przed Walnym Zebraniem. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej
niż raz na kwartał.
§ 28
Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia
b. uchwalanie planów pracy i rocznego preliminarza finansowego
c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i jego finansami

d. ustalenie wysokości składek
e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
f. bieżące kierowanie działalnością gospodarczą Stowarzyszenia
g. realizowanie ustaleń Walnego Zebrania
h. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu z działalności Zarządu
i. organizowanie Walnych Zebrań
j. podejmowanie uchwało przyjmowaniu i skreślaniu członków zwyczajnych i wspierających,
prowadzenie ich ewidencji, zbieranie składek członkowskich
k. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych, sekcji i zespołów roboczych oraz określanie
regulaminów ich działalności
l. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla walnego Zebrania.
§ 29
1. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
2. Z posiedzeń Zarządu sekretarz sporządza protokół, który podpisują: Prezes i sekretarz

Komisja Rewizyjna
§ 30
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
§ 31
1. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym i składa się z 3 członków.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej na swoim pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona:
- Przewodniczącego
- V-ce Przewodniczącego
- sekretarza
3. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie Stowarzyszenia.
§ 32
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku badanie działalności Stowarzyszenia,
ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej i składa pisemne sprawozdanie z tej kontroli oraz
wnioski terminy usunięcia uchybień.
3. Komisja składa Walnemu Zebraniu pisemne sprawozdanie ze swojej działalności wraz z wnioskiem
o udzielenie bądź nie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w zebraniu Zarządu z głosem doradczym.
Rozdział 5.

Fundusze i majątek Stowarzyszenia
§ 33
1. Stowarzyszenie dysponuje własnym majątkiem, przeznaczonym na realizację celów statutowych.
2. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 34
Na fundusze składają się:
1. dotacje i subwencje;
2. darowizny i zapisy;

3. składki członkowskie;
4. dochody z nieruchomości i ruchomości, będących w użytkowaniu Stowarzyszenia;
5. wpływy z działalności statutowej;
6. dochody z działalności gospodarczej.
§ 35
1. Dokumenty finansowe, dokumenty obrotu pieniężnego i towarowego, dokumenty o charakterze
rozliczeniowym i kredytowym oraz inne dokumenty rodzące powstanie zobowiązań prawnych, w tym
pełnomocnictwa, podpisują w imieniu Stowarzyszenia dwie osoby, w tym Prezes lub jego zastępca
i skarbnik.
2. Pozostałe dokumenty w imieniu Stowarzyszenia podpisuje Prezes lub osoba przez niego upoważniona.
Rozdział 6.

Postanowienia końcowe
§ 36
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków większością 2/3
głosów przy obecności co najmniej połowy zwyczajnych członków Stowarzyszenia.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna powołać komisję likwidacyjną oraz określić sposób
likwidacji i cel, na jaki nastąpi przekazanie jego majątku.
§ 37
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu
rejestrowego.

