STATUT
„Ostródzkiego Stowarzyszenia Edukacyjnego SZANSA”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Stowarzyszenie " Ostródzkie Stowarzyszenie Edukacyjne SZANSA” zwane
dalej „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem
mającym na celu wspieranie oraz rozwój potrzeb edukacyjnych młodzieży i
dorosłych.
§ 2
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach
(Dz. U. z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późn. zmianami) oraz niniejszego statutu.
Z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§ 3
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Ostróda w województwie warmińskomazurskim.
§ 4
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 5
1. Cele Stowarzyszenia:
1.1 inicjowanie i uczestniczenie w działaniach na rzecz wspierania edukacji
młodzieży i ustawicznej edukacji dorosłych,
1.2 rozpoznanie potrzeb i oczekiwań edukacyjnych uczniów,
1.3 prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia,
1.4 wspieranie uczniów wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami,
1.5 wspieranie uczniów, którym sytuacja życiowa uniemożliwia prawidłowe
uczestnictwo w procesie kształcenia,
1.6 wspieranie uczniów niepełnosprawnych,
1.7 doposażenie majątku szkół służącego celom dydaktyczno – wychowawczym
i opiekuńczym.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :
2.1 współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
2.2 współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany
doświadczeń w dziedzinie dokształcania i doskonalenia uczniów,
2.3 organizowanie: wystaw, odczytów, dyskusji, prowadzenie zbiórek publicznych,
kiermaszy, festynów, zawodów i konkursów z udziałem dzieci i młodzieży,
wycieczek dydaktycznych i turystyczno – krajoznawczych, koncertów
charytatywnych, występów artystycznych, wyjazdów studyjnych, targów,
2.4 współpracę z instytucjami i organizacjami społecznymi,
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2.5 współpracę z mediami,

§6
Działalność nieodpłatna
94.99.Z – doposażenie majątku szkół służącego celom dydaktyczno –
wychowawczym i opiekuńczym
94.99.Z – współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i
wymiany doświadczeń w dziedzinie dokształcania i doskonalenia uczniów
94.99.Z – współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi
85.59.B Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

§ 7
Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną w tym samym zakresie co
działałalność nieodpłatną.

§ 8
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej
§ 9
Stowarzyszenie do realizacji swych statutowych celów może powołać inne
jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.
§ 10
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Może
jednak zatrudnić pracowników do prowadzenia swoich spraw.
§ 11
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji,
o tym samym lub podobnym działaniu.

§12
Czas działalności Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
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§ 13
Nadwyżkę przychodów nad kosztami uzyskiwanymi z w wyniku prowadzenia
działalności pożytku publicznego organizacja przeznacza na rozwijanie tej
działalności.

Rozdział II
Członkowie Stowarzyszenia - prawa i obowiązki
§ 14
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel
Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby prawne mogą być tylko członkami wspierającymi.
Działają one w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
Stowarzyszenie może nadać również członkostwo honorowe osobie wybitnie
zasłużonej dla rozwoju nauki, a także za zaangażowanie w działalność społeczną.
Stowarzyszenie może nadać również członkom Stowarzyszenia funkcję Prezesa
Honorowego, który ma prawo udziału w pracach Zarządu z głosem doradczym.
§ 15
Członkostwo w Stowarzyszeniu nabywa się przez złożenie deklaracji
członkowskiej i przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą
większością głosów w drodze uchwały.
§ 16
Członkowi Stowarzyszenia zobowiązani są :
1. przyczyniać się swoją postawą i działaniami do wzrostu roli i znaczenia
Stowarzyszenia,
2. dbać o jego dobre imię,
3. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
4. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz
postanowień statutu,
5. opłacać składki,
6. brać udział w pracach Stowarzyszenia.
§ 17
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu
Stowarzyszenia, a w szczególności :
1. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
2. może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów
i funkcjonowania Stowarzyszenia,
3. posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,
4. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej
działalności,
5. korzystać nieodpłatnie z poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do
dyspozycji członków,
6. korzystać z wszelkich możliwości, jakie stwarza swoim członkom
Stowarzyszenie,
7. korzystać z lokalu Stowarzyszenia.
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§ 18
1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi przez złożenie
oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii
stosowną uchwałę.
2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa członka wspierającego
Stowarzyszenia.
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z
Zarządem Stowarzyszenia.
4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom
zwyczajnym wymienionych w § 13 pkt 2 – 6.
§ 19
Tytuł członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków na
wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
§ 20
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie :
1. rezygnacji pisemnej złożonej na ręce Zarządu,
2. wykluczenia przez Zarząd :
a. za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia.
b. za nieusprawiedliwiony brak udziału w pracach Stowarzyszenia,
c. na pisemny umotywowany wniosek, co najmniej 10 członków Stowarzyszenia
z przyczyn określonych w lit. a i b,
d. z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.
3. zalegania z opłatą członkowską przez okres, co najmniej jednego roku,
4. śmierci członka.
§ 21
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie
do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków
jest ostateczna.
Rozdział III
Władze Stowarzyszenia
§ 22
Władzami Stowarzyszenia są :
I. Walne Zgromadzenie członków.
II. Zarząd.
III. Komisja Rewizyjna.
§ 23
Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.

5

§ 24
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów
przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli
dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
§ 25
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd, co najmniej jeden raz
na dwanaście miesięcy lub częściej. Walne Zgromadzenie może również zwołać
Komisja Rewizyjna na pisemny uzasadniony wniosek wszystkich jej członków.
Wniosek winien zawierać informacje o miejscu, terminie oraz porządku obrad
i dotrzeć do wszystkich członków, co najmniej14 dni przed przewidywanym
terminem obrad.
3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków
uprawnionych do głosowania.
4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni
Stowarzyszenia oraz – z głosem doradczym – członkowie wspierający
i zaproszeni goście.
5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :
a. określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
b. uchwalenie Statutu i jego zmian,
c. ustalenie wysokości składek członkowskich,
d. uchwalenie budżetu i ocena jego wykonania,
e. wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,
f. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków
Stowarzyszenia lub jego władze,
g. podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji,
h. nadawanie tytułu członka honorowego,
i. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku,
j. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
k. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.
6. Zmiana statutu, odwołanie prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz
rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów przy
obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim
terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
7. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 26
1. Zarząd składa się z pięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd składa się z prezesa, zastępcy prezesa, sekretarza ,skarbnika i członka.
3. Osoby pełniące określone funkcje w Zarządzie Stowarzyszenia są wyłaniani
spośród kandydatów wybranych przez Walne Zgromadzenie.
4. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.
5. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.
6. Do kompetencji Zarządu należy :
a. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
b. realizowanie wytycznych Walnego Zgromadzenia, dotyczących metod
i programu działania,
c. opracowanie projektu budżetu Stowarzyszenia,
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d.
e.
f.
g.
h.
i.

przyjmowanie
nowych
członków,
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jej imieniu,
kierowanie bieżącą pracą stowarzyszenia,
zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków,
rozporządzanie majątkiem Stowarzyszenia w granicach niezastrzeżonych dla
Walnego Zgromadzenia
7. Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu
łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.
8. Członkowie zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa
skarbowe.
§ 27
1. Organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna. Składa się ona
z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Komisja Rewizyjna składa się z : przewodniczącego, wiceprzewodniczącego
i członka.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :
a. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
b. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
c. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego zgromadzenia,
d. dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe
stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.
4. Członkowie komisji rewizyjnej:
- nie mogą być jednocześnie członkami zarządu ani też pozostawać z nimi w
stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa, lub podległości służbowej, w związku
małżeńskim lub we wspólnym pożyciu
- nie są skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
- mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie
zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone
przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
§ 28
1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania
kadencji, władzom tym przysługuje prawo Kooptacji.
2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekraczać 1/3
liczby członków pochodzących z wyboru.
Rozdział IV
Majątek i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 29
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków,
zapisów, dochodów z własnej działalności, subwencji.
2. Funduszami i majątkiem stowarzyszenia dysponuje Zarząd.
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3. Do
zaciągania
zobowiązań
prezes i skarbnik Zarządu dwuosobowo.

majątkowych jest upoważniony

§ 30
Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem organizacji
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji
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 zwanej dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywania ich majątku na rzecz ich 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,
3. wykorzystanie 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 celu statutowego
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w którym 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.
§ 31
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia
lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie
określa sposób likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy
Prawa o stowarzyszeniach.

Zarząd Stowarzyszenia
Prezes Krystyna Karwowska
Wiceprezes Elżbieta Urbanowicz
Skarbnik Donata Ścibek-Galon
Sekretarz Magdalena Modrzewska-Kazimierczyk
Członek Ryszard Kwacz

