
STATUT
STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI

CENTRUM W ODOLANOWIE
(tekst jednolity)

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie  nosi  nazwę  „Stowarzyszenie  na  Rzecz  Rozwoju  i  Promocji
Centrum  w  Odolanowie”.  Stowarzyszenie  działa  przy  Gminno  –  Miejskim
Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

Siedzibą  władz  Stowarzyszenia  jest  Gminno  –  Miejskie  Centrum  Pomocy
„Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie ul. Raszkowska 36.

§ 4

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz.855 z późn. zm.) oraz
niniejszego statutu.

§ 5

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

§ 6

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.

§ 7

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
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ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest:

  a)   wspieranie działalności Gminno – Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara – 
        Nadzieja – Miłość” w Odolanowie,

b)  wspieranie  działalności  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  w
Odolanowie,

c) wspieranie działalności Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej,
d) wspieranie interwencji kryzysowej,
e) prowadzenie działań profilaktycznych i pomocowych w obszarze uzależnień

i  zagrożeń  patologią  społeczną,  w  szczególności  alkoholizmem  i
narkomanią,

f) prowadzenie poradnictwa prawnego, psychologicznego, pedagogicznego,
g) wszechstronna pomoc i opieka nad ludźmi niepełnosprawnymi, nad ludźmi

pokrzywdzonymi przez los, ofiarami przemocy, ludźmi samotnymi, osobami
poszukującymi pracy, ludźmi niezaradnymi życiowo a znajdującymi się w
trudnej sytuacji materialnej oraz społecznej,

h) prowadzenie  działalności  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych  w  zakresie:
sportu, rehabilitacji, rekreacji i wypoczynku,

i) integracja  i  aktywizacja  lokalnych  środowisk  na  rzecz  osób
niepełnosprawnych,  osób  starszych,  osób  potrzebujących  pomocy  w
szczególności  dzieci  z  rodzin  ubogich,  poprzez  propagowanie  tradycji
świątecznych,

j) prowadzenie  działań  mających  na  celu  zabezpieczenie  podstawowych
potrzeb osób zagrożonych ubóstwem,

k) zapewnienie  specjalistycznej  edukacji  i  rehabilitacji  osób
niepełnosprawnych,

l) wydawanie biuletynów informacyjnych o działalności Stowarzyszenia,
m)  promocja i organizacja wolontariatu do realizacji zadań statutowych.

§ 9

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a) współpracę z administracją rządową i samorządową,
b) pozyskiwanie  środków  materialnych  na  statutową  działalność

Stowarzyszenia,
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c) gromadzenie  środków  pochodzących  ze  składek,  darów  pieniężnych  i
rzeczowych członków Stowarzyszenia i innych ofiarodawców 

d) prowadzenie działalności charytatywnej,
e) prowadzenie działalności szkoleniowej, promocyjnej, wydawniczej,
f) prowadzenie działalności informacyjnej o uprawnieniach z zakresu pomocy

społecznej,  ochrony  zdrowia,  bezrobocia,  szczególnie  wśród  osób  w
starszym wieku oraz niepełnosprawnych,

g) gromadzenie informacji o sytuacji zdrowotnej i warunkach socjalnych życia
i rozwoju osób niepełnosprawnych na terenie Gminy i Miasta Odolanów,

h) organizację imprez integracyjnych, sportowych, rekreacyjnych, kulturalno –
rozrywkowych, obozów rehabilitacyjnych,

i) organizowanie  i  prowadzenie  ośrodków  wsparcia  dziennych  i
całodobowych, schronisk, noclegowni, ośrodków interwencji kryzysowej,

j) tworzenie  i  prowadzenie  warsztatów  terapii  zajęciowej  i  zakładów
aktywności zawodowej,

k) tworzenie hospicjum opieki paliatywnej,
l) tworzenie i prowadzenie banków żywności,
m) organizowanie pomocy usługowej w formie:

- doraźnych  usług  opiekuńczych,  pielęgnacyjnych  w  miejscu
zamieszkania,

- rehabilitacji i doradztwa rehabilitacyjnego,
- terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej,
- terapii zajęciowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

n) organizowanie specjalistycznych warsztatów aktywizujących osoby starsze,
o) organizowanie  warsztatów  artystycznych  dla  osób  niepełnosprawnych  i

promocji dorobku osób niepełnosprawnych,
p) organizowanie  pomocy  osobom  niepełnosprawnym  w  zaopatrzenie  w

przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz w komunikowaniu się,
q) organizowanie pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez

likwidację barier transportowych, 
r) utworzenie  mieszkań  chronionych  dla  osób  niepełnosprawnych,  które

utraciły oparcie w rodzinie lub oparcie to jest niewystarczające,
s) utworzenie Środowiskowej Grupy Samopomocy dla rodziców opiekujących

się osobami niepełnosprawnymi,
t) monitorowanie  potrzeb  osób  niepełnosprawnych  w  ich  środowisku

rodzinnym,
u) podejmowanie  innych zgodnych z  prawem przedsięwzięć,  jakie  okażą się

celowe dla realizacji statutowej działalności.
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ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna
może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§ 12

Członkiem  zwyczajnym  Stowarzyszenia  może  być  każda  osoba  fizyczna,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw
publicznych,  która  pragnie  wnieść  swój  wkład  pracy  społecznej  w
urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia.

§ 13

Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie
uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 14

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca
pomoc finansową lub rzeczową w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 15

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie
uchwały Zarządu.

§ 16

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła
wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
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§ 17

Członkowie  honorowi  są  przyjmowani  przez  Walne  Zebranie  Członków  na
wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 18

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) udziału w zebraniach i posiedzeniach oraz imprezach organizowanych przez

władze Stowarzyszenia,
c) korzystania  z  dorobku,  majątku  i  wszelkich  form  działalności

Stowarzyszenia,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 19

 Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego  opłacania  składek  członkowskich,  których  wysokość  ustala

Walne Zebranie Członków,
d) propagowania działalności Stowarzyszenia.

§ 20

Członkowie  wspierający  i  honorowi  nie  posiadają  biernego  oraz  czynnego
prawa  wyborczego,  mogą  jednak  brać  udział  z  głosem  doradczym  w
statutowych  władzach  Stowarzyszenia,  poza  tym  posiadają  takie  prawa  jak
członkowie zwyczajni.

§ 21

Członek  wspierający  ma  obowiązek  wywiązywania  się  z  zadeklarowanych
świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 22

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

5



§ 23

Utrata członkostwa następuje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi,
b) wykluczenia przez Zarząd:

- z  powodu  łamania  statutu  i  nieprzestrzegania  uchwał  władz
Stowarzyszenia,

- z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
- nieopłacenie mimo 2 krotnych upomnień składek członkowskich przez

okres 1 roku,
- na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,

c) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka.

§ 24

1.Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia
lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania
do Walnego Zebrania Członków.

2.Odwołanie  należy  złożyć  w terminie  jednego miesiąca od dnia otrzymania
pisemnego zawiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu.

3.Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. 

4.Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 25

Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd Stowarzyszenia 
c) Komisja Rewizyjna
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§ 26

Kadencja  wszystkich  władz  wybieralnych  Stowarzyszenia  trwa  4  lata,  a  ich
wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

§ 27

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania

§ 28

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  W Walnym
Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni

goście.

§ 29

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 30

Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz w roku przez Zarząd.
Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co
najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 31

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej
lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.

§ 32

Uchwały  Walnego  Zebrania  Członków  zapadają  zwykłą  większością  głosów
przy obecności: 

a) w pierwszym terminie – co najmniej ½  liczby członków uprawnionych do
głosowania,
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b) w drugim terminie – pół godziny później po upływie pierwszego terminu -
bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. 

§ 33

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania statutu i zmian statutu Stowarzyszenia,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie  budżetu,  uchwalanie  wysokości  składek  członkowskich  oraz

wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
g) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
h) wybór  prezesa,2  wiceprezesów,  sekretarza,  skarbnika  i  2  członków

Zarządu, i przewodniczącego, sekretarza i członka Komisji Rewizyjnej,
i) zatwierdzanie  regulaminu  prac  Zarządu,  Komisji  Rewizyjnej,  Walnego

Zebrania Członków,
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego

majątku.

§ 34

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z  uchwałami  Walnego  Zebrania  Członków,  reprezentuje  Stowarzyszenie  na
zewnątrz.

§ 35

Zarząd  składa  się  z  7  osób,  w  tym  prezesa,  2  wiceprezesów,  sekretarza,
skarbnika i 2 członków.

§ 36

Szczegółowe  uprawnienia,  organizację  pracy  oraz  tryb  obradowania  określa
regulamin Zarządu.

§ 37

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
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§ 38

Do kompetencji Zarządu należą:

a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
c) sporządzanie planów pracy i preliminarzy budżetowych oraz zatwierdzanie

sprawozdań z ich wykonania,
d) sprawowanie zarządu na majątkiem Stowarzyszenia,
e) zawieranie  umów  i  zaciąganie  zobowiązań  oraz  zarządzanie  majątkiem

Stowarzyszenia,
f) podejmowanie  uchwał  w  sprawie  dotacji,  darowizn,  spadków,  zapisów,

środków pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji,
g) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
h) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
i) przyjmowanie i skreślanie z listy członków.

§ 39

Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.

§ 40

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, sekretarza i
członka.

§ 41

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) przedstawianie  Zarządowi  uwag i  wniosków oraz  zaleceń pokontrolnych,

dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
c) składanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi,
d) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków.

§ 42

1.W  razie  zmniejszenia  się  składu  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej  w  czasie
trwania kadencji uzupełnienie tego składu może nastąpić w drodze kooptacji.
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2.Kooptacji  dokonują  pozostali  członkowie  organu,  którego  skład  uległ
zmniejszeniu w tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

3.Kooptacja może nastąpić również,  gdy liczba członków danego organu jest
mniejsza  od  maksymalnej  przewidzianej  w  statucie.  Stworzenie  takiej
możliwości wymaga zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków wybierające
dany organ. 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 43

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej

§ 44

Wszelkie  środki  pieniężne  mogą  być  przechowywane  wyłącznie  na  koncie
Stowarzyszenia.

§ 45

Stowarzyszenie  prowadzi  gospodarkę  finansową  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami.

§ 46

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.

§ 47

1.Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
Stowarzyszenia  oraz  podpisywania  umów  i  zobowiązań  w  jego  imieniu
wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.

2.Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje prezes lub wiceprezes.     
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ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 48

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością  2/3 głosów
przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 49

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 50

W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  statucie  zastosowanie  mają
przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
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