+Załącznik do protokołu zebrania założycielskiego z dnia 09.01.2017

STATUT
Stowarzyszenia Edukacyjnego ,,IMPET”
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Edukacyjne Impet,
w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie
przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015, poz. 1923 z późn. zm.) oraz
niniejszego statutu.
Stowarzyszenie używa pieczęci z pełną nazwą Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych,
zawiązanym dla prowadzenia w różnych formach działalności na
rzecz edukacji i rozwoju społeczności lokalnej.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Łęczyca (gmina Łęczyca,
powiat łęczycki, województwo łódzkie). Terenem działania jest
Rzeczpospolita Polska.
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na
terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i
międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.
Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej
członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może
zatrudniać pracowników.
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ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
10.

Celem Stowarzyszenia jest:
a) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju:
edukacyjnego, kulturalnego i społecznego społeczności lokalnej
b) promowanie idei uczenia się przez całe życie, wspieranie
ustaleń Komisji Europejskiej określającej cele i kierunki rozwoju
edukacji w Europie,
c) podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych w dziedzinie
edukacji, kultury, sztuki, turystyki, i sportu mających na celu
pełny rozwój intelektualny i fizyczny dziecka w warunkach
poznawania jego godności oraz wolności światopoglądowej
i wyznaniowej
d) organizacja i prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa dotyczącymi szkół niepublicznych przedszkola, szkoły
podstawowej, liceum
e) integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności
i wykluczeniu społecznemu
f) wspieranie
demokracji
i
budowanie
społeczeństwa
obywatelskiego w środowisku lokalnym,
g) podnoszenie kompetencji językowych, inicjowanie i wspieranie
wszelkich form doskonalenia metod nauczania i uczenia się
języków obcych,
h) zapoznawanie się z dorobkiem kultury narodowej i światowej
oraz twórcze zaangażowanie w rozwój życia kulturalnego,
i) utrzymywanie kontaktów i współpraca z instytucjami
edukacyjnymi w kraju i na świecie,
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j) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów
i
współpracy
społeczności
lokalnej
ze
społecznościami lokalnymi innych państw Unii Europejskiej,
k) wspieranie udziału młodzieży w życiu publicznym,
l) promocja i organizacja wolontariatu,
m)promocja idei zdrowego społeczeństwa,
n) dbanie o rozwój fizyczny społeczeństwa,
o) prowadzenie działalności turystycznej i krajoznawczej,
p) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym także
krajoznawstwo,
q) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
r) propagowanie wiedzy historycznej, w tym ochrona miejsc
pamięci i kultury,
s) troska o rozwój wiedzy ogólnej i specjalistycznej, podnoszenie
kwalifikacji zawodowych.
11. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) współpracę z władzami samorządu gminnego, powiatowego
oraz innymi podmiotami życia publicznego,
b) opracowywanie i realizowanie projektów edukacyjnych,
c) organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży
i osób dorosłych, kursów, szkoleń, warsztatów, konkursów
i innych działań mających na celu podniesienie poziomu
wykształcenia, wyrównania szans edukacyjnych, rozwijania
zainteresowań oraz różnorodnych kompetencji,
d) organizowanie pomocy w nauce, korepetycji, kółek
zainteresowań,
e) tworzenie
i
realizowanie
autorskich
programów
przybliżających
młodzieży
problematykę
władzy
samorządowej,
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f) szeroko rozumiana działalność kulturalna, w tym działania na
rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji,
obyczajów i dóbr kultury,
g) działalność terapeutyczna poprzez sztukę,
h) promocja produktów lokalnych,
i) wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi
w życiu kulturalnym
j) organizowanie imprez kulturalnych, wspieranie zespołów
i grup artystycznych,
k) prowadzenie działań mających na celu promocję czystego
środowiska i edukację ekologiczną, organizowanie imprez
angażujących dzieci w działania proekologiczne,
l) promocja zdrowia i zdrowego stylu życia,
m)upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz
swobód obywatelskich,
n) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
o) organizowanie lokalnych, krajowych i międzynarodowych
szkoleń, prelekcji, odczytów, sympozjów, klubów
dyskusyjnych mających na celu podnoszenie kultury życia
społecznego oraz realizację zadań statutowych,
p) prowadzenie działalności charytatywnej, a w szczególności
zbiórek publicznych, usług opiekuńczych, dożywiania,
q) organizowanie form zbiorowego wypoczynku, takich jak:
wycieczki, imprezy integracyjne, kolonie, półkolonie, zielone
i białe szkoły,
r) tworzenie i uczestnictwo w programach służących walce
z bezrobociem,
s) organizowanie kursów, szkoleń, poradnictwa zawodowego
dla osób poszukujących pracy,
t) organizowanie wycieczek i wypoczynku,
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u) współpraca i wymiana doświadczeń między nauczycielami,
trenerami, specjalistami w danej dziedzinie,
v) szkolenie członków stowarzyszenia,
w) integrowanie członków stowarzyszenia poprzez aktywną
działalność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
x) zdobywanie środków finansowych (w tym funduszy
europejskich) i rzeczowych, wspomagających działania
zgodne ze statutowymi celami stowarzyszenia,
y) udzielanie różnorodnej pomocy głównie rzeczowej,
finansowej w miarę posiadanych środków,
z) prowadzenie działalności gospodarczej w zależności od
aktualnych potrzeb stowarzyszenia i w zgodzie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; dochód
z działalności gospodarczej jest przeznaczony na realizację
celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału
między jego członków,
aa) współpraca z lokalnymi mediami: prasa, radio, telewizja,
bb) prowadzenie działalności wydawniczej,
cc) zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach
związanych z zakresem działania Stowarzyszenia,
dd) prowadzenie portalu internetowego Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym
Stowarzyszenia.
13. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
12.
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b) wspierających,
c) honorowych.
14. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez
złożenie deklaracji członkowskiej zobowiązuje się do działania na
rzecz celów Stowarzyszenia i przestrzegania postanowień Statutu.
15. Członkiem Stowarzyszenia może być małoletni w wieku 16-18 lat.
Ma on ograniczoną zdolność do czynności prawnych (może
korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego).
16. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba małoletnia poniżej 16
roku życia, jeśli wyrażą na to zgodę jej przedstawiciele ustawowi
(np. rodzice). Osoba małoletnia nie może korzystać z biernego
i czynnego prawa wyborczego.
17. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na
podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
18. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba
fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub
merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
19. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji,
na podstawie uchwały Zarządu.
20. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna,
która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój
Stowarzyszenia.
21. Członkowie honorowi są przyjmowani, za ich zgodą, przez Walne
Zebranie na wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
22. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz
Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności
Stowarzyszenia,
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c) udziału w zebraniach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
23. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) regularnego opłacania składek,
c) pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia.
24. 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 same prawa, jak członkowie zwyczajni.
25. Członek
wspierający ma obowiązek wywiązywania się
z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał
władz Stowarzyszenia.
26. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich,
obowiązani są do przestrzegania statutu oraz uchwał władz
Stowarzyszenia.
27. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji członka Stowarzyszenia, złożonej na ręce
Zarządu – wystąpienie,
b) wykluczenia przez Zarząd:
• z powodu naruszania postanowień statutu lub
nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
• z powodu notorycznego nie płacenia składek.
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku
sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby
prawne.
28. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków
Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu
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przysługuje, w terminie 30 dni, odwołanie do Walnego Zebrania
Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
30. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć
lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów.
31. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania. W przypadku równej liczby głosów
decydującym jest głos prezesa lub, w przypadku jego nieobecności,
głos wiceprezesa.
32. 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.
33. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
34. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok
przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce oraz planowany
porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich
członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
35. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym
czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek
29.
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Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej
liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Termin i miejsce oraz
planowany porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości
wszystkich członków co najmniej na 10 dni przed terminem
zebrania.
36. Dopuszczalne jest dokonanie zwołania Walnego Zebrania poprzez
wysłanie członkowi Stowarzyszenia zaproszenia pocztą
elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził pisemną zgodę na
dokonywanie wobec niego korespondencji w tej formie, podając
adres, na który korespondencja powinna być wysyłana.
37. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
a) określanie głównych kierunków działania i rozwoju
Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich wybieralnych władz
Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji
Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji
Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich
innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka
honorowego,
i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez
członków Stowarzyszenia lub jego władze,
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia
i przeznaczeniu jego majątku,
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l) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie
zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
38. Zarząd
jest powołany do kierowania całą działalnością
Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków
oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
39. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, w tym prezesa oraz wiceprezesa.
Prezesa i wiceprezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków.
40. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej
jednak niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje
prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu.
41. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) sporządzanie planów pracy i projektu budżetu,
d) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu
majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
h) przyjmowanie i wykluczanie członków.
42. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad
działalnością Stowarzyszenia.
43. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym
przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
44. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, w tym działalności
Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania
Członków oraz posiedzenia Zarządu,
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składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium dla
Zarządu Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym
Zebraniu Członków.
45. Uchwały Komisji Rewizyjnej mogą być podjęte jeżeli wszyscy
członkowie Komisji Rewizyjnej powzięli wiadomość o jej
posiedzeniu.
46. W razie, gdy skład wybieralnych władz Stowarzyszenia ulegnie
zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu
może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można
powołać nie więcej niż połowę składu organu.
d)

47.

Dopuszcza się możliwość otrzymywania przez członków zarządu
wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną
funkcją.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej.
Wymienione źródła nie wykluczają uzyskiwania majątku w inny
dozwolony przez prawo sposób.
49. Stowarzyszenie
prowadzi gospodarkę finansową zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
50. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku
Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
48.
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51.

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych
oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych,
wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu.
Oświadczenia składane Stowarzyszeniu oraz doręczenia pism
Stowarzyszeniu mogą być dokonywane wobec jednego członka
Zarządu.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu
Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
53. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne
Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz
przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
54. W
sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
52.

Przewodniczący zebrania
Protokolant zebrania
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