[Tekst jednolity po zmianach – czerwiec 2013r.]

STATUT
STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „KUBUŚ”

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kubuś”, zwane dalej w skrócie „Stowarzyszeniem”.
§2
1. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa o stowarzyszeniach
oraz postanowień niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Długa Szlachecka.
§3
Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
§4
Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji krajowych i międzynarodowych o tym samym lub podobnym profilu działania.

ROZDZIAŁ II
Cele Stowarzyszenia, sposoby ich realizacji i formy działania
§5
1. Celem Stowarzyszenia jest współdziałanie na rzecz osób, w tym w szczególności dzieci niepełnosprawnych.
2. Działalność Stowarzyszenia ma w szczególności na celu:
1

1) współdziałanie członków stowarzyszenia na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
2) stwarzanie osobom niepełnosprawnym możliwości rozwoju,
3) zapewnienie finansowania rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
4) wspomaganie rodziców dzieci niepełnosprawnych w wychowywaniu dzieci i prowadzeniu ich
rehabilitacji.
§6
1. Stowarzyszenie realizuje swoje statutowe cele, przez:
1) organizowanie imprez integracyjnych, w tym na przykład wycieczek edukacyjno- rekreacyjnorehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych ,
2) podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych,
3) utworzenie świetlicy terapeutyczno - integracyjnej z pełną bazą terapeutyczną,
4) utworzenie banku informacji prawnej i bazy danych o sprzęcie rehabilitacyjnym,
5) gromadzenie funduszy z przeznaczeniem na:
a) rehabilitację osób niepełnosprawnych,
b) finansowanie kosztów najmu i funkcjonowania lokalu przeznaczonego na świetlicę terapeutyczną, jak również innych kosztów związanych z funkcjonowaniem świetlicy terapeutycznej, a w tym wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny i dydaktyczny oraz finansowanie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych,
c) organizowanie bezpłatnego transportu na zajęcia terapeutyczne, do szkoły, itp.
6) udostępnianie osobom niepełnosprawnym i osobom sprawującym nad nimi opiekę sprzętu
rekreacyjnego i sportowego, książek, czasopism, periodyków, itp.,
7) organizowanie terapii logopedycznej, psychologicznej, ruchowej i innej usprawniającej dla osób
niepełnosprawnych,
8) organizowanie przygotowania zawodowego dla osób niepełnosprawnych,
9) organizowanie warsztatów terapii zajęciowej,
10) organizowanie wypoczynku dla dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów,
11) współpracy na zasadzie partnerstwa z instytucjami samorządowymi.

2. Przy realizacji swych statutowych celów Stowarzyszenie współdziała z organami państwowymi
i samorządowymi, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, a także z uczelniami i stowarzyszeniami naukowymi.
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3. Stowarzyszenie nie może:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do jego
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie
organów 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",
b) przekazywać swojego 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,
c) wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków, 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.
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach Innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

4. Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności wyłącznie na rzecz swoich członków.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§7
Członkowie Stowarzyszenia mogą być: zwyczajni, honorowi lub wspierający.
§8
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, zainteresowana współdziałaniem w osiąganiu celów Stowarzyszenia.
2. Członkami zwyczajnymi są uczestnicy zebrania założycielskiego, którzy podpisali listę założycieli Stowarzyszenia.
3. Przyjęcie innych osób w poczet członków zwyczajnych następuje w formie uchwały Zarządu.
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§9
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być obywatel polski zasłużony w dziedzinie działalności stanowiącej przedmiot i cel działalności Stowarzyszenia.
2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania
Członków, podjętej na wniosek Zarządu.
3. Członkom honorowym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych, są natomiast
zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 10
1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby prawne, w tym przedsiębiorcy, organizacje społeczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje zainteresowane
działalnością Stowarzyszenia i wspierające finansowo jego statutową działalność.
2. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd w formie uchwały.
3. Członkowie wspierający biorą udział w pracach Stowarzyszenia przez swych upełnomocnionych przedstawicieli.
4. Członkowie wspierający mają uprawnienia wymienione w § 12, pkt. 2 - 3.
§ 11
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) czynnego i biernego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2) korzystania z pomocy Stowarzyszenia przy realizacji jego statutowych zadań,
3) zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.
§ 12
Członkowie zwyczajni są obowiązani do:
1) aktywnego udziału w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,
2) przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) dbania o dobre imię Stowarzyszenia i propagowania jego działalności,
4) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie
Członków.

4

§ 13
1. Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) zgłoszonego na piśmie wystąpienia ze Stowarzyszenia,
2) wykluczenia przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu, w przypadku działania na
szkodę Stowarzyszenia lub zwłoki w opłacie składek przez okres ponad 12 miesięcy, pomimo
pisemnego upomnienia Zarządu
3) zgonu, utraty praw publicznych lub ubezwłasnowolnienia.
2. Członek wspierający traci członkostwo w Stowarzyszeniu na skutek:
1)

zgłoszonego na piśmie wystąpienia ze Stowarzyszenia,

2)

jego upadłości, likwidacji lub zaprzestania działalności,

3)

wykluczenia przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu, w przypadku nie wywiązywania się z deklarowanej formy wspierania finansowego Stowarzyszenia.

ROZDZIAL IV
Władze Stowarzyszenia
§ 14
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1)

Walne Zebranie Członków,

2)

Zarząd,

3)

Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.
§ 15
1.

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem przypadków
przewidzianych w § 26 i § 27. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą być podejmowane
w trybie obiegowym, z tym, że wymagają wówczas potwierdzenia na najbliższym posiedzeniu
przez wszystkich członków biorących udział w jej podejmowaniu.
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2.

Władze Stowarzyszenia konstytuują się bezpośrednio po wyborach, nie później niż w ciągu 7
dni od daty wyboru.

3.

W przypadku gdy w trakcie kadencji liczba członków organu władzy Stowarzyszenia spadnie
poniżej wymaganej liczby, dokonuje się wyborów uzupełniających, na zasadach określonych
w ust. 1 powyżej.

§ 16
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd obowiązany jest zwołać Walne Zebranie Członków co najmniej dwa razy w roku, a także na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia - w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.
3. W razie nie zwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd, Zgromadzenie zwołuje Komisja Rewizyjna.
§ 17
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1)

uchwalanie kierunków i planów działalności Stowarzyszenia,

2)

wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem § 20 ust. 2 i § 23 ust. 1,

3)

przyjmowanie informacji Zarządu na temat bieżącej działalności Stowarzyszenia,

4)

zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności finansowej Stowarzyszenia,

5)

rozpatrywanie i przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie im absolutorium po upływie ich kadencji,

6)

uchwalanie wysokości składek członkowskich dla członków zwyczajnych i minimalnych składek dla członków wspierających ,z tym, że wysokość składek członkowskich w roku 2003 ustalają założyciele stowarzyszenia,

7)

uchwalanie zmian statutu,

8)

podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną
lub poszczególnych członków Stowarzyszenia,

10)

przyznawanie honorowego członkostwa,

11)

podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
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12)

podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji.
§ 18

1. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
1) członkowie zwyczajni oraz honorowi - z głosem stanowiącym, z tym, że każdy członek ma jeden głos.
2) przedstawiciele członków wspierających oraz zaproszone osoby - z głosem doradczym.
2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia poza sprawami organizacyjnymi będą poświęcone
ustalonej problematyce naukowej.
3.O terminie i miejscu Walnego Zebrania Członków oraz o proponowanym porządku obrad Zarząd
lub inny organ zwołujący Zebranie zawiadamia członków przynajmniej na 2 tygodnie przed jego
terminem.
§ 19
1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je w stosunkach zewnętrznych.
2. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród
członków zwyczajnych Stowarzyszenia, przy czym pierwszy Zarząd wybierany jest przez Założycieli na pierwszym zebraniu.
3. Zarząd wybiera spośród swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.
4. Stowarzyszenie jest reprezentowane we wszystkich sprawach, w tym w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych, przez dwie osoby, tj. Prezesa, Wiceprezesa
lub Skarbnika wraz z jednym z pozostałych członków Zarządu – działających łącznie.
5.Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 20
Do zakresu działania Zarządu należy:
1)

reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2)

kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków,
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3)

zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

4)

opracowywanie i uchwalanie programów i planów działalności oraz preliminarza kosztów
Stowarzyszenia,

5)

zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

6)

opracowywanie okresowych sprawozdań z merytorycznej i finansowej działalności Stowarzyszenia,

7)

podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członków zwykłych i wspierających,

8)

przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków wniosków o przyjęcie członków honorowych

9)

czuwanie nad prawidłowym i sprawnym funkcjonowaniem Stowarzyszenia,

10) podejmowanie uchwał w sprawach nie należących do właściwości innych władz Stowarzyszenia,
11) prowadzenie listy członków Stowarzyszenia,
12) rozpatrywanie wniosków o ustanie członkostwa.
§ 21
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż
raz na dwa miesiące.
2. W posiedzeniach Zarządu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciel Komisji
Rewizyjnej.
§ 22
1. Organem kontroli wewnętrznej działalności Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna. Komisja
Rewizyjna jest odrębna od zarządu i niepodlegająca mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie spośród
członków zwyczajnych, przy czym pierwsza Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Założycieli
na pierwszym zebraniu.
3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego
oraz Sekretarza.
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4. Funkcję Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej można pełnić najwyżej w ciągu dwóch kolejnych kadencji.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
§ 23
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1)

kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności - co najmniej raz w roku kontrola gospodarki finansowej,

2)

składanie na Walnym Zebraniu Członków corocznego sprawozdania wraz z oceną działalności
Stowarzyszenia,

3)

składanie na Walnym Zebraniu Członków wyborczym wniosku o absolutorium dla Zarządu,

4)

przedstawianie Zarządowi wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,

5)

zwoływanie Walnego Zebrania Członków w przypadku gdy Zarząd nie zwoła w przepisanym
terminie.
ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia
§ 24

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1)

wpływów ze składek członkowskich,

2)

dochodów z działalności statutowej,

3)

dotacji, zapisów i darowizn oraz świadczeń członków wspierających,
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2. majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest wyłącznie na realizację statutowych celów Stowarzyszenia.
3. Wysokość składek ustalana jest Walne Zebranie Członków.
§ 25
1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd w formie uchwały.
2. Przygotowane przez Zarząd coroczne sprawozdania z działalności finansowej Stowarzyszenia
podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków.
ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 26
Zmiana niniejszego statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością
2/3 głosów oddanych, przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania.
§ 27
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3
głosów oddanych przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi jednocześnie przeznaczenie majątku Stowarzy-
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