STATUT STOWARZYSZENIA SAMORZĄD 2002
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie Samorząd 2002 działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach i
niniejszego Statutu, dalej zwane Stowarzyszeniem.
§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych jest miasto
Kielce.
§3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§4
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może
zatrudniać pracowników.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia
służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
§5
Stowarzyszenie może powoływać Oddziały. Oddział Stowarzyszenia może uzyskać osobowość prawną.
§6
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
§7
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu
działania.

Rozdział II.
Cele i sposoby działania
§8
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Propagowanie idei samorządu terytorialnego jako efektywnej metody wykonywania władzy publicznej.
2. Propagowanie aktywności społecznej poprzez kształtowania postaw obywatelskich.
3. Krzewienie idei samorządności i spółdzielczości.
4. Podnoszenie wiedzy ogółu społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody.
5. Korzystanie z doświadczeń krajów UE w dziedzinie opieki zdrowotnej i socjalnej.
6. Działanie na rzecz równoprawnego dostępu do opieki zdrowotnej i nauki dla ludzi i grup znajdujących się na
marginesie społeczeństwa.
7. Działanie na rzecz aktywizacji zawodowej bezrobotnych.
8. Działanie na rzecz wyrównania dostępu do nowoczesnych technik informacyjnych dla dzieci i młodzieży z małych
środowisk.
9. Aktywne zwalczanie zjawisk patologicznych (korupcja, nepotyzm) w organach władzy publicznej.
10. Działanie na rzecz ogólnego rozwoju kulturowo - cywilizacyjnego oraz gospodarczego regionu w oparciu o
tradycję chrześcijańską.
11. Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych w Kielcach, województwie świętokrzyskim i w Polsce.
12.
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej.

§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. Współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi na terenie Polski.
2.
Nawiązanie stałej współpracy z organizacjami pozarządowymi z krajów UE lub pretendujących, w celu
prowadzenia wspólnych działań oraz wymiany doświadczeń.
3. Organizowanie szkoleń.
4. Akcje promocyjne.
5. Organizowanie nieodpłatnej pomocy prawno - organizacyjnej.
6. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób potrzebujących.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
§ 11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych
2. Członków wspierających
3. Członków honorowych.
§ 12
Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel polski mający pełną zdolność do czynności oprawnych i nie
pozbawiony praw publicznych, jak również cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania.
§ 13
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba
prawna zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową
lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Członek wpierający obowiązany jest do opłacania składek członkowskich.
§ 14
1. Przyjęcia członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz członków wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia
na podstawie pisemnej deklaracji zawierającej imię i nazwisko (nazwę), daty urodzenia, miejsce zamieszkania
(siedzibę), oświadczenie o przystąpieniu oraz w przypadku członków wspierających - zakres deklarowanej pomocy
dla Stowarzyszenia. Warunkiem niezbędnym do przystąpienia do Stowarzyszenia jest uzyskanie pisemnej
rekomendacji dwóch jego członków zwyczajnych.
2.
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd. O podjęciu uchwały Zarząd
powiadamia zainteresowanego.
3. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia,
stają się członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu.
§ 15
Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę
nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
§ 16
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
1. Brać udział w Walnym Zebraniu,
2. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
3. Zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością Stowarzyszenia, żądać
informacji o sposobie ich załatwienia,
4. Brać udział - na zasadach określonych przez organizatorów - w konferencjach, szkoleniach, i innych formach
działalności Stowarzyszenia,

5. Noszenia odznaki organizacyjnej,
6. Zaskarżania uchwał władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich. Właściwą władzą do rozpatrzenia
odwołania jest władza nadrzędna nad władzą, którą tę decyzję wydała,
7. Korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
§ 17
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:
1. troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia,
2. aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu,
3. przestrzegania Statutu, Regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
4. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
§ 18
1. Członek wspierający z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada prawa określone w § 16.
2.
Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się zdeklarowanych świadczeń ora
przestrzegania uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia
§ 19
Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną,
3. skreślenia z listy członków z powodu zalegania w okresie dłuższym niż 6 miesięcy o opłatą składek członkowskich
lub innych świadczeń,
4.
wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadku naruszania zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i
regulaminów lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
5. uchwałę o wykreśleniu i wykluczeniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Od uchwały tej członek może odwołać
się w ciągu 30 dni od jej doręczenia do Walnego Zgromadzenia,
6. pozbawienia godności członka honorowego w wyniku uchwały władzy, która tę godność nadała.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna władz
§ 20
1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie Członków
Zarząd Główny
Główna Komisja Rewizyjna
2. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 500 osób, Walne Zebranie Członków zostaje
zastąpione Zebraniem Delegatów wybranych w proporcji 1 delegat na 5 członków zwyczajnych. Decyzje w tym
przedmiocie podejmuje Walne Zebranie Członków, Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.
3. Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
4. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są Oddziały. Do powołania Oddziału przez Zarząd Główny wymagany
jest wniosek co najmniej 15 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia. Tworząc Oddział Zarząd Główny
określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.
5. Władzami Oddziału są:
 Walne Zebranie Oddziału,
 Zarząd Oddziału,
 Komisja Rewizyjna Oddziału.
§ 21
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, chyba że
więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.
Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą
uchwalić głosowanie tajne.
3.
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład
osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów wg. kolejności uzyskanych głosów. Liczba
dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
4.
Władze Stowarzyszenia, których kadencja zakończyła się, działają do chwili ukonstytuowania się nowo
wybranych organów.
5.
Mandat członka Władz Stowarzyszenia powołanego przed upływem danej kadencji, wygasa równocześnie z
wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Władz.
Walne Zebranie Członków
§ 22
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni (delegaci) oraz członkowie honorowi
 z głosem doradczym członkowie wspierający, członkowie władz naczelnych (jeżeli nie są delegatami),
zaproszeni goście.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Główny zawiadamia członków
(delegatów) co najmniej na 14 dni przed terminem Zabrania.
§ 23
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków obraduje wg. uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
3. Walne Zebranie Zwyczajne Sprawozdawcze zwoływane raz w roku, a Sprawozdawczo - Wyborcze raz na 4 lata.
§ 24
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny:
z własnej inicjatywy,
na żądania Głównej Komisji Rewizyjnej,
na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby Zarządów Oddziałów lub 1/5 liczby członków zwyczajnych (delegatów).
2. Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od dnia
otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt. 2 i 3.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.
§ 25
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
1. w pierwszym terminie co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
2. w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu i miejscu, godzinę później – bez względu na liczbę osób
uprawnionych do głosowania.
§ 26
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Uchwalanie Statutu i jego zmian
2. Uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia
3. Uchwalanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej
4. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
5. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
6. Uchwalanie zasad zatrudnienia i wynagradzania pracowników
7. Określanie wysokości składki członkowskiej
8. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał w
przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującym władzom
9. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu
10. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku

11. Decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia dla których Statut nie ustala właściwości innych władz
Stowarzyszenia.
Zarząd Główny
§ 27
Zarząd Główny będący najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków kieruje
całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę i działania odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem
Członków.
§ 28
1. W skład Zarządu Głównego wchodzą: Prezes, Wiceprezes lub Wiceprezesi, Sekretarz, Skarbnik i 2-4 Członków.
2. Wyboru Zarządu dokonuje się spośród kandydatów - członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną
zgodę na kandydowanie.
3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę
potrzeb, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
4. Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie określa Regulamin Zarządu.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków
§ 29
1. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
 zwoływanie Walnego Zebrania Członków (Delegatów),
 wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 określanie szczegółowych kierunków działalności Stowarzyszenia,
 uchwalanie okresowych programów prac Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z
działalności,
 uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów, określenie zasięgu ich działania oraz siedziby,
 koordynowanie działalności Oddziałów,
 zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników,
 podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego
Stowarzyszenia,
 podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz
delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych delegacji,
 zatwierdzanie regulaminów działalności Zarządów Oddziałów,
 zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji państwowej, samorządowej i władzami
naczelnymi innych organizacji,
 organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 zgłaszanie wniosków o nadania przez Walne Zebranie Członków godności członka honorowego
Stowarzyszenia,
 wykonywanie innych czynności i zadań nie określonych Statutem do właściwości innych władz
stowarzyszenia.
§ 30
Dla obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć biuro określając jego organizację i zakres
czynności.
Główna Komisja Rewizyjna
§ 31
Główna Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

§ 32
1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3- 5 członków i wybiera ze swojego składu: przewodniczącego, jego
zastępcę i sekretarza.
2. Zasady zwoływania posiedzeń Komisji i wykonywania przez nią czynności kontrolnych określa Regulamin Komisji
Rewizyjnej.
3. Uchwały Komisji są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej składu.
§ 33
1. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
 kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 nadzorowanie Komisji Rewizyjnych niższego szczebla.
 Zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie i trybie
określonym w Statucie.
 Uchwalanie własnego regulaminu działania oraz wzorcowego Regulaminu Komisji Rewizyjnych Oddziałów.
 Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków o udzielenie lub
odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia.
2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszeń
§ 34
1. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu
Głównego.
2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od Członków władz. Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia
pisemnych lub ustnych wyjaśnień kontrolowanych spraw.

Rozdział V
Jednostki Terenowe Stowarzyszenia - Oddziały i ich władze
§ 35
1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze Statutu Zarząd Główny powołuje Oddziały, wg zasad określonych w
§ 5 oraz § 29, ust.7.
2. Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:
zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby
wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż 1 rok
złożenie przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.
§ 36
1. Władzami Oddziału są władze określone w § 20, ust.5
2. Postanowienia niniejszego statutu stosuje się odpowiednio do władz Oddziałów.

Rozdział VI
Majątek i fundusze
§ 37
Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 składki członkowskie
 dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 dotacje, subwencje
 darowizny, zapisy i spadki
 wpływy z działalności statutowej, w tym z działalności gospodarczej
 dochody z ofiarności publicznej - zbiórki publiczne

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 38
Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia
wymagane są podpisy dwóch Członków Zarządu, w tym: Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika.

Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 39
1. Uchwalanie 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. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 2 nie stanowi inaczej,
likwidatorami są Prezes i Skarbnik Stowarzyszenia.

Kielce, 30 czerwca 2007r.

