TEKST JEDNOLITY STATUTU
obowiązujący od 09.08.2010r.
ze zmianami z dnia 09-12-2016

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Żeglugi
Śródlądowej
Im. Bohaterów Westerplatte „Żegluga-Koźle”

Statut Stowarzyszenia
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej
im. Bohaterów Westerplatte "Żegluga-Koźle"

Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§1
1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im.
Bohaterów Westerplatte Żegluga, zwane w dalszej części
"stowarzyszeniem" posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do
rejestru stowarzyszeń zgodnie z przepisami prawa.

2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§2
1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im.
Bohaterów Westerplatte „Żegluga-Koźle” prowadzi działalność na
podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie.
- Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną.
§3
1. Siedzibą stowarzyszenia jest Kędzierzyn-Koźle
Westerplatte 1 47-200 Kędzierzyn-Koźle.

ul.

Bohaterów

§4
1. Obszarem działania Stowarzyszenia jest teren Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania swych celów może również prowadzić
działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

§5
1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci z nazwą i logiem
stowarzyszenia oraz jego adresem.
§6
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych
organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
2. O przystąpieniu do organizacji, których mowa w ust.1, bądź
wystąpieniu z nich decyduje Walne Zgromadzenie Członków
większością kwalifikowaną, co najmniej 2/3 głosów członków
zwyczajnych biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Członków.
§7
1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na społecznej pracy członków.
Do prowadzenia swych stowarzyszenie może zatrudniać
pracowników. Członek Stowarzyszenia może być zatrudniony jako
pracownik
§8
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według
ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z
działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego
członków
§9
1. Stowarzyszenie jako osoba prawa może w szczególności:
a) nabywać i zbywać posiadany majątek;
b) być stroną umów cywilno-prawnych;
c) przyjmować i czynić darowizny, fundacje i legaty;

d) występować w sprawach sądowych i administracyjnych;

§10
1. Czas na jaki powołano Stowarzyszenie jest nieograniczony.

§11
1. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy " Stowarzyszenie
Żegluga-Koźle"

Rozdział II
Cele i sposoby działania
§12
1. Celem Stowarzyszenia jest:
1.

Tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej, wokalnej, teatralnej i
tanecznej w formach koncertowych i usług muzycznych;

2.

Wspieranie działalności pozalekcyjnej funkcjonującej w Zespole Szkół Żeglugi
Śródlądowej;

3.

Inspirowanie i organizowanie działań na rzecz podniesienia standardów
nauczania w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej;

4.

Udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych dzieciom, młodzieży i ich
rodzinom (działania te objęte są oddzielnymi przepisami wewnętrznymi);

5.

Inicjowanie i organizowanie koncertów, festiwali, spotkań, seminariów,
wykładów, warsztatów, szkoleń i kursów muzycznych, artystycznych i innych;

6.

Propagowanie dorobku młodzieży szkoły w kraju i za granicą;

7.

Wspomaganie i tworzenie warunków dla rozwoju artystycznego uczniów,
nauczycieli Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej i członków Stowarzyszenia;

8.

Organizowanie wyjazdów na festiwale, koncerty, kursy, szkolenia i inne
imprezy kulturalno-artystyczne;

9.

Prowadzenie projektów, w tym również o charakterze międzynarodowym;

10. Organizowanie i utrzymywanie współpracy międzynarodowej i innymi
instytucjami ( szkoły, orkiestry, urzędy, firmy itp.);
11. Podejmowanie społecznych działań wychowawczych służących muzycznemu
rozwojowi dzieci i młodzieży szkolnej poprzez kształtowanie u nich postaw
aktywności społecznej;
12. Podnoszenie poziomu artystycznego orkiestry szkolnej;
13. Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, a w szczególności ruchu
instrumentalnego, wokalnego i tanecznego;
14. działania w sferze rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
15. promowanie stylu życia, w którym łączy się cele osobiste i zawodowe z
zaangażowaniem na rzecz drugiego człowieka;
16. rozwijanie wolontariatu i tworzenie centrum wolontariatu: organizację
szkoleń, warsztatów, spotkań dla wolontariuszy, tworzenie bazy danych
wolontariuszy;
17. samodzielne lub łączne z innymi podmiotami prowadzenie projektów i działań
realizujących cele Stowarzyszenia, w tym kampanii oraz badań społecznych;
18. rozpowszechnianie idei programów pomocowych oraz Stowarzyszenia i
Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu w środkach
masowego przekazu, poprzez organizowanie i przeprowadzenie kampanii
promocyjno-informacyjnych;
19. współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi;
20. współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi
21. współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami
Stowarzyszenia;
22. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających
działania zgodnie ze statutowymi celami Stowarzyszenia

§13

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1.

Sprzyjanie dowolnemu zrzeszaniu się członków amatorskich zespołów
wokalnych, instrumentalnych, teatralnych i tanecznych;

2.

Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych, dotacji,
darowizn oraz środków rzeczowych niezbędnych dla realizacji celów
Stowarzyszenia;

3.

Prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach określonych odrębnymi
przepisami, służącą realizacji celów statutowych, a w szczególności poprzez:

4.

Organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych i rekreacyjno-sportowych;

5.

Organizowanie imprez o charakterze masowym, takich jak festyny, pikniki,
biesiady i inne imprezy okolicznościowe;

6.

Organizowanie wycieczek i wczasów wypoczynkowych oraz imprez o
charakterze turystycznym;

7.

Świadczenie usług w zakresie edukacji i edukacji muzycznej;

8.

Świadczenie usług muzycznych;

9.

Świadczenie usług reklamowych;

10. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zaangażowanymi
w działalność muzyczno-artystyczną, oraz kulturalno-oświatową,
zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia;
11. Współpracę ze środowiskami lokalnymi;
12. Inspirowanie i konsultowanie inicjatywy środowiska szkolnego;
13. Organizowanie i współorganizowanie różnych form działalności uczniów
szkoły;
14. Organizowanie, festiwali, kursów, koncertów, szkoleń, warsztatów, spotkań,
konkursów;
15. Realizację projektów;

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia ich prawa i obowiązki.

§14
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne oraz prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem
Stowarzyszenia.
3. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem
prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§15
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych
b) członków wspierających
c) członków honorowych
§16
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna
posiadająca zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw
publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna
zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na
jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w
Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna,
która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny
szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały
Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

5. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków
Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, w
terminie dwóch tygodni od dnia zawiadomienia o uchwale.

6. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne
Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.
§17
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia;
b) udziału we wszystkich działaniach podejmowanych przez
Stowarzyszenie;
c) korzystania z wszelkich istniejących świadczeń, urządzeń i pomocy
Stowarzyszenia na warunkach określonych przez władze
Stowarzyszenia;
d) noszenie odznaki organizacyjnej;
e) zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków uchwały Zarządu
lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia o skreśleniu z
listy członków Stowarzyszenia;
2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
a) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów
Stowarzyszenia;
b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz
Stowarzyszenia;
c) regularnego opłacenia składek i innych świadczeń obowiązujących
w Stowarzyszeniu;
3. Członkowie honorowi i wspierający posiadają wszystkie prawa
członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa
wyborczego.
§18
1. Rejestr członków Stowarzyszenia prowadzi Zarząd Stowarzyszenia.

§19
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) złożenia rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej
na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich
zobowiązań na rzecz Stowarzyszenia;
2) śmierci osoby fizycznej lub utraty osobowości prawnej przez
członka wspierającego;
3) skreślenia z rejestru członków z powodu nieusprawiedliwionego
zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań,
przez okres przekraczający 12 miesięcy;
4) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu
powszechnego orzekającego karę w postaci pozbawienia praw
publicznych;
5) pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały władz
Stowarzyszenia;
6) wykluczenia przez Zarząd w wyniku uchwały Walnego Zebrania na
wniosek Zarządu;

•

Zarząd ma obowiązek poinformować osobę wykluczoną w terminie 7
dni od podjęcia uchwały o wykluczeniu, osobiście lub listem
poleconym.

•

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi
przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia co najmniej 21 dni
przed terminem jego zwołania, a uchwała Walnego Zgromadzenia
Członków w tej sprawie jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia
§20
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się
w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz
następuje spośród nieograniczonej ilości kandydatów.

3. Uchwały władz Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu
jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W przypadku braku
wymaganego kworum, po upływie 15 min do ustalonej godziny
rozpoczęcia zebrania, liczba obecnych członków stowarzyszenia ma
prawo do podejmowania uchwał.
- W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz
Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest
uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów wg kolejności
uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków
władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z
wyborów.

§21

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie.

2. Walne Zgromadzenie zwyczajne zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz w
roku, a nadzwyczajne zwoływane jest:
a) na wniosek Komisji Rewizyjnej
b) na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Stowarzyszenia
c) z własnej inicjatywy
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej oraz
finansowej Stowarzyszenia,
2) uchwalanie statutu lub zmian w statucie,
3) wybór władz Stowarzyszenia oraz uzupełnianie ich składu poza
przypadkiem określonym w 22 ust. 4,
4) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności
ustępujących władz Stowarzyszenia oraz udzielanie na wniosek
Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi,
rozpatrywanie votum nieufności wobec władz Stowarzyszenia na
wniosek co najmniej połowy członków Stowarzyszenia i odwołanie
tych władz,
6) podejmowanie uchwały o likwidacji Stowarzyszenia i
rozdysponowanie jego majątku,
7) ustalanie wysokości składek członkowskich,
8) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
9) podejmowanie innych czynności przewidzianych w statucie.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Członków Zarząd jest zobowiązany zawiadomić pisemnie członków
stowarzyszenia co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie
nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§22
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z
uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na
zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem
Członków.
2. Zarząd składa się z pięciu członków, w tym Prezesa, dwóch
Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalany przez Walne
Zgromadzenie.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej
jednak niż 4 razy w roku.
§23
1. Do zakresu działania Zarządu należy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

realizacja celów Stowarzyszenia,
określenie szczegółowych kierunków działania,
ustalanie budżetu i preliminarzy wydatków,
sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku
nieruchomego i ruchomego,
powoływanie komisji, zespołów oraz określenie ich zadań,
zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka
honorowego Stowarzyszenia,
składanie sprawozdań ze swej działalności statutowej na Walnym
Zgromadzeniu,
inne sprawy określone w statucie.
§24

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do
sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego i
sekretarza.
§25
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
b) występowanie do zarządu z wnioskami wynikającymi z
przeprowadzonych kontroli i lustracji,
c) prawo wnioskowania zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Członków w razie stwierdzenia nie wywiązania się
przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo
wnioskowania zwołania zebrania zarządu,
d) zwołanie Walnego Zgromadzenia w razie nie zwołania go przez
Zarząd w terminie lub trybie ustalonym w statucie,
e) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie (lub nie
udzielenie) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
f) występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskami o uchylenie
uchwał Zarządu sprzecznych z prawem lub statutem
Stowarzyszenia.
g) Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z
członkostwem w Zarządzie Stowarzyszenia
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
- nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w
podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym
pożyciu z członkami zarządu,
- nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe

2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak
nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia zwołuje przewodniczy im
Przewodniczący Komisji.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem
doradczym w posiedzeniu Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie
mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia
IV. Majątek Stowarzyszenia.
§26
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
b) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub
będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
c) dotacje,
d) darowizny, spadki i zapisy,
e) wpływy z działalności statutowej.
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być
przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty
gotówkowe powinny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak
najszybciej przekazane na to konto.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału
każdego roku. Nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia wpłacają
składki, wg zasad ustalonych przez Zarząd, w ciągu 4 tygodni od
otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
§27

1. Zakazuje się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia majątkiem
Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub
pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku
małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w lini bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub
kurateli, zwanych dalej " osobami bliskim"
§28
1. Zakazuje się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego
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
§29
1. Zakazuje się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia 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 organizacji.
§30
1. Zakazuje się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od
podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia,
członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
§31
1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie
praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są
podpisy dwóch członków Zarządu.
Rozdział V
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o
rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga

kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie
Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz
przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie
uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy
rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o
stowarzyszeniach.
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