Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Możesz więcej”, zwanego dalej Stowarzyszeniem, działa na
podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
§2
Siedzibą Stowarzyszenia oraz organu zarządzającego jest: miasto Mińsk Mazowiecki
§3
Stowarzyszenie działa na obszarze całej Polski, nie wyłącza to współpracy
z instytucjami i organizacjami zagranicznymi również poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
Jest organizacją pozarządową działającą nie dla zysku, a dla pożytku publicznego.
§5
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy nie będących członkami
Stowarzyszenia.
Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników, także spośród swoich członków.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
§6
Stowarzyszenie ma prawo używania nazwy, logo, pieczęci– zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i ich realizacji

§7
Celem działalności Stowarzyszenia są wszechstronne działania zmierzające do pełnego rozwoju psychofizycznego osób
niepełnosprawnych oraz poprawy ich sytuacji w rodzinie i społeczeństwie. Stowarzyszenie skupia się w szczególności na
rehabilitacji oraz wszelkiej aktywności prowadzącej do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Wszystkie
cele działania Stowarzyszenia realizowane są nieodpłatnie.

W szczególności celem Stowarzyszenia jest:

wszechstronna pomoc dzieciom i osobom niepełnosprawnym oraz potrzebującym wsparcia, ich rodzicom, opiekunom,
instytucjom i specjalistom,

1.

organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji, terapii, leczenia, poradnictwa dla osób niepełnosprawnych oraz
potrzebujących wsparcia m.in. w formie placówek w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji leczniczej, społecznej i
zawodowej, terapii, w formie świadczeń zdrowotnych; edukacji, rewalidacji i wychowania, pomocy społecznej, edukacji
obywatelskiej, europejskiej i ekologicznej oraz działalności rekreacyjno-terapeutycznej, sezonowego wypoczynku,
kulturalnej, sportowej, dowozu itp., z uwzględnieniem niezbędnej opieki we wszystkich formach;

2.

prowadzenie działalności reklamowej, popularyzatorskiej, upowszechniającej wiedzę na temat problemów osób
niepełnosprawnych i ich rodzin;

3.

prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w niezależnym, samodzielnym życiu, mieszkalnictwa
chronionego, szkolenia zawodowego i przygotowania do pracy oraz aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy,
zatrudnienia chronionego i wspomaganego na otwartym rynku pracy, a także edukacji ustawicznej;

4.

prowadzenia przedszkola i szkoły specjalnej/integracyjnej – zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji;

5.

§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

Upowszechnianie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej oraz edukacji dzieci,
młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych;

1.

Współdziałanie z organami administracji publicznej, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami pozarządowymi w
zakresie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz dorosłym osobom niepełnosprawnym;

2.

Nawiązywanie współpracy ze środowiskami naukowymi, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie pomocy dzieciom i
młodzieży niepełnosprawnej oraz dorosłym osobom niepełnosprawnym;

3.

Prowadzenie działalności wydawniczej;

4.

Działania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych
rodzin i osób;

5.

6.
7.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

8.

Działania na rzecz integracji europejskiej oraz nawiązywania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

9.

10.
11.
12.

Promocję i organizację wolontariatu;

Inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
Gromadzenie środków finansowych i materialnych na realizację celów Stowarzyszenia.
13.

14.

Działalność charytatywną;

Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia;

Wsparcie psychiczne i pomoc materialna osobom niepełnosprawnym ich
w trudnej sytuacji materialnej.
15.

rodzinom i opiekunom znajdujących się

Organizowanie wyjazdów i zajęć rehabilitacyjno - rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

16.

17.

Organizowanie wspólnie z harcerzami i młodzieżą szkół spotkań integracyjnych, zabaw okolicznościowych dla osób
niepełnosprawnych.
Wsparcie terapii zajęciowej oraz zajęć plastycznych prowadzonych w placówkach specjalnych oraz ośrodkach wsparcia
poprzez zakup potrzebnego sprzętu i materiałów terapeutycznych. Organizowanie wystaw prac plastycznych osób
niepełnosprawnych.
Organizowanie spotkań z psychologiem oraz lekarzami różnych
opiekunów.

18.

19.

20.

21.

22.

specjalizacji dla osób niepełnosprawnych ich rodzin i

Współdziałanie z władzami samorządowymi, mediami i innymi instytucjami w rozwiązywaniu zaistniałych problemów
osób niepełnosprawnych.
Angażowanie do współpracy do realizacji zadań statutowych na zasadzie wolontariatu: harcerzy, młodzieży, wojska,
policji oraz osób prywatnych.
Doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny placówek szkolnych i ośrodków wsparcia, prowadzących działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych.
Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, oraz pomoc materialną osobom niepełnosprawnym ich rodzinom lub
opiekunom prawnym.
§9

1.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność statutową.

2.

Stowarzyszenie dla prowadzenia swej działalności może korzystać ze środków zebranych ze składek członkowskich
swoich członków oraz środków uzyskanych od jednostek patronackich i sponsorujących.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia
§ 10
Członkiem Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski jak również cudzoziemiec, bez względu na miejsce
zamieszkania, zaakceptowany przez Zarząd Stowarzyszenia.
§ 11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Wspierających
3. Honorowych
§ 12
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która zgłosi swoje przystąpienie do Stowarzyszenia i gotowa jest
brać czynny udział w realizacji jego celów, o której Zarząd wyraził pozytywną opinię.
2. Decyzję o przyjęciu członka zwyczajnego podejmuje Zarząd w formie uchwały, po złożeniu przez członka pisemnej deklaracji.

3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna wspierająca działalność Stowarzyszenia.

4. Członkiem honorowym może być członek Stowarzyszenia lub inna osoba szczególnie zasłużona w działalności na rzecz dzieci,
młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych.

5. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. W takim samym trybie
może nastąpić ustanie członkostwa honorowego. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich.

6. Przyjmowanie oraz skreślanie z listy członków zwyczajnych i wspierających, należy do Zarządu Stowarzyszenia.

7.Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia - zwanych dalej członkami Stowarzyszenia – dokonuje Zarząd
Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej imię i nazwisko (nazwę), datę urodzenia,
miejsce zamieszkania (siedzibę), oświadczenie o przystąpieniu oraz – gdy chodzi o osoby prawne - zakres deklarowanej
Stowarzyszeniu pomocy.

8. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu; o podjęciu uchwały Zarząd powiadamia
zainteresowanego.

9. Członkowie założyciele stają się członkami Stowarzyszenia z chwilą wpisu Stowarzyszenia do rejestru.

§ 13

Prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia:

1. Uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych,

2. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

3. Zgłaszania opinii i wniosków do władz Stowarzyszenia we wszystkich sprawach dotyczących
celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;

4. Brać udział - na zasadach określonych przez organizatorów – w konferencjach, szkoleniach i innych formach działalności
Stowarzyszenia.
5. Członkowie honorowi i członkowie wspierający zobowiązani są do lojalności wobec misji Stowarzyszenia, jego celów, do przestrzegania postanowień Statutu i uchwał
Władz Stowarzyszenia.

§ 14
Obowiązki członkazwyczajnegoStowarzyszenia:

1.

2.

Troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia

Aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia i realizować cele zgodnie z postanowieniami statutowymi

3.

4.

Stosować się do statutu i uchwał władz Stowarzyszenia

Opłacać regularnie składki oraz w wypadku członków wspierających –
spełnić inne zadeklarowane świadczenia na rzecz Stowarzyszenia

5. Członkowie honorowi i członkowie wspierający nie mają obowiązku płacenia składek członkowskich

§ 15
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) śmierci członka
b) wystąpienia ze Stowarzyszenia
c) wykreślenia z listy członków

2. Pozbawienie członkostwa przez wykreślenie z listy członków może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, jeśli
członek nie bierze udziału w żadnej z form pracy Stowarzyszenia, albo zalega z płatnością składek za okres 12 miesięcy i mimo
wezwania, świadczenia tego nie spełnia, albo w sposób zawiniony narusza inne obowiązki statutowe.

3. Usunięcie ze Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, gdy członek rażąco naruszył
postanowienia statutu albo niegodnym zachowaniem naruszył dobre imię i autorytet Stowarzyszenia.

4. Uchwałę o wykreśleniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Od tej uchwały przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków
w ciągu 30 dni.

5. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do członków

wspierających i honorowych.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia
§ 16
1.Władzami Stowarzyszenia są :
a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
b)Zarząd Stowarzyszenia
c) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia
§17
1.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym
na Walnym Zebraniu Członków.

2.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

3. Zarząd Stowarzyszenia może dokooptować do swego składu nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji w
razie gdy skład ulegnie zmniejszeniu o więcej niż połowę. W celu uzupełnienia składu Zarządu zwołuję się Walne Zebranie
Członków.
Rozdział V

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

§ 18
1.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia;

Walne Zebranie Członków zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia, jako sprawozdawcze oraz co 4
lata, jako sprawozdawczo – wyborcze, przy czym termin, miejsce oraz porządek dzienny obrad Walnego Zebrania Członków
powinny być podane do wiadomości członkom Stowarzyszenia, nie później niż na 14 dni przed datą zebrania;

2.

3.

Walne Zebranie Członków jest poświęcone w szczególności sprawom
4.

wymienionym w §17.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia;

Członkowie wspierający i honorowi a także zaproszeni goście uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym;

5.
6.

Walne Zebranie Członków władne jest do podejmowania wiążących uchwał, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa
członków Stowarzyszenia.

7.

Walne Zebranie Członków zwołane w drugim terminie władne jest do podejmowania uchwał bez względu na liczbę
uczestniczących w nim członków.
Drugi termin może być wyznaczony w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy termin;

8.
9.

Walne Zebranie Członków jest prawomocne, jeśli zostało zwołane zgodnie ze Statutem;
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne;

10.

§19

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy :

Określenie głównych kierunków programu działania Stowarzyszenia,

1.
2.

Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
Uchwalenie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej

3.

Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej

4.

orazocena działalności Stowarzyszenia;
5.

Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Stowarzyszenia, Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia i
członków Stowarzyszenia;
Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;

6.

7.
8.

Dokonywanie zmian statutu Stowarzyszenia;

Podejmowanie innych uchwał, które ze względu na szczególną ważność wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia;
9.

Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w sprawie usunięcia ze Stowarzyszenia;
10.

Nadawanie tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia.
§ 20

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów i wiążą wszystkich członków Stowarzyszenia;

1.
2.

Zmiana statutu, odwołanie Przewodniczącego, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia,
wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie
wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
3.
4.

5.

Każdemu członkowi przysługuje jeden głos;

Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania jawnego.

Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, podpisany przez Przewodniczącego i Protokolanta tegoż
zgromadzenia;

§ 21
Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane:

1.

Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 liczby członków Stowarzyszenia określających sprawy wymagające
rozpatrzenia, Zarząd powinien zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. Zebranie takie może zwołać również Zarząd z
własnej inicjatywy.
Jeżeli Zarząd nie zwoła zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od upłynięcia 4 lat od poprzedniego
Walnego Zebrania Członków, albo nie zwoła zebrania nadzwyczajnego wciągu 30 dni od złożenia wniosku. Walne
Zebranie Członków może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

2.

3.

Organ zwołujący Walne Zebrane Członków powinien powiadomić na piśmie lub w inny skuteczny sposób o terminie i
proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed tym terminem.
4.

Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony l ub rozszerzony.

5.

W miarę potrzeby Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może wybrać w czasie trwania kadencji nowy
Zarząd i Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia lub dokonać zmian w ich składzie.

6.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Rozdział VI
Zarząd Stowarzyszenia
§ 22
1.

Zarząd Stowarzyszenia jest organem władzy wykonawczej Stowarzyszenia, kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia w
okresie między walnymi zebraniami i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebranie Członków;
2.

Zarząd składa się 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków;

3.

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik i jeden członek
zarządu;

4.

Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów – członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub
pisemną zgodę na kandydowanie;
5.

Członkiem zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe;
6.

Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
§ 23
Do kompetencji Zarządu należy :

1.
2.

Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;

Zwoływanie Walnego Zebrania Członków i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania;
Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;

3.
4.

Zwoływanie zebrań informacyjnych członków;

Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;

5.

Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

6.

Przyjmowanie członków Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy lub usunięcia członków oraz
wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o nadanie tytułu Członka Honorowego;

7.

Podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników;

8.

Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia;

9.

Gromadzenie środków finansowych;

10.

Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;

11.

Zaciąganie zobowiązań finansowych;

12.
13.

Ustalanie wysokości składek członkowskich;

14.
15.

Opracowywanie i uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia;
16.
17.

18.
19.

20.

Prowadzenie działalności gospodarczej;

Przygotowanie projektu zmian statutu;

Przygotowanie regulaminów przyznawania odznaczeń i wyróżnień;

Udzielanie pełnomocnictw do zawierania umów w imieniu Stowarzyszenia;

Przystępowanie do federacji lub zrzeszeń organizacji pozarządowych o charakterze regionalnym, ogólnopolskich lub
międzynarodowych realizujących cele statutowe zbieżne z celami statutowymi Stowarzyszenia;

Współtworzenie partnerstw publiczno-społecznych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, w szczególności związanych
z niepełnosprawnością;
21.

Zakładanie oraz prowadzenie:
a) placówek oświatowych,

b) placówek pomocy społecznej i wsparcia społecznego,
c) zakładów opieki zdrowotnej,
d) placówek rehabilitacji zawodowej i społecznej,
e) innych rodzajów placówek stworzonych dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
22.

Zatrudnianie osób na stanowiskach kierowniczych i głównych księgowych w placówkach założonych i prowadzonych przez
Zarząd Stowarzyszenia i uzgodnienie zatrudnienia osób na stanowiskach kierowniczych i głównych księgowych w placówkach
założonych i prowadzonych przez Zarząd Stowarzyszenia;
23.

Podejmowanie innych działań niezbędnych do dobrego funkcjonowania i rozwoju Stowarzyszenia.

§ 24
1.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące;

Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawniony jest cały Zarząd przy czym każdorazowo wymagany jest podpis dwóch
członków w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

2.

3.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy członków Zarządu;
W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego;

4.
5.

Członkowie Zarządu pełnią swoją funkcję nieodpłatnie;

§ 25

Przewodniczący Stowarzyszenia kieruje pracą Zarządu ; w razie jego
Stowarzyszenia;

1.

nieobecności zastępuje go Wiceprzewodniczący

W przypadku ustąpienia Przewodniczącego, Zarząd wybiera Wiceprzewodniczącego do pełnienia obowiązków

2.

Przewodniczącego do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków, które wybierze nowego Przewodniczącego wg.
regulacji statutowych;
3.

W przypadku rezygnacji członka Zarządu z pełnienia funkcji Zarząd może uzupełnić swój skład przez kooptację osoby

4.

Uchwała Zarządu w sprawie kooptacji członków Zarządu z związku z rezygnacją osób uprzednio pełniących te funkcje

będącej członkiem zwyczajnym;
podlega obowiązkowemu zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zebranie Członków;

Rozdział VII
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia
§ 26
1.

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia;

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3-5 osób, w tym z przewodniczącego i członków komisji wybieranych

2.

przez Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia na okres 4 lat;
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest organem kontroli odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu

3.

w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:
nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku

a)

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b)

nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe,
§ 27

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

1.

Kontrola przynajmniej raz w roku gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

2.

Kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem przez Zarząd,
3.

4.

Kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków przez Zarząd,
Przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium
Zarządowi,
5.

Wykonywanie innych czynności przewidzianych w niniejszym statucie,
6.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć
w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 28
1. W miarę potrzeby Zarząd Stowarzyszenia może powoływać regionalnych
przedstawicieli Stowarzyszenia.
2. Do zadań regionalnych przedstawicieli Stowarzyszenia należy :
a)reprezentowanie Zarządu Stowarzyszenia wobec regionalnych władz
rządowych i samorządowych
b) propagowanie celów Stowarzyszenia w regionie
c) przekazywanie Zarządowi informacji i opinii o inicjatywach regionalnych
instytucji i towarzystw działających na rzecz rozwoju regionu
c) wykonywanie innych czynności zleconych przez Zarząd w zakresie
bieżącego kierowania działalnością Stowarzyszenia.
3. Regionalni przedstawiciele mogą uczestniczyć z głosem doradczym
w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

§ 29

Dla obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć biuro Stowarzyszenia,
określając jego organizację i zakres czynności.

Rozdział VIII

Majątek Stowarzyszenia
§ 30
1. Środki finansowe na wykonywanie zadań statutowych Stowarzyszenie uzyskuje ze składek, świadczeń członków
wspierających, darowizn , zapisów, spadków, subwencji i dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej i innych
wpływów/dochodów.

2. Na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody
przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
§ 31
1. W zakresie

wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej,

Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2. Dla ważności oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia w zakresie zobowiązań majątkowych wymagane są
podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
3. Zarząd może udzielić pełnomocnictw do wykonywania określonego rodzaju czynności.
4. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego przez Zarząd.
§ 32
1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej 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”.
Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów Stowarzyszenia 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.

2.

Zabrania się wykorzystywania 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 z celu statutowego.

3.

Zabrania zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których 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.

4.

§33
1.

Fundusze Stowarzyszenia służą realizacji zadań statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy członków
Stowarzyszenia

Rozdział IX
Działalność gospodarcza
§34
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. O podjęciu i zakończeniu oraz przedmiocie i zakresie działalności gospodarczej decyduje Walne Zebranie Członków, przez podjęcie
stosownej uchwały na wniosek Zarządu.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.

4.

Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Zarząd organizuje i kieruje
Zarząd.
5.

Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy zatrudniani przez Zarząd.

Rozdział X
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 35
1. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów.
2. Projekt zmian w Statucie należy zgłosić do Zarządu co najmniej 7 dni przed Walnym Zebraniem Członków. Zmiana wchodzi w życie
z dniem uchwalenia przez Walne Zebranie Członków.
§ 36
1.

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać cel, na który zostaje przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
2.

3.

W razie likwidacji Stowarzyszenia, Komisję Likwidacyjną stanowi ostatni Zarząd.

Pozostały po likwidacji Stowarzyszenia majątek, Uchwałą Walnego Zebrania Członków, podjętą większością głosów członków
obecnych na zebraniu, przeznaczony zostanie wyłącznie na rzecz organizacji pozarządowych, nie nastawionych na zysk o celach
możliwie najbliższych celom Stowarzyszenia.
Rozdział XI
Postanowienia Końcowe

§ 37

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Statut zatwierdzono dnia 27 czerwca 2012r. na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

Przewodniczący
Walnego Zebrania Członków

Zarząd Stowarzyszenia

Protokolant
Walnego Zebrania Członków

Mińsk Mazowiecki, 27 czerwca 2012r

