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STATUT STOWARZYSZENIA

"POROZUMIENIE ZIEMIA KOŚCIAŃSKA"
Rozdział I
Postanowienia wstępne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: "Porozumienie Ziemia Kościańska "i zwane jest dalej
"Stowarzyszeniem".
§2
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność zgodnie z ustawami: Prawo o stowarzyszeniach,
Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz własnym statutem.
§3
Stowarzyszenie jest ruchem społecznym grupującym dobrowolnie osoby o poglądach
centroprawicowych.
§4
1. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Kościan
2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§5
Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci, odznak i innych znaków z napisem
identyfikującym określonych przez władze Stowarzyszenia.
§6
1. Stowarzyszenie może tworzyć koła terenowe na zasadach określonych w niniejszym
Statucie.
2. Koła terenowe noszą nazwę „Porozumienie Ziemia Kościańska” z dodatkowym
określeniem wyróżniającym ich odrębność terytorialną.
3. Koła terenowe nie posiadają osobowości prawnej
§7
Za najważniejsze wartości Stowarzyszenie uznaje:
1. Chrześcijański system wartości
2. Samorządność w życiu społecznym i gospodarczym
3. Dorobek pokoleń społeczności lokalnej
4. Poszanowanie prawa własności
5. Uczciwość w życiu publicznym

Strona 2 z 9
Rozdział II
Cele i formy działania
§8
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
2. Podejmowanie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
3. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
4. Podejmowanie działań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin,
5. Działalność charytatywna,
6. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
7. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy,
8. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
9. Podejmowanie działań na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
10. Podejmowanie działań w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz
przeciwdziałania patologiom społecznym.
§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Aktywny udział w życiu publicznym Ziemi Kościańskiej.
2. Opiniowanie i wyrażanie stanowisk dotyczących projektów aktów prawnych.
3. Działalność edukacyjną, wychowawczą, kulturalną i wydawniczą.
4. Współpracę z organizacjami samorządowymi i pozarządowymi oraz osobami fizycznymi
w kraju i za granicą.
5. Popieranie i wspieranie rozwoju szkolnictwa średniego i wyższego jako środka
promującego i stymulującego wszechstronny rozwój Ziemi Kościańskiej.
6. Współpraca z organizacjami gospodarczymi i promowanie rodzimej wytwórczości.

Rozdział III
Członkowie i władze Stowarzyszenia
§ 10
Stowarzyszenie zrzesza obywateli, którzy popierają jego cele i wartości oraz dają rękojmię
spełnienia tych celów.
§ 11
Osoba ubiegająca się o członkostwo Stowarzyszenia musi złożyć pisemną deklarację. Wzór
deklaracji określa Zarząd Stowarzyszenia.
§ 12
O przyjęciu danej osoby w poczet członków decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie
uchwały na podstawie rekomendacji udzielonej przez dwóch członków Stowarzyszenia.
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§ 13
Członkowie – założyciele Stowarzyszenia nabywają prawo członkostwa z chwilą
zatwierdzenia statutu

§ 14
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.
§ 15
Członkiem zwyczajnym może być:
1. Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który nie jest pozbawiony praw
publicznych, posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Złożył pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia.
3. Zadeklaruje pisemnie przestrzeganie najważniejszych wartości Stowarzyszenia.

§ 16
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach władz Stowarzyszenia,
b) używania odznak i znaków Stowarzyszenia,
c) zgłaszania wniosków, postulatów i opinii dotyczących działalności Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
a) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek członkowskich i zadeklarowanych świadczeń.
§ 17
Utrata członkostwa następuje w wyniku skreślenia z listy członków Stowarzyszenia na
skutek:
1. oświadczenia woli o rezygnacji z członkostwa podanego w formie pisemnej do
Zarządu Stowarzyszenia,
2. pozbawienia praw publicznych lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
3. zgonu członka,
4. nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres dłuższy
jak 6 miesięcy,
5. likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,
6. stwierdzenia naruszenia Statutu, postanowień lub uchwał władz Stowarzyszenia,
7. działania na szkodę Stowarzyszenia.
§ 18
1. Decyzję o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w formie
uchwały.
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2. Jeżeli uchwała o skreśleniu z listy członków nastąpiła z przyczyn wymienionych w §17
punkt 6 lub §17 punkt 7 to wymagane jest uzasadnienie tej decyzji.
§ 19
1. Jeżeli skreślenie z listy członków nastąpiło z przyczyn wymienionych w §17 punkt 6 lub
§17 punkt 7 członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w
terminie 14 dni od daty otrzymania stosownej uchwały.
2. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
§ 20
1. Cudzoziemcy niezależnie od miejsca zamieszkania mają prawa i obowiązki wobec
Stowarzyszenia równe prawom i obowiązkom obywateli polskich.
2. Osobom prawnym z przeważającym udziałem kapitału zagranicznego przysługują prawa i
obowiązki wobec Stowarzyszenia równe prawom i obowiązkom podmiotów krajowych.
§ 21
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która uznaje cele
statutowe Stowarzyszenia oraz zadeklaruje na jego rzecz pomoc organizacyjną, rzeczową
lub finansową.
2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela
3. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie
uchwały.
§ 22
1. Członkostwo honorowe nadaje się za wybitne zasługi dla Stowarzyszenia.
2. Przyznanie członkostwa honorowego odbywa się na wniosek Zarządu Stowarzyszenia i
następuje w formie uchwały Walnego Zebrania Członków.
3. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składki członkowskiej.
§ 23
1. Członek wspierający i członek honorowy mają prawo :
a. uczestniczenia w pracach organizowanych przez Stowarzyszenie,
b. uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający i członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 24
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd Stowarzyszenia
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.

§ 25
1. Pracami Zarządu kieruje Przewodniczący Stowarzyszenia.
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2. Przewodniczący wybierany jest przez Walne Zebranie Członków.
§ 26
1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków
Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
2. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
3. Zgromadzeni członkowie Stowarzyszenia mogą uchwalić tryb głosowania tajnego według
zasad, o których mowa w ustępie l.
§ 27
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które jest organem
stanowiącym.
2. Pierwsze posiedzenie Walnego Zebrania Członków w sprawie wyboru: Przewodniczącego
Stowarzyszenia, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w terminie 30 dni
od daty wpisania Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Posiedzenie, o którym mowa w ustępie 2 jest zwoływane przez Komitet Założycielski
Stowarzyszenia.

1.

2.
3.
4.

§ 28
Wybory Przewodniczącego Stowarzyszenia, członków Zarządu i komisji rewizyjnej
następują w głosowaniu tajnym z pośród nieograniczonej liczbowo listy kandydatów
zgłaszanych przez uczestniczących w Walnym Zebraniu członków uprawnionych do
głosowania.
Za wybraną uważa się osobę, która uzyskała największą liczbę głosów.
W przypadku gdy dwie lub więcej osób uzyskały taką samą liczbę głosów zarządza się
powtórne wybory z pośród tych osób.
Dla przeprowadzenia wyborów Walne Zebranie Członków powołuje komisję skrutacyjną.

§ 29
Kooptacja władz Stowarzyszenia:
1. W przypadku ustąpienia części członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Zarząd
może zastosować prawo kooptacji.
2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 składu
organów Stowarzyszenia.
§ 30
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.
3.

§ 31
1. Walne Zebranie Członków otwiera Przewodniczący Stowarzyszenia, a w razie jego
nieobecności zastępca przewodniczącego lub wyznaczony przez przewodniczącego
członek zarządu.
Przewodniczący przedstawia proponowany porządek obrad.
Porządek obrad musi zawierać:
a)
wybór przewodniczącego obrad Walnego Zebrania Członków,
b)
wybór komisji uchwał i wniosków,
c)
wybór protokolanta obrad,
d)
wolne wnioski i głosy.
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4.
Wybory, o których mowa w punkcie 3 odbywają się w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów.
5.
Każdy z członków zwyczajnych Stowarzyszenia ma prawo zgłaszać propozycje do
przedstawionego porządku obrad.
6.
Porządek obrad wraz ze zgłoszonymi poprawkami przyjmowany jest przez
uczestniczących w obradach w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
7.
Przyjęty w głosowaniu porządek obrad nie ulega zmianie w trakcie trwania
posiedzenia Walnego Zebrania Członków.
8.
Przewodniczący obrad Walnego Zebrania Członków odpowiada za sprawny przebieg
obrad.
§ 32
1. Z posiedzeń Walnego Zebrania Członków i Zarządu Stowarzyszenia sporządzany jest
protokół.
2. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo wglądu do protokołów Walnego Zebrania
Członków i Zarządu.
3. Protokół udostępniany jest członkom Stowarzyszenia na zasadach określonych przez
Zarząd.
§ 33
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia nie
rzadziej niż raz na 12 miesięcy.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd powiadamia pisemnie wszystkich członków
przynajmniej na 14 dni przed terminem.
3. Walne Zebranie Członków ma zdolność podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczy w nim
co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. W drugim terminie może ono
skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników, jeśli odbędzie się tego samego
dnia , minimum pół godziny po godzinie rozpoczęcia Zebrania w terminie pierwszym.
§ 34
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane w każdym czasie.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez:
a) Zarząd z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na umotywowany wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków
Stowarzyszenia,
d) wniosek o którym mowa w punkcie 2c musi zawierać powód zwołania Walnego
Zebrania Członków,
3.O terminie, miejscu i porządku obrad nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd
powiadamia pisemnie wszystkich członków przynajmniej na 7 dni przed datą odbycia.
§ 35
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
2. powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Stowarzyszenia, członków Zarządu i
Komisji Rewizyjnej,
3. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
4. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
5. uchwalanie ordynacji wyborczej Stowarzyszenia,
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6. udzielanie absolutorium Zarządowi,
7. uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia,
8. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji, w tym
międzynarodowych,
9. podejmowanie uchwał w sprawie nadania i pozbawienia członkostwa honorowego,
10. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu
11. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
§ 36
W skład Zarządu wchodzi 7 - 15 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków.
1. W skład Zarządu wybierani mogą być członkowie zwyczajni.
2. W pracach zarządu mogą uczestniczyć pełnomocnicy kół terenowych oraz przedstawiciele
członków wspierających z głosem doradczym.
3. Ilość członków Zarządu określa Walne Zebranie Członków w odrębnej uchwale.
4. Ze swego grona Zarząd wybiera:
- dwóch zastępców przewodniczącego
- skarbnika
- sekretarza
§ 37
Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
1. rezygnacji z funkcji,
2. utraty członkostwa w Stowarzyszeniu,
3. odwołania przez Walne Zebranie Członków.
§ 38
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa zwyczajnego i wspierającego,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
d) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia lub rozwiązywania kół terenowych.
e) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
f) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
g) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
h) powoływanie komisji do poszczególnych spraw i zagadnień,
i) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności.
2.Do ogólnej reprezentacji Stowarzyszenia we wszelkich sprawach z wyłączeniem
oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia
upoważniony jest przewodniczący lub zastępca przewodniczącego.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

§ 39
Zarząd odbywa posiedzenia nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy.
Ustalenia z posiedzeń Zarządu zapisywane są w formie uchwał.
Na posiedzenia Zarządu mogą być zapraszane osoby trzecie.
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje honorowo.
§ 40
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1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie
Członków.
2. Komisja Rewizyjna działa w składzie:
a) przewodniczący,
b) wiceprzewodniczący,
c) sekretarz.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) przedstawianie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków,
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków.
§ 41
1. Za zgodą Zarządu mogą powstawać koła terenowe Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem , że
na obszarze jednej gminy może powstać jedno koło.
2. Liczba członków koła terenowego nie może być mniejsza jak 7 osób.
3. Pracami Koła kieruje pełnomocnik wybierany spośród członków koła i zatwierdzany
przez Zarząd Stowarzyszenia.
4. Pełnomocnik Koła Terenowego nie będący członkiem zarządu może uczestniczyć w
pracach Zarządu z głosem doradczym.
Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 42
1.Na majątek Stowarzyszenia składają się:
a) nieruchomości .
b) ruchomości.
c) fundusze.
2.Na fundusze składają się:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, spadki, zapisy,
c) dotacje
d) indywidualne wpłaty pochodzące z odpisu od podatku dochodowego od
osób fizycznych,
e) dochody z majątku Stowarzyszenia
f) ofiarności publicznej.
§ 43
1. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w sprawach
majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym
Przewodniczącego Stowarzyszenia.
3. Decyzje w sprawie nabywania i zbywania majątku ruchomego podejmowane są przez
Zarząd w zakresie środków i stanu posiadania Stowarzyszenia.
§ 44
Stowarzyszenie nie może :
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Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku
do swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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 zwanej
dalej “osobami bliskimi”.
2. Przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub
pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach.
3. Wykorzystywać majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezposrednio wynika ze statutuwego celu
stowarzyszenia.
4. Dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w
których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy
oraz ich osoby bliskie.
1.

Rozdział VI
§ 45
Likwidacja Stowarzyszenia
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków
podjętej większością 2/3 ważnie oddanych głosów lub w przypadkach przewidzianych
prawem.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Walne Zebranie Członków uprawnia Zarząd do
przeprowadzenia likwidacji zgodnie z wytycznymi ustalonymi w uchwale.
3. Uchwała w sprawie likwidacji Stowarzyszenia powinna określać tryb likwidacji oraz
przeznaczenie jego majątku.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 46
1. Statut wchodzi w życie z chwilą wpisania Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru
Sądowego.
2. Statut może być zmieniony uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą większością
2/3 ważnie oddanych głosów.

