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STATUT
STOWARZYSZENIA ROZWOJU CZECHO\ilIC

Rozdział I

POSTANOWIENIA OCÓLNE

§l

Stowarzyszenie o nazwie ,,Stowarzyszenie Rozwoju Czechowic" zwane dalej "Stowarzyszeniem" jest

dobrowolnym, samorządnym, trwałym Stowarzyszeniem mająclłn na celu propagowanie i rozwijanie

inicjatyw i postaw oraz prowadzenia działań sprzyjających ekologicznemu i kulturowemu rozwojowi

Czechowic -dzielnicy Gliwic,

§2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia

1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. nl20 poz. lO4 z późnielszymi zmianami), ustawy z

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po;ftku publicznego i wolontariacie oraz postanowienia

niniejszego statutu.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gliwice.

§4

1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obsz ar Dzielnicy Czechowice w Gliwicach.
2. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza

granicami osiedla, miasta, gminy i kaju.

§5

Stowarzyszenie może być członkiem kĄowych i międzynarodowych organizacji o zbieżnym celu

działania-

§6

Stowarzyszenie ma prawo uż"ywania odznak, pieczęci, legitymacji, barw i godła według wzorów

zatwierdzonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

Czas działania Stowarzyszenia jest nieokreślony.

§3

<VL-,1__

§7
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Rozdział II

CELE STO\ilARZYSZENIA I SPOSOBY ICII REALIZACJI

§8

Celem Stowarzyszenia Rozwoju Czechowic jest prowadzenie &iałalności kulturalnej, w zakresie

kultury fizycznej i sportu, oświatowej, edukacyjnej oraz wspieranie inicjatyw społecmych i
dobroczynności, z uwzględnieniem ekologicznego i kulturowego rozwoju Czechowic.

§9

Realizacji powyższych celów słuĄ następujące działania:

1. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społecmości lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem

działahości integrującej mieszkańców Czechowic poprzez aktywność kulturalną, sportową i

rekeacyjną, organizację imprez na wolnym powietrzu np. kuligi, fes§ny, zawody, ię.
2, Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia oraz mieszkańców Czechowic wobec

instytucji i urzędów.

3. Współpraca z władzami samorządu ter}torialnego, osobami fizycznymi, prawnlłni i
organ izacjam i pozarządowymi

4. Działalność w zakesie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

5. Ochrona i promocja zdrowia w tym upowszechnianie wiedzy z zakresu udzielania pomocy

przedmedycznej.

6. Organizacja przedsięwzięć w zakesie krajoznawstwa oraz wypoczyŃu dzieci i młodzieĄ w

Ęm organizowanie wycieczek kraj oznawczych.

7. Upowszechnianie kulrury {tzycznej i sporn-r m. 'n. poprzez prowadzenie sekcji spońowych,

organizowanie szkoleń i organizowanie zawodów sportowych.

8. Organizowanie spotkań, zabał, festynów, koncertów i imprez okolicmościowych.
9. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. wspólpraca z organizacjami oraz instytucjami

działalącymi na rzecz osób niepełnosprarłnych.

10. Działalność charytatywna na rzecz osób starszych, chorych ipotrzebujących pomocy.

1l. Rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

12, Dzińalność w zakresie kultury sztuki, ochrony dóbr kulfury i tradycji z uwzględnieniem

badania i pielęgnowania lokalnych tradycji oraz ochrony czechowickich zabytków.

13. Prowadzenie bńań w dziedzinie historii Czechowic i okolicy oraz wydawanie publikacji na

ten temat.

14. Promowanie miejscowych arlystów i twórców poprzez organizowanie wystaw, pleneróq
warsztatów, itp.

l5. Działalność w zakesie edukacji, oświaty i wychowania w tym:

a. prowadzenie korepetycji dla młodzieĄ szkolnej

b. organizowanie ogólnodostępnych szkoleń i kursów edukacyjnych,

c. organizowanie półkolonii
d. prowadzenie świetlicy dla młodzieĄ szkolnej.

16- Dztałania na rzeQz zwiększenia bezpi€czeństwa na drogach Czechowic oraz zapewnienia
pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych i ich rodzinom.

17. Prowadzenie btblioteki wraz z czrtelnią oraz puŃtu wymiany podręczników szkolnych.
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i8. Prowa&enie sekcji zainteresow ań zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców dzielnicy.

19. Wynajem lokali Stowarzyszenia na imprezy okolicznościowe.

20. Prowadzenie bufetu, kawiami, sklepiku ię.
2 l. Prowadzenie placówki pocźowej.

22. Prowadzenie sprzedafo wydawnictw i pamiątek związanych temaĘcmie z Czechowicami i
okolicą.

23. Inne formy działalności wynikające z potrzeb społeczności lokalnej.

§10

Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie:

1. może prowadzió zarówno nieodpłatnąjak i odpłatną działalność poĄtku publicznego zgodnie

z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2. może prowadzić działa\ność gospodarczą dotyczącą przedsięwzięć określonych w §9 statufu

3, opiera swą działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy

4. może zatrudniać pracowników.

Rozdział IIl

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA - PRA\ilA I OBOWĘZKI

Członkostwo Stowarzyszenia może być:

l- zwyczajne
2. wspierające

3. honorowe

§12

l. Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być pełnoletni obyrłatele polscy,

clldzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej - mający pełną

zdolność do czynności prawnych, a takźe małoletni w wieku 16-18 lat, oraz małoletni poniżej

16 |at za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych i bez pravta udziafu w głosowaniu na

Walnym Zgromadzeniu Członków oraz bez możliwości korzystania z czyrn e9o i biemego

prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

2. Cńonkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia nie mogą być osoby pozbawione praw publicznych.

§13

Członkostwo Zwyczajne Stowarzyszenia nabywa się na wniosek zainteresowanego przez przyjęcie

kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów, w drodze uchwaĘ

§11
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§14

Człotkowie Zwczajni Stowarzyszenia zobowiąani są:

1. swoją postawą i dzlałańami przyczyniać się do wzrostu roli i maczenia Stowarzyszenia

2. dbać o dobre imię Slowarzyszenia

3. aktywnie uczestniczyć w działaniach Stowarzyszenia oraz propagować jego cele

4. przesftzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia

5. aktywnie uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Członków
6. regulamie opłacać składki

§15

Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

1, bieme i czynne prawo wyborcze

2. lczestnlczyć w Walnych Zgromadzeniach Członków
3. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia

4. korzystać z lokali i sprzętu Stowarzyszenia

5. posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia

6. uczestniczyć we wszelkich podej mowanych przez Stowarzyszenie inicjatywach

7. korzystać z urządzeń technicznych, poradnictwa i obsługi prawnej, które Stowarzyszenie

zapewnia członkom, na zasadach okreśIolych przez Zarząd

§16

l. Osoby prawne mogą zostać Członkami WspieĘącymi poprzez ńożenie oświadczenia woli
Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.

2. W takim samym trybie następuje ustanie CzłoŃostwa Wspierającego Stowarzyszenie.

3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia Członkowie Wspierający ustalają z Zarządem

Stowarzyszenia.
4. Członkowie Wspierający korzystają z wszystkich praw przysługujących Członkom

Zwyczajnym wymienionym w par. l5 ust. 2 - 7,

§17

l. Członkostwo Honorowe nadawane jest Członkom Zwyczajnym za szczególne zasfugi dla

Stowarzyszenia.
2. Członkostwo Honorowe nadaje i odbiera Walne Zgromadzenie Członków na wniosek

Zarządu lub co najmniej trzech Członków Stowarzyszenia.

3. Członkowie Honorowi mają wszystkie prawa i obowiązki Członków Zwyczajnych z
wyłączeniem obowiąku płacenia składek członkowskich oraz obowiązku uczestniczenia w
Walnych Zgromadzeniach Członków.

4. Członkowie Honorowi mają prawo noszenia odznaki "Członka Honorowego Stowarzyszenia

Rozwoju Czechowic", któĘ wzór określa Zarząd.
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§18

Ustanie członkostwa Stowarzyszenia następuje na skutek:

l. dobrowolnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;

2. wykluczenia puez Zarząd:

a. za działalność śprzeczrLą ze statutem i uchwałami Stowarzyszenia

b. za zaleganie ptzez Członka Zutyczajnego z opłatą składki członkowskiej powyżej 24

miesięcy

c. za nieuczestn iczente przez Członka Zwyczajnego w co najmniej dwóch kolejnych

Walnych Zgromadzeniach Członków
d. z powodu utraty praw obywatelskich w wlłriku prawomocnego wyToku Sądu

3. śmierci członka.

§19

l. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia przysługuje odwołanie do Walnego

Zgromadzenia Członków.

2. Od uchwały Walnego Zgromadzenia Członków nie przysfuguje odwołanie.

Rozdzial IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§20

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie Członków
ż. Zarząd

3. Komisja Rewizyjna

§21

l. Kadencja wszystkich władz *rybieralrrych Stowarzyszenia trwa trzy lata.

2. Wybory do władz Stowarzyszenia odbynłają się w głosowaniu tajnym.

§22

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności

przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie

stanowią inaczej.

5z9
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Walne Zgrornadzenie Członków

§23

1, Najwyższą wł adzą Stowarzyszenia j est Walne Zgromadzenie Członków.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Załząd raz na rok, najpóźniej 30

czetwca.

3. Nadzwyczajn e Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:

a. z własnej inicjatywy
b. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej

c. na pisemny wniosek co najmniej Ya llczby człoŃów Stowarzyszenia.

4. Zarząd Stowarzyszenia zawiadarnia o terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad

wszystkich członków, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

5- Jeżeli Zarąd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 2

miesięcy od wpłynięcia wniosku, -Walne Zgromńzenie Członków zwołuje Komisja

Rewizyjna.
6. UchwaĘ Walnego Zgromadzenia Członków zapadają:

a. w pierwszym terminie zebrania -w obecności co najmniej połowy uprawnionych do

głosowania członków

b. w drugim terminie zebrania -bez względu na liczbę członków uprawnionych do

głosowania obecnych na zebraniu, z wyłączeniem sytuacji opisanych w punkcie 8.

7. UchwaĘ Walnego Zgromadzenia Członków zapadalą zwyklą większością głosów, z
wyłączeniem synracji opisanych w punkcie 8.

8. Przy zmianie statutu, odwołaniu: Prezesa, CńoŃ6w Zarządu, Członków Komisji Rewizyjnej

oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymaganych jest co najmniej 2/3 głosów ,,za", przy

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.

9. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

l0. W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą uczestniczyć Członkowie Zwyczajni, Członkowie

Honorowi oraz z g]osem doradcą,m Członkowie WspieĄący l goście zaproszeni przez

zwofującego Walne Zgromadzenie Członków .

l l. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków naleĄ:
a. uchwalanie staturu ijego zmiana

b. zatwierdzenieprogramudziałania Stowarzyszenia

rczpatrywalie i zatwierdzanie spraulozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej

uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia

udzielanie absolutońum ustępującemu Zarządowi
wybór i odwołanie Człołtklw Zarządu i Członków Komisji Rewizyjnej
podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia

rozpatrywanie odwołń od uchwał Zarządu wniesionych przez człoŃów
Stowarzyszenia

i. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu i Komisji
Rewizyjnej

j. ustalanie wysokości składekczłonkowskich.

c.

d.

e,

f.

h.

a9
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Zar ząd, Stow arzy szelnia

§24

l. Walne Zgromadzenie Członków wybiera od 3 do 7 osobowy Zarząd, w tym imiennie Prezesa.

2. Zarząd składa się z Prezesa, od l do 2 Wiceprezesów oraz Członków Zarządu.

J. Do kompeten cji Zarządu naleĄ
a. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Członków
b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków
c. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia

d. skreślanie z listy członków Stowarzyszenia

e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnąftz i dzińanie w jego imieniu

f kierowanie bi eżącą pracą Stowarzyszenia
g. podejmowanie inicjatyw organizacyjnych i gospodarczych dla realizacji celów

statutowych

h. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.

i. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia przez Stowarzyszenie do innych

organizacj i

Komisja RewĘjna

§25

1. Komisja Rewizyjna jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działabloścl Zaruądtl
2. Komisja Rewizyina jest organem odrębnym i nie podlega Zarządowi.

3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie, ktirzy
na swym pierwszym posiedzeniu wybieĄą ze swego grona przewodniczącego,

4. Członkami Komisji Rewizyjnej:

a. nie mogą być członkowie Zarządu Stowarzyszenia ani osoby pozostające z nimi w

stosunku pokrewieństwa, powinowactrva lub podległości z łtułu zatrrrdnienia

b. nie mogą być osoby skazane prawomocnym w}rokiem za przestępstwo z winy
umyślnej.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z ty łu pełnienia funkcji w tym organie

zwrot uzasadnionych kosźów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż okeślone w
usta] ie z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami

prawnymi.

6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleĄ:
a. kontrola bieżącej ptacy Zarządu Stowarzyszenia

b. przedstawianie Zarządowi uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych doĘczących
działalności statutowej i fi nansowej

c. składanie wniosków w przedmiocie absolutońum na Waln)łn Zgromadzeniu

Członków
d. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków
e. opiniowanie sprawozdania{inansowego.
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§26

1. W razie zmnieiszenia się składu Zarządu hlb Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji,

uzupełnienie ich składu może nasąpić w drodze kooptacji.

2. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zrrrniejszeniu.

3. W trybie kooptacji można powołać łącznie nie więcej niż l/3 składu organu w trakcie całej

kadencji.

Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

l.

2,

3.

4.

§27

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a. ze składek członkowskich

b. darowizn, spadków, zapisów oraz z oftarności publicznej

c. dochodów z własnej działalności Stowarzyszenia.

Funduszami i majątkiem Stowar4lszenia z arządza Zarząd,

Do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach zaciągania zobowiązań, w tym

majątkowych, jest upowźnionych łącznie dwóch człollków Zarządu, w §rm Prezes.

Do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach zaciągańa zobowięah powyżej kwoty

ż0.000 zł konieczna jest uchwała Znądu Stowarzyszenia upoważniająca do takiego

działaria.

§28

Zabrania się:

l . udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku

do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy

pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocmej do drugiego stopnia albo są zł,,iązani z t}tułu przysposobienia, opieki lub kurateli

zwane dalej,,osobami bliskimi"
2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członkóq człoŃów 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. wykorzysĘwania majątku na rzecz człoŃów, członków 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 albo podmiotu, o którym mowa w

art. 3 ust. 3 Ustawy z dn.24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicnego i o

wolontariacie
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą

członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

(/L'L-
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Rozdział VI

ROZWĘZANIE STOWARZYSZENIA

§29

l . Stowarżyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwaĘ Walnego Zgromadzenia lub w innych

przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposóbjego

likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsąm statutem mają zastosowanie postanowienia

ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 20, poz. 104 z
późniejszymi zmianami).
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