STATUT STOWARZYSZENIA
„NOWOCZESNA I PRZYJAZNA SZKOŁA- KU PRZYSZŁOŚCI”
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Stowarzyszenie „Nowoczesna i przyjazna szkoła-ku przyszłości”, zwane dalej
Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo
o stowarzyszeniach, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Siedzibą stowarzyszenia jest Zespół Szkół w Chełmcu – ul. Marcinkowicka 9.
3. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska ze szczególnym uwzględnieniem Chełmca,
Nowego Sącza i województwa małopolskiego.
4. Do realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami
kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
5. Stowarzyszenie jest powołane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną.
6. Działalność stowarzyszenia oparta jest wyłącznie na pracy nieodpłatnej jego członków.
7. Osobom wchodzącym w skład poszczególnych organów Stowarzyszenia, przysługuje
prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem
zadań statutowych.

Rozdział 2
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

Cele stowarzyszenia:
Celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz Zespołu Szkół w Chełmcu oraz środowiska
lokalnego, w szczególności:
 Działalność edukacyjna, kulturalna i rekreacyjno-sportowa.
 Wspomaganie szkoły na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
 Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
 Prowadzenie działalności charytatywnej [ze szczególnym uwzględnieniem uczniów
zdolnych].
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 Wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności
na rzecz dzieci i młodzieży.
 Podejmowanie działań na rzecz uczniów niepełnosprawnych.
 Wspieranie działań szkoły na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między instytucjami oświatowymi w tym ze szkołami zagranicznymi.
 Wspieranie pracy nauczycieli.
 Wspieranie szkoły w zakupie sprzętu sportowego i pomocy naukowych.
 Pozyskiwanie środków zewnętrznych z funduszy Unii Europejskiej na szeroko
rozumianą działalność szkoły.
Sposoby realizacji celów stowarzyszenia w szczególności poprzez:
 Fundowanie stypendiów dla uczniów zdolnych oraz osiągających wysokie wyniki
w nauce.
 Organizowanie imprez kulturalnych i charytatywnych.
 Prowadzenie szkolnego antykwariatu [w tym zbiórki podręczników].
 Organizowanie

zajęć

pozalekcyjnych

[nauki

języków

obcych,

kursów

przygotowujących do egzaminów, zajęć uzupełniających i rozszerzających wiedzę,
warsztatów filmowych, teatralnych, muzycznych, plastycznych].
 Poszukiwanie sponsorów mogących wesprzeć działania stowarzyszenia.
 Prowadzenie akcji reklamowych i informacyjnych.
 Organizowanie obozów naukowych dla uczniów zdolnych.
 Organizowanie i pomoc w finansowaniu wymiany młodzieży ze szkołami
zagranicznymi.
 Wydawanie książek, broszur , związanych z celami stowarzyszenia.
 Organizowanie i pomoc w finansowaniu wycieczek dla finalistów, laureatów
konkursów przedmiotowych oraz uczniów ze 100% frekwencją.
 Organizowanie szkoleń, seminariów i warsztatów dla nauczycieli.
 Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.
 Pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
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Rozdział 3
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
1. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
 Zwyczajnych
 Wspierających
 Honorowych
3. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która złoży
deklarację członkowską na piśmie.
4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna , która w sposób szczególny zasłużyła
się dla Zespołu Szkół w Chełmcu lub wniosła znaczący wkład w działalność i rozwój
Stowarzyszenia.
5. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana
działalnością

stowarzyszenia,

która

zadeklarowała

pomoc

finansową,

rzeczową

lub merytoryczną w realizacji celów stowarzyszenia.
6. Członkowie- założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi z momentem
podpisania deklaracji członkowskiej. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd
uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia pisemnej
deklaracji.
7. Członkiem wspierającym staje się osoba po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie
uchwały zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia
deklaracji.
8. Członkiem honorowym Stowarzyszenia

staje się po przyjęciu uchwały przez Walne

Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.
9. Członkowie zwyczajni mają prawo:
 biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 korzystać z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 udziału

w

zebraniach,

wykładach

Stowarzyszenie.
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oraz

imprezach

organizowanych

przez

10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 uczestnictwa w walnych zebraniach członków,
 przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 regularnego opłacania składek.
11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
13. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
14. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 Dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej
na ręce Zarządu.
 Wykluczenia przez Zarząd:
- z powodu zalegania z opłatą składek ,
- z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień
i uchwał statutu Stowarzyszenia,
- z powodu śmierci członka Stowarzyszenia,
- utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną.
 Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
 Z powodu śmierci członka Stowarzyszenia.
15. Skreślenie z listy członków zwyczajnych dokonuje się na podstawie uchwały Zarządu.
Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia
stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu
Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
Rozdział 4
WŁADZE STOWARZYSZENIA
1. Władzami stowarzyszenia są:
 Walne Zebranie Członków
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 Zarząd Stowarzyszenia
 Komisja Rewizyjna
2. Zarząd i Komisja Rewizyjna stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie
Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
3. Kadencja wszystkich wybieralnych władz trwa 3 lata.
4. Zarząd składa się z 3 do 6 osób, spośród których wybiera się prezesa,1 wiceprezesów,
skarbnika, sekretarza.
5. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 6 osób, w tym przewodniczącego wybieranego
na pierwszym posiedzeniu komisji.
6. W przypadku gdy Walne Zebranie Członków nie powoła nowego składu Zarządu
po upływie kadencji poprzedniego Zarządu, wówczas dotychczasowy Zarząd sprawuje
swoje funkcje do czasu powołania nowego Zarządu.
7. W razie ustąpienia w trakcie kadencji członków Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji
rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo dokooptowania, jednak liczba członków
dokooptowanych nie może przekroczyć połowy liczby członków pochodzących
z wyborów.
8. Uchwały władz stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy
obecności przynajmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym
terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków. Uchwały zapadają
w głosowaniu jawnym.
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
9. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków zwoływane raz w roku
przez Zarząd Stowarzyszenia- jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczowyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku
obrad co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma
wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu
miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków. Walne Zebranie może być
zwyczajne i nadzwyczajne.
10. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
11. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
- z własnej inicjatywy,
- na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
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- na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
12. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
 Określenie głównych kierunków działań i rozwoju stowarzyszenia.
 Uchwalenie zmian statutu.
 Wybór i odwołanie wszystkich władz Stowarzyszenia.
 Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
 Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.
 Rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu w kwestii wykluczenia członków.
 Podejmowanie uchwał o zatrudnianiu pracowników na wniosek Zarządu.
 Zatwierdzanie regulaminu Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
 Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
innych władz Stowarzyszenia.
ZARZĄD
13. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zebrania Członków i odpowiada za swoją działalność przed
Walnym Zebraniem, reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz.
14. Zarząd składa się z 3 do 6 osób, spośród których wybiera się prezesa, 1 wiceprezesa,
skarbnika, sekretarza.
15. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na okres.
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
16.Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie
Członków.
17. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków w tym prezesa lub jednego z jego zastępców. W razie równości głosów
rozstrzyga głos prezesa.
18. Członkowie zarządu nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
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19. Do kompetencji Zarządu należy:
 Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.
 Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
 Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
 Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
 Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
 Zwoływanie Walnego Zebrania.
 Ustalenie składek członkowskich.
 Do reprezentacji Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu
działających łącznie. W tym mieszczą się wszelkie działania wobec osób trzecich.

KOMISJA REWIZYJNA
20. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
21. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 6 osób, w tym z przewodniczącego wybieranego
na pierwszym posiedzeniu komisji.
22. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz
w roku. Posiedzenia komisji zwołuje przewodniczący.
23. Członkowie Komisji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych
kosztów.
24.Członkowie komisji:
 nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej,
 nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
25. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 Ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu.
 Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności
Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia.
 Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi.
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 Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie
jego bezczynności.
 Wnioskowanie o zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział 5
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 Składki członkowskie.
 Darowizny,

zapisy

i

spadki,

środki

pochodzące

z

ofiarności

publicznej,

ze sponsoringu, z 1% podatku.
 Dochody ze zbiórek, aukcji, dotacji, subwencji.
 Odsetki bankowe i inne dochody z kapitału.
 Środki pozyskane z projektów unijnych.
2. Wszelkie

środki

pieniężne

mogą

być

przechowywane

wyłącznie

na

koncie

Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Walne Zebranie Członków.
5. Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia podpisują wszyscy członkowie Zarządu.
6. Majątek stowarzyszenia przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów Stowarzyszenia
oraz na pokrycie niezbędnych kosztów wynikających z działalności Stowarzyszenia.
W szczególności zabrania się:
 udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w
stosunku do członków, członków zarządu i komisji rewizyjnej lub pracowników oraz
osób, z którymi członkowie, członkowie zarządu i komisji rewizyjnej oraz pracownicy
stowarzyszenia 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”,
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 przekazywania majątku na rzecz 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,
 wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
 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.
7. Działalność Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego nie może być
prowadzona wyłącznie na rzecz członków stowarzyszenia.

Rozdział 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia oraz uchwałę o rozwiązaniu
Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów,
w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo o Stowarzyszeniach oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

…………………………………….
(Miejscowość, data)
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