STATUT

WOLNEGO STOWARZYSZENIA EDUKACYJNEGO REGIONU OPOLSKIEGO

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Tworzy się stowarzyszenie pod nazwą: Wolne Stowarzyszenie Edukacyjne Regionu Opolskiego,
zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Opole.
§3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar województwa opolskiego. Stowarzyszenie prowadzi
działalność w oparciu o Ustawę z dnia 7 kwietnia 1989r. „Prawo o stowarzyszeniach”.
§4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§5
Stowarzyszenie,
identyfikujących.

zgodnie

z

obowiązującymi

przepisami,

ma

prawo

uŜywania

znaków

§6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy ogółu członków, w
oparciu o załoŜenia statutu Stowarzyszenia.

Rozdział II
Cele i formy działania

§7
Celem Stowarzyszenia jest ciągłe poszerzanie i wzbogacanie moŜliwości edukacji dzieci i młodzieŜy.

§8
Dla realizacji tego celu Stowarzyszenie :
1. Inspiruje, organizuje i wspiera działalność placówek oświatowo-wychowawczych a w szczególności
finansowanych ze środków społecznych (pozabudŜetowych).
2. Propaguje wiedzę z zakresu oświaty i wychowania. W tym celu organizuje kursy, odczyty,
seminaria i konferencje.

3. Wspiera, podejmuje i koordynuje działania zmierzające do poprawy poziomu nauczania.
4. Przygotowuje do aktywnego współuczestnictwa w kulturze oraz uwraŜliwia na wartości moralne i
estetyczne oraz problemy ochrony środowiska.
5. Wspiera rozwój uczniów szczególnie zdolnych.
6. Otacza szczególną opieką uczniów zaniedbanych i nieprzystosowanych, przeciwdziała patologii
społecznej wśród dzieci i młodzieŜy.
7. W procesie edukacyjnym kładzie nacisk na efektywne współdziałanie z rodzicami lub opiekunami.
8. Prowadzi działalność wydawniczą i poradnictwa merytorycznego dla nauczycieli.
9. Mając na względzie wspieranie wszelkich inicjatyw słuŜących oświacie i wychowaniu, tworzy
fundacje.
10. Prowadzi działalność gospodarczą w ramach obowiązujących przepisów.
11. Współpracuje z instytucjami, organizacjami, osobami fizycznymi i prawnymi, zarówno w kraju
jak i za granicą, których cele działania są zbliŜone do celów Stowarzyszenia.
12. Rozwija inne formy działalności słuŜące celowi statutowemu Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1.

Zwyczajnych

2.

Wspierających

3.

Honorowych.
§9

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moŜe być jedynie osoba posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 10
Przyjmowanie członków zwyczajnych następuje po wypełnieniu deklaracji członkowskiej.

§ 11
Członkiem wspierającym moŜe być osoba fizyczna lub osoba prawna wspierająca działalność
Stowarzyszenia przez udzielanie poparcia finansowego a w miarę swoich moŜliwości równieŜ w inny
sposób. Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego
prawa wyborczego.

§ 12

2

Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na podstawie
wniosku zarządu.

§ 13
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Biernego i czynnego prawa wyborczego Stowarzyszenia.
2. Korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia na zasadach przyjętych przez
Stowarzyszenie.

§ 14
Obowiązkiem członków zwyczajnych jest:
1. Postępowanie zgodne ze statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia.
2. Czynne uczestnictwo w pracach Stowarzyszenia.
3. Opłacanie składek i wypełnianie innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 15
Członek honorowy ma prawo korzystania z urządzeń i świadczeń Stowarzyszenia, jest zwolniony z
obowiązku płacenia składek członkowskich, nie posiada praw wyborczych.

§ 16
Członkostwo zwyczajne ustaje przez:
1. Dobrowolne wystąpienie.
2. Skreślenie na podstawie uchwały zarządu na skutek nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał
władz Stowarzyszenia lub niepłacenia składek przez okres roku.
3. Wykonanie prawomocnego
Stowarzyszenia.

orzeczenia

sądu

koleŜeńskiego

o

skreśleniu

i

wykluczeniu

ze

§ 17
Od uchwały zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia ze Stowarzyszenia przysługuje
odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.
§ 18
Przyjmowanie oraz skreślanie z listy członków wspierających następuje na podstawie decyzji
zarządu.
§ 19
Członkostwo honorowe ustaje przez:
1. Dobrowolne zrzeczenie się.
2. Pozbawienie członkostwa uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.
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Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 20
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyŜszą władzą i jest zwoływane przez zarząd jako
zgromadzenie sprawozdawcze a co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
§ 21
Szczegółowy tryb zwoływania Walnych Zgromadzeń Członków określa regulamin uchwalony przez
Walne Zgromadzenie Członków.
§ 22
Władzami z wyboru są:
1. Zarząd.
2. Komisja Rewizyjna.
3. Sąd KoleŜeński.

§ 23
W przypadku ustąpienia członków władz Stowarzyszenia w czasie kadencji, władzom przysługuje
prawo kooptacji, lecz liczba członków dokooptowanych nie moŜe przekroczyć 1/3 liczby członków
pochodzących z wyboru.

§ 24
W Walnym Zgromadzeniu Członków mają obowiązek udziału wszyscy członkowie zwyczajni
Stowarzyszenia. O miejscu i terminie Walnego Zgromadzenia Członków zarząd zawiadamia członków
co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem.
§ 25
Walne Zgromadzenie Członków:
1. Rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu KoleŜeńskiego.
2. Wybiera władze Stowarzyszenia:
a/ prezesa,
b/ 5 członków zarządu,
c/ 5 członków komisji rewizyjnej,
d/ 5 członków sądu koleŜeńskiego.
3. Uchwala statut i projekt zmian statutu oraz regulaminy zastrzeŜone dla Walnego Zgromadzenia
Członków.
4. Podejmuje uchwały i postanowienia w sprawach będących przedmiotem obrad.
5. Nadaje godność członka honorowego Stowarzyszenia.
6. Decyduje o pozbawieniu członkostwa honorowego Stowarzyszenia.
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7. Rozpatruje odwołania w przedmiocie skreśleń i wykluczeń ze Stowarzyszenia.
8. Decyduje o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 26
Uchwały Walnego Zgromadzenia mają charakter prawomocny jeśli zapadają zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W przypadku jeśli
liczba członków przekracza 100 osób prawomocne są uchwały podjęte w obecności co najmniej 50
członków.
§ 27
Uchwały dotyczące zmian statutu bądź likwidacji Stowarzyszenia mają charakter prawomocny w
obecności bezwzględnej większości.
§ 28
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w głosowaniu jawnym. Przewodniczący na Ŝądanie
obecnych moŜe zarządzić tajne głosowanie.
§ 29
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków moŜe się odbyć w kaŜdym czasie w szczególnie
uzasadnionych przypadkach i jest zwoływane:
1.

Z własnej inicjatywy zarządu.

2.

Na wniosek 10% ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

3.

Na Ŝądanie komisji rewizyjnej.

§ 30
Zarząd tworzą: prezes Stowarzyszenia oraz 5 członków wybranych w głosowaniu przez Walne
Zgromadzenie Członków na swoim pierwszym posiedzeniu.
§ 31
Zarząd określa kierunki działalności Stowarzyszenia w oparciu o statut Stowarzyszenia oraz uchwały
i postanowienia Walnego Zgromadzenia Członków, a w szczególności:
1.

Kieruje bieŜącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

2.
W oparciu o statut i uchwały Walnego Zgromadzenia Członków powołuje, nadzoruje i
rozwiązuje placówki oświatowo-wychowawcze, określa ich zasięg terytorialny oraz regulamin
działalności.
3.
Ma prawo zawiesić w czynnościach kierownictwo placówek oświatowo-wychowawczych w
przypadku stwierdzenia działań niezgodnych ze statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia.
4.

W zaleŜności od realizowanych zadań powołuje komisje, zespoły i sekcje.

5.

Decyduje o przyjęciu członków Stowarzyszenia.

6.
Określa potrzeby finansowe, zatwierdza preliminarze i sprawozdania budŜetowe, zarządza
majątkiem Stowarzyszenia oraz ustala wysokość minimalnej składki członkowskiej, która nie moŜe
przekraczać 0,5% średniej miesięcznej płacy krajowej.
7.

Decyduje o nabyciu i zbyciu nieruchomości.
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8.

Uchwala regulaminy nie zastrzeŜone dla Walnego Zgromadzenia Członków.

9.

Składa sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu Członków z działalności Stowarzyszenia.

§ 32
Komisja Rewizyjna:
1. Kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia.
2. Składa na Walnym Zgromadzeniu Członków sprawozdanie oraz stawia wniosek o absolutorium dla
ustępującego zarządu.

§ 33
1. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków.
3. Na jej czele stoi przewodniczący wybrany spośród jej członków.

§ 34
Szczegółowy zakres i tryb działania komisji rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne
Zgromadzenie Członków.
§ 35
Sąd KoleŜeński wybiera ze swojego grona przewodniczącego oraz sekretarza.
§ 36
Sąd KoleŜeński rozpatruje i rozstrzyga sprawy członków Stowarzyszenia w zakresie:
1. Naruszenia przez członków Stowarzyszenia obowiązków wynikających ze statutu i uchwał władz
Stowarzyszenia.
2. Sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia na tle praw i obowiązków wynikających z
przynaleŜności do Stowarzyszenia.
3. Decyduje o skreśleniu i wykluczeniu ze Stowarzyszenia.

§ 37
Od orzeczenia sądu koleŜeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w
terminie 30 dni od daty ogłoszenia orzeczenia.
§ 38
Szczegółowy zakres i tryb działania sądu koleŜeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walne
Zgromadzenia Członków.
§ 39
Uchwały wybieralnych władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
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Rozdział V
Fundusze Stowarzyszenia

§ 40
Do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie posiada fundusze, na które składają się:
1. Składki członkowskie.
2. Wpływy z działalności statutowej.
3. Dochody z prowadzonej działalności gospodarczej.
4. Dotacje.
5. darowizny i zapisy.
6. W przypadku utworzenia fundacji - środki przekazane na fundację. Wszelkie dokumenty wiąŜące
Stowarzyszenie pod względem finansowym oraz dokumenty obrotu pienięŜnego, obrotu materiałami
i dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym podpisuje w imieniu Stowarzyszenia prezes
i upowaŜniony członek zarządu. Uprawnienia te mogą być przeniesione na inne osoby na podstawie
decyzji zarządu.

Rozdział VI
Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 41
Projekty statutu i jego zmiany wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków powziętej
większością co najmniej 2/3 głosów przy liczebności Walnego Zgromadzenia Członków określonej w §
26.
§ 42
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia moŜe nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków
powziętej większością co najmniej 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków
Stowarzyszenia.
2. Uchwała o rozwiązaniu winna określać sposób likwidacji majątku Stowarzyszenia oraz cel, na jaki ma
być przeznaczony majątek.

7

