Tekst ujednolicony
- uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 1/2016 z dnia 22 marca 2016 r.

STATUT
STOWARZYSZENIA "AKTYWNE LESZNO"
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Stowarzyszenie "Aktywne Leszno", zwane dalej "Stowarzyszeniem", działa na
podstawie przepisów niniejszego statutu, a w zakresie w nim nieuregulowanym na podstawie
przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r.
Nr 79, poz. 855, z późn. zm.1)) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146).
2. Stowarzyszenie może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.
§ 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Leszno, w gminie Leszno, w województwie
mazowieckim.
§ 3. 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej,
ze szczególnym uwzględnieniem gminy Leszno.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania na terenie
innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§ 3. Stowarzyszenie może należeć do organizacji krajowych i międzynarodowych
o podobnych celach oraz z nimi współpracować.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 874,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 112 poz. 776 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 4. Celami Stowarzyszenia są rozwój ekonomiczny i kulturalny gminy Leszno oraz
podnoszenie jakość i warunków życia jej mieszkańców.
§ 5. 1. Cele, o których mowa w § 4 Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1)

inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć:
a)

edukacyjnych, w tym spotkań, odczytów, konferencji, seminariów, kursów,
szkoleń, pokazów i paneli dyskusyjnych, warsztatów pozalekcyjnych dla dzieci
i młodzieży, zajęć językowych, plastycznych, muzycznych, teatralnych lub
filmowych,

b)

kulturalnych, w tym koncertów i festynów,

c)

sportowych lub rekreacyjnych, w tym wycieczek i konkursów;

2)

prowadzenie portalu internetowego;

3)

prowadzenie działalności wydawniczej;

4)

współpracę z mediami lokalnymi, w tym opracowywanie informacji dla mediów
o inicjowanych i wspieranych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach;

5)

opracowywanie i realizację programów aktywizacji i zwalczania wykluczenia
społecznego;

6)

organizowanie działań o charakterze wolontariatu, w tym budowanie baz danych
dotyczących wolontariatu w gminie Leszno;

7)

fundowanie stypendiów;

8)

występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji
w sprawach związanych z realizacją celów Stowarzyszenia;

9)

wystąpienia publiczne w sprawach związanych z realizacją celów Stowarzyszenia;

10) współpracę z osobami i instytucjami, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia
lub które chcą wspierać realizację tych celów;
11) wspieranie lokalnych inicjatyw, m.in. poprzez: pomoc w zdobyciu źródeł finansowania,
organizację i doradztwo;
2. Realizacja celów Stowarzyszenia poprzez działania, o których mowa w ust. 1 jest
prowadzona jako nieodpłatna działalność pożytku publicznego, przy czym realizacja celów

Stowarzyszenia poprzez działania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 4 oraz pkt 11 może być
prowadzona także jako odpłatna działalność pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6. 1. Stowarzyszenie zrzesza członków:
1)

zwyczajnych;

2)

wspierających;

3)

honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która przedłoży

Zarządowi:
1)

pisemną deklarację członkostwa;

2)

pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna

deklarująca

pomoc

finansową,

rzeczową

lub

merytoryczną

w

realizacji

celów

Stowarzyszenia.
4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła
wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
5. Członkowie zwyczajni i wspierający są przyjmowani przez Zarząd.
6. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie, na wniosek
co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 7. 1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
1)

korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;

2)

udziału

w

zebraniach,

wykładach

oraz

imprezach

organizowanych

przez

Stowarzyszenie;
3)

zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
2. Prawo do czynnego i biernego uczestnictwa wyborach władz Stowarzyszenia

przysługuje wyłącznie członkom zwyczajnym Stowarzyszenia.
3. (uchylony)

4.

Członkowie

wspierający

i

honorowi

Stowarzyszenia

mogą

brać

udział

w posiedzeniach jego władz, z głosem doradczym.
§ 8. 1. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek przestrzegania statutu i uchwał
władz Stowarzyszenia, uczestniczenia w jego działalności i realizacji jego celów.
2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek regularnego opłacania
składek.
3. Członkowie wspierający Stowarzyszenia mają obowiązek wywiązywania się
z zadeklarowanych świadczeń.
§ 9. 1. Utrata członkostwa następuje w przypadku:
1)

przedłożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji z członkostwa;

2)

(uchylony);

3)

śmierci członka lub utraty osobowości prawnej;

4)

rozwiązania Stowarzyszenia.
2. Zarząd może pozbawić członka Stowarzyszenia członkostwa w przypadku:

1)

łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;

1a)

utraty praw publicznych;

2)

notorycznego nieuczestniczenia w działalności Stowarzyszenia;

3)

nieopłacenia składek przez okres sześciu miesięcy;

4)

(uchylony).
§ 10. 1. Od uchwał Zarządu w przedmiocie, o którym mowa w § 6 ust. 5 i w § 9 ust. 2

pkt 1, 2 i 3 zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.
2. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania uchwały.
3. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała
Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 11. Władzami Stowarzyszenia są:

1)

Walne Zebranie Członków;

2)

Zarząd;

3)

Komisja Rewizyjna.

§ 12. 1. Walne Zebranie Członków jest właściwe w sprawach:
1)

określenia głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;

2)

przyjęcia statutu Stowarzyszenia i jego zmian;

3)

powoływania i odwoływania:
a)

Prezesa Stowarzyszenia,

b)

Wiceprezesa Stowarzyszenia,

c)

Skarbnika;

d)

pozostałych członków Zarządu,

4)

powoływania i odwoływania członków Komisji Rewizyjnej;

5)

udzielenia absolutorium Zarządowi;

6)

przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

7)

ustalenia budżetu Stowarzyszenia;

8)

ustalenia wysokości składek członkowskich;

9)

przyjmowania członków honorowych;

10) dotyczących odwołań od uchwał Zarządu;
11) rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku;
12) innych, dotyczących działalności Stowarzyszania.
2. Obrady Walnego Zebrania Członków są jawne.
3. Głos stanowiący w obradach przysługuje wyłącznie członkom zwyczajnym
i honorowym Stowarzyszenia.
4. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
1)

Zarządowi;

2)

Komisji Rewizyjnej w zakresie jej właściwości;

3)

członkom zwyczajnym i honorowym Stowarzyszenia.
§ 13. 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz

w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku, jako sprawozdawcze za rok
poprzedni, a co cztery lata jako sprawozdawczo–wyborcze.

3. W wypadku gdy Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków w terminie, o którym
mowa w ust. 2, zebranie może zwołać każdy członek zwyczajny lub honorowy
Stowarzyszenia.
4. Przedmiotem Walnego Zebrania Członków zwyczajnego sprawozdawczego powinno
być w szczególności podjęcie uchwał w przedmiocie, o którym w § 12 ust. 1 pkt 5 - 7.
5.

Przedmiotem

Walnego

Zebrania

Członków

zwyczajnego

sprawozdawczo-

wyborczego powinno być w szczególności dokonanie wyboru i powołanie osób, o których
mowa w § 12 ust. 1 pkt 3 i 4.
6. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może być zwoływane w każdym
terminie, przez Zarząd:
1)

z jego inicjatywy,

2)

na wniosek Komisji Rewizyjnej, lub

3)

na wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
7. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd

zawiadamia wszystkich członków, zamieszczając informacje na stronie internetowej
Stowarzyszenia na co najmniej 30 dni wcześniej.
8. Szczegółowy tryb wnoszenia projektów uchwał, ich uchwalania i prowadzenia obrad
określa regulamin Walnego Zebrania Członków.
§ 14. 1. Zarząd jest powoływany do kierowania działalnością Stowarzyszenia i realizacji
jego celów.
2. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia obejmuje:
1)

gospodarowanie majątkiem Stowarzyszenia, w tym prowadzenie spraw związanych
z nabywaniem, zbywaniem lub obciążaniem tego majątku;

2)

podejmowanie decyzji w sprawach związanych z reprezentowaniem Stowarzyszenia w
kontaktach zewnętrznych;

3)

prowadzenie spraw dotyczących członkostwa w Stowarzyszeniu.
3. Do obowiązków Zarządu należy:

1)

zwoływanie i organizacja obrad Walnego Zebrania Członków;

2)

sporządzanie i przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków:
a)

planów pracy Stowarzyszenia,

b)

projektu budżetu Stowarzyszenia,

c)

rocznych sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych;

4. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 5 osób, w tym:

1)

Prezes Stowarzyszenia;

2)

Wiceprezes Stowarzyszenia;

3)

Skarbnik;

4)

pozostali członkowie Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Stowarzyszenia, nie rzadziej niż raz

na kwartał.
6. Szczegółowy tryb wnoszenia projektów uchwał, ich uchwalania i prowadzenia obrad
określa Regulamin Zarządu.
§ 15. 1. Prezes i Wiceprezes Stowarzyszenia, działając samodzielnie, reprezentują
Stowarzyszenie w kontaktach zewnętrznych i zaciągają w jego imieniu zobowiązania.
2. (uchylony).
§ 16. Skarbnik, działając samodzielnie, może reprezentować Stowarzyszenie
w sprawach dotyczących obsługi rachunku bankowego Stowarzyszenia.
§ 17. 1. Komisja Rewizyjna jest powoływana do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2. Kontrola nad działalnością Stowarzyszenia obejmuje:
1)

kontrolę merytorycznej działalności Stowarzyszenia,

2)

kontrolę gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia, w tym spraw związanych
z nabywaniem, zbywaniem lub obciążaniem tego majątku

- pod względem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami
niniejszego Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy sporządzanie i przedkładanie Walnemu
Zebraniu Członków:
1)

sprawozdań i wniosków z kontroli;

2)

sprawozdań ze swojej działalności.
4. W celu wypełnienia swych statutowych obowiązków Komisja Rewizyjna może:

1)

żądać od członków Zarządu pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących
kontrolowanych spraw.

2)

występować z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
oraz zebrania Zarządu;

3)

występować z wnioskiem o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi
albo jego poszczególnym członkom.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu,
z głosem doradczym.
6. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby, w tym Przewodniczący wybierany na
jej pierwszym posiedzeniu.
§ 18. 1. Władze Stowarzyszenia podejmują decyzje w drodze uchwał, zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
Walne Zebranie Członków podejmuje kwalifikowaną większością głosów (2/3).
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§ 19. 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
2. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Kandydatów na Prezesa Stowarzyszenia, pozostałych członków Zarządu i członków
Komisji Rewizyjnej rekomenduje Walnemu Zebraniu Członków co najmniej 3 członków
Stowarzyszenia dysponujących głosem stanowiącym.
3. Kandydatów na Wiceprezesa Stowarzyszenia oraz Skarbnika rekomenduje Walnemu
Zebraniu Członków Prezes Stowarzyszenia, spośród członków Zarządu.
4. W przypadku gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu,
w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji. W tym
trybie można powołać nie więcej niż dwóch członków Zarządu i jednego członka Komisji
Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 20. 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości, prawa
majątkowe, fundusze oraz praca własna członków.
2. Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe ze źródeł, o których mowa w art. 33
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach, w tym z wpływów
uzyskiwanych w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego, o której mowa w § 5.

§ 21. 1. Wszelkie środki finansowe mogą być przechowywane wyłącznie na koncie
Stowarzyszenia.
2. Środki finansowe pochodzące z darowizn, spadków oraz zapisów mogą być użyte do
realizacji celów Stowarzyszenia według swobodnego uznania o ile ofiarodawcy nie
postanowili inaczej.

ROZDZIAŁ VI
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 22. Uchwały Zebrania Założycielskiego posiadają moc uchwał Walnego Zebrania
Członków.

