STATUT STOWARZYSZENIA
SPOŁECZNO – KULTURALNEGO ,,RAK”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne ,, RAK”
zwane w dalszej części Stowarzyszeniem i jest powołane zgodnie
z obowiązującymi przepisami o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.
§2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej,
a siedzibą władz jest Jedlińsk, ul. Krótka 1
2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
3. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo
o stowarzyszeniach.
§3
1. Działalność Stowarzyszenia jest oparta na pracy społecznej jej członków,
jednakże Stowarzyszenie może do prowadzenia swoich spraw zatrudniać
pracowników.
2. Stowarzyszenie mogą także wspierać ochotniczo i bez wynagrodzenia
osoby nie będące jego członkami (wolontariusze).
3. Wolontariuszom, którzy świadczą pracę na rzecz Stowarzyszenia, można
pokryć niezbędne koszty związane ze świadczoną pracą.
§4
Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.
Rozdział II
Cele i środki działania
§5
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Działanie na rzecz rozwoju kultury poprzez jej upowszechnianie oraz
wspieranie inicjatyw kulturalnych.
2. Działanie na rzecz promocji kultury oraz promocji dorobku kulturalnego.
3. Aktywizacja środowisk twórców kultury.
4. Aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie rozwoju oraz
popularyzacji kultury.

5. Popularyzowanie wiedzy z dziedziny kultury.
6. Działanie na rzecz demokratyzacji życia społecznego i zwiększenia
aktywności obywatelskiej.
7. Animowanie, wspieranie i integrowanie aktywności lokalnej małych grup
społecznych.
8. Popieranie i popularyzowanie inicjatyw samorządowych na rzecz rozwoju
regionalnego.
9. Zwiększanie narodowego zasobu dziedzictwa kulturowego.
10. Wykorzystywanie środków komunikacji medialnej w oddziaływaniu na
aktywność kulturalną społeczeństwa.
§6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie spotkań, prelekcji, seminariów oraz warsztatów.
2. Organizowanie wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, festynów oraz
innych imprez lub występów artystycznych.
3. Organizowanie wyjazdów, plenerów oraz wymiany młodzieży.
4. Organizowanie przedstawień oraz happeningów.
5. Organizowanie pokazów filmowych.
6. Wspieranie finansowe lub rzeczowe, grup artystycznych.
7. Organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych.
8. Prowadzenie działalności wydawniczej.
9. Współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach
działania.
10.Wspieranie działań zmierzających do rozwoju regionu.
§ 6a
11.Stowarzyszenie może realizować swoje cele przez wszelkie formy
dozwolone prawem.
12.Stowarzyszenie może realizować zadania zlecane przez organy oraz
jednostki administracji rządowej i samorządowej.
13.Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną.

Rozdział III
Prawa i obowiązki członków
§7
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.

2. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje na podstawie
pisemnej deklaracji i uchwały zarządu, od której służy odwołanie do
Walnego Zebrania w terminie 14 dni.
§8
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna,
która:
a. zobowiąże się przestrzegać Statutu Stowarzyszenia,
b. posiada zdolność do czynności prawnych i nie była skazana
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, mająca
ukończone 16 lat.
c. będzie posiadała rekomendację 2 członków Stowarzyszenia
d. uzyska akceptację Zarządu,
e. złoży pisemną deklarację członkowską, a w wypadku osób
małoletnich poniżej 16 lat, pisemną zgodę przedstawicieli
ustawowych.
2. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna
zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która
zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez
Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
3. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie, na wniosek Zarządu,
osobom szczególnie zasłużonym w realizacji celów Stowarzyszenia.
§9
Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia
2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.
3. Uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez
Stowarzyszenie.
4. Zgłaszać opinie, wnioski i postulaty co do działalności Stowarzyszenia.
5. Korzystać z urządzeń ,świadczeń i pomocy Stowarzyszenia na zasadach
określonych przez Zarząd.
§ 10
Członkowie zwyczajni i honorowi mają obowiązek:
1.
2.
3.
4.

brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia,
przestrzegać statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
czynnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
regularnie płacić składki.
§ 11

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.

2. Skreślenia przez Zarząd z powodu biernego uczestnictwa lub
niepłacenia składek członkowskich i innych świadczeń
obowiązujących w Stowarzyszeniu przez okres 12 miesięcy, po
uprzednim upomnieniu.
3. Wykluczenia z powodu rażącego nieprzestrzegania postanowień
niniejszego Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub
działania na szkodę Stowarzyszenia.
4. Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego
orzekającego karę pozbawienia praw publicznych.
5. Śmierci członka.
§ 12
1. Uchwałę o skreśleniu lub wykluczeniu z szeregów Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd Stowarzyszenia, który zobowiązany jest
powiadomić o tym członka w terminie 14 dni, podając przyczyny oraz
wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania.
2. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie, w terminie 14 dni, do
Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.
3. Członek Stowarzyszenia skreślony lub wykluczony przez Zarząd, do
chwili rozpatrzenia jego odwołania przez Walne Zebranie, pozbawiony
jest praw określonych w § 9 pkt. 1, 2 i 5.
§ 13
1. Osoby prawne i osoby fizyczne mogą być członkami wspierającymi
Stowarzyszenie.
2. Członkowie wspierający nie opłacają składek członkowskich a ich
przedstawiciele nie mogą wybierać lub być wybieranymi do władz
Stowarzyszenia.
3. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu
Członków oraz składać wnioski, co do działalności Stowarzyszenia.
4. Członkowie wspierający działają poprzez własne organy lub
odpowiednio umocowanych przedstawicieli.
5. Utrata członkostwa członków wspierających następuje
na skutek:
a. pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu,
b. wykluczenia przez Walne Zebranie Członków podjętego w drodze
uchwały,
c. utraty osobowości prawnej członka.
§ 14
Członek wspierający posiada prawa określone w § 9 pkt. 3, 4 i 5 oraz prawo
uczestnictwa w Walnym Zebranie z głosem doradczym.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 15
1. Władzami Stowarzyszenia są:
 Walne Zebranie Członków,
 Zarząd,
 Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz trwa 4 lata.
§ 16
1. Wybór do władz odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów przy obecności, co najmniej 2/3 członków uprawnionych do
głosowania.
1. Uchwały organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy jego członków chyba, że dalsze
postanowienia statutu stanowią inaczej. W razie równej ilości głosów
rozstrzyga głos przewodniczącego danego organu.
2. Zebrania organów Stowarzyszenia są protokołowane. Protokół podpisują
przewodniczący danego organu i protokolant. Protokół podlega
zatwierdzeniu na następnym zebraniu.
Walne Zebranie
§ 17
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które może być
zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 18
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.
2. Powoływanie oraz odwoływanie członków władz Stowarzyszenia.
3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji
Rewizyjnej.
4. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
5. Ustalanie wysokości i terminów płatności składek członkowskich.
6. Nadawanie oraz pozbawianie godności członka honorowego.
7. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu lub rozwiązania się
Stowarzyszenia.
8. Zatwierdzanie uchwał Zarządu o przystąpieniu lub wystąpieniu
Stowarzyszenia z innych organizacji i związków stowarzyszeń, a także
nie zarejestrowanych porozumień i koalicji.

9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
10. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz
Stowarzyszenia.
§ 19
1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd 1 raz w roku jako
sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
2. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad zawiadamia
członków Zarząd co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego
Zebrania.
3. Jeśli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zebrania nie stanowi
inaczej, odbywa się ono 1 godzinę później jak w pierwszym terminie i w
tym samym miejscu.
4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania w
pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
§ 20
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
 z własnej inicjatywy,
 na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych
Stowarzyszenia złożony do Zarządu.
2 Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie nie później
niż 1 miesiąc od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad
sprawami, dla których zostało zwołane.
Zarząd
§ 21
1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy
Walnymi Zebraniami.
2. Zarząd składa się z 5-7 członków. Jego liczbę ustala Walne Zebranie.
3. Zarząd wybiera spośród siebie przewodniczącego, 2
wiceprzewodniczących, sekretarza oraz członków zarządu.
4. Sekretarz oraz skarbnik wspomagają Zarząd w kierowaniu bieżącymi
pracami Stowarzyszenia.
5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak
niż 4 razy w roku .
6. Stowarzyszenie reprezentuje 2 członków Zarządu łącznie.
7. Odwołanie Członka Zarządu przed upływem kadencji może się odbyć
w trakcie Nadzwyczajnego Zebrania Członków zwołanego na wniosek
Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia.

8. W razie zmniejszenia składu Zarządu w czasie trwania kadencji
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje w terminie nie dłuższym niż
21 dni Nadzwyczajne Zebrania Członków Stowarzyszenia w celu
wyłonienia nowego Zarządu
§ 22
Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Dysponowanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
3. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.
4. Zwoływanie Walnych Zebrań.
5. Uchwalanie planów działalności, sporządzanie preliminarzy, sprawozdań
oraz przekazywanie ich wymagane przepisami prawa.
6. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i
wspierających.
7. Sporządzanie planów pracy i regulaminów wewnętrznych.
8. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członkostwa
honorowego.
9. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu, wystąpieniu Stowarzyszenia z
innych organizacji i związków stowarzyszeń, a także nie zarejestrowanych
porozumień i koalicji.
10. Określenie zasad korzystania przez członków z urządzeń, świadczeń
i pomocy Stowarzyszenia.
11. Określenie zasad wykorzystywania i przekazywania majątku
stowarzyszenia z wyłączeniem §33 pkt. 2 i 3
§ 23
1. Pomiędzy posiedzeniami Zarządu pracami Stowarzyszenia kieruje
przewodniczący.
2. Do zakresu działalności przewodniczącego należy:
a.
b.
c.
d.
e.

kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
wykonywanie uchwał Zarządu i Walnego Zebrania;
zwoływanie posiedzeń Zarządu;
zatrudnianie i zwalnianie pracowników;
opracowywanie projektów, planów i kosztorysów działalności oraz
sprawozdań i rozliczeń finansowych.
§ 24

W sytuacjach koniecznych przewodniczącego zastępuje wiceprzewodniczący lub
upoważniony przez przewodniczącego członek Zarządu.
§ 25

Sekretarz Zarządu posiada kompetencje:
 zwoływania posiedzeń Zarządu oraz protokołowania ich;
 nadzoru nad dokumentacją Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna
§ 26
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sparowania kontroli nad
działalnością stowarzyszenia
2. Komisja Rewizyjna jako niezależny organ, nie podlega Zarządowi w
zakresie kontroli i wykonywania nadzoru.
§ 27
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera
przewodniczącego.
2. W razie zmniejszenia składu Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie jej składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują
pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej. W tym trybie można powołać
nie więcej niż połowę składu organu
3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może przyznać członkom
Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w
wysokości nieprzekraczającej kwoty określonej przepisami prawa
§ 28
Członkiem Komisji Rewizyjnej może zostać Członek Stowarzyszenia, który
spełni następujące wymogi:
a) nie jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia
b) nie pozostaje z członkiem zarządu w stosunku pokrewieństwa ,
powinowactwa.
§ 29
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie co najmniej 1 raz w roku całokształtu działalności
Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki
finansowej.
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń
kontroli i żądanie wyjaśnień.
3. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
4. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności.
§ 30

Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo uczestniczenia z
głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 31
1. Na majątek Stowarzyszenia składają się:
a. składki członkowskie,
b. spadki, darowizny i zapisy,
c. dochody z własnej działalności statutowej,
d. dochody z ruchomości i nieruchomości będących własnością lub w
użytkowaniu Stowarzyszenia,
e. dotacje i środki z ofiarności publicznej.
f. dotacje państwowe,
2. Majątek Stowarzyszenia, a w szczególności wszelkie dochody uzyskiwane
przez Stowarzyszenie, może być przeznaczony tylko i wyłącznie na realizację
celów statutowych Stowarzyszenia.
3. Decyzję w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku
Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
4. Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za
sobą zobowiązania majątkowe wymagają dla swojej ważności podpisania
przez dwóch członków zarządu, w tym przewodniczącego.
5. Do zawarcia umowy zobowiązującej lub rozporządzającej, której wartość
przekracza 10.000 zł, wymagana jest zgoda Komisji Rewizyjnej wyrażonej w
uchwale. Przedmiotowa uchwała może być podjęta w trybie obiegowym.
6. Rok obrotowy Stowarzyszenia pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
7. Zarząd Stowarzyszenia jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie
roku obrotowego sporządzić i złożyć Komisji Rewizyjnej sprawozdanie
finansowe Stowarzyszenia za rok obrotowy oraz sprawozdanie merytoryczne
z działalności Stowarzyszenia w tym okresie.
8. Roczne sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia oraz sprawozdanie
merytoryczne z działalności Stowarzyszenia winno być zatwierdzone przez
Walne Zebranie Członków nie później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia
roku obrotowego, po uzyskaniu opinii Komisji w formie uchwały.
9. Zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem
Stowarzyszenia w stosunku do jej członków stowarzyszenia, oraz
członków ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa i
powinowactwa.
b. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w
których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie ich rodzin.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 32
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym
terminie, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
2. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zebranie zadecyduje o
przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która
przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
3. Majątek trwały lub nietrwały likwidowanego Stowarzyszenia może być
przekazany wyłącznie na rzecz innej organizacji pozarządowej, nie
nastawionej na zysk, realizującej zbliżone cele jak Stowarzyszenie lub na
rzecz innej instytucji zatwierdzonej przez Walne Zebranie.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 33
1. Walne Zebranie podejmuje decyzję zwykłą większością głosów
o połączeniu się z innym stowarzyszeniem, które realizuje cele zbieżne
z działalnością Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego RAK.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają
przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach.

