STATUT STOWARZYSZENIA
“PASJONACI”
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę “Pasjonaci” , w dalszych postanowieniach statutu
zwane Stowarzyszeniem.
2. Jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa o stowarzyszeniach.
3. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego
Rejestru Sądowego.

§2
1.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Białogard.

§3
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych lub zagranicznych organizacji i
związków stowarzyszeń.

§4
1. Stowarzyszenie może używać pieczęci.
2. Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską.
§5
1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
3. Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać ochotniczo i bez pobierania
wynagrodzenia osoby nie będące jego członkami (sympatycy).

Rozdział II
Cele, główne kierunki i metody działania
§6
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Wspieranie i rozwijanie działań twórczych wśród dzieci, młodzieży i osób w
podeszłym wieku.
2. Działanie na rzecz promocji kultury oraz promocji dorobku kulturalnego.
3. Aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie rozwoju oraz
popularyzacji kultury.
4. Podejmowanie działań zmierzających do poznawania kultury.
5. Animowanie, wspieranie, integrowanie aktywności lokalnej małych grup
społecznych.
6. Dostarczanie rozrywek i wypełnianie wolnego czasu – dzieciom, młodzieży i osobom
w podeszłym wieku.
7. Wykorzystywanie środków komunikacji medialnej w oddziaływaniu na aktywność
kulturalną społeczeństwa.
8. Popieranie i popularyzowanie inicjatyw samorządowych na rzecz rozwoju
regionalnego.
9. Pozyskiwanie środków na działalność statutową Stowarzyszenia,
10.Promocja walorów regionalnych.
11.Organizacja i popularyzacja turystyki krajoznawczej.
12.Popularyzacja w społeczeństwie, jako formy aktywnego wypoczynku, wszelkich
sposobów spędzania wolnego czasu, zgodnych z wymogami zachowania czystości
środowiska naturalnego.
13.Działalność w zakresie ochrony środowiska i podnoszenie świadomości ekologicznej
społeczeństwa.
§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie konkursów, akcji i festynów dla dzieci , młodzieży i dorosłych.
2. Podejmowanie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym.
3. Organizowanie wystaw plastycznych twórców profesjonalnych i amatorów.
4. Współpracę z instytucjami, organizacjami, fundacjami, urzędami.
5. Organizowanie spotkań, prelekcji oraz warsztatów.
6. Wspieranie działań zmierzających do rozwoju regionu.
7. Organizowanie wycieczek krajoznawczych .
8. Wspieranie amatorskich zespołów wokalnych .
9.Inne działania realizujące cele statutowe.
10.Promocję atrakcji i obiektów turystycznych zlokalizowanych na terenie działań
stowarzyszenia.
11.Propagowanie i kształtowanie postaw proekologicznych i zdrowego stylu życia.
12.Działalność oświatową propagującą turystykę i ekologię ( wystawy, działalność
wydawnicza i audiowizualna).
13.Współpracę ze szkołami.
§8
1. Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe może współdziałać z wszelkimi
instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi.
2. Stowarzyszenie może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki
administracji rządowej i samorządowej.

Rozdział III
Prawa i obowiązki członków
§9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą sie na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych,
§ 10
1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać obywatel Polski lub
cudzoziemiec, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
nie pozbawiony praw publicznych, który złoży pisemną deklarację członkowską,
a w wypadku osób niepełnoletnich pisemną zgodę opiekuna Zarządowi Stowarzyszenia.
2.Członków zwyczajnych przyjmuje uchwałą Zarząd Stowarzyszenia.
3.Zarząd zobowiązany jest podjąć stosowną uchwałę w terminie jednego miesiąca
od dnia złożenia deklaracji.
§ 11
Członek zwyczajny ma prawo :
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków,
c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
uczestniczyć w przedsięwzięciach Stowarzyszenia,
§ 12
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
a) przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczenie w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
c) regularne opłacanie składek członkowskich i innych świadczeń wynikających
z § 17 Statutu,
§ 13
Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku :
1) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi
Stowarzyszenia – ze skutkiem natychmiastowym,
2) wykluczenia przez Walne Zebranie Członków z powodu nieusprawiedliwionego
uchylania się od obowiązków zawartych w § 12 pkt 1 i 2,
3) skreślenia na podstawie uchwały Zarządu w przypadku:
a) nie płacenia składek członkowskich i innych świadczeń wynikających z postanowień
Statutu przez okres 3 miesięcy,
b) prawomocnego orzeczenia sądowego orzekającego karę pozbawienia praw
publicznych członka Stowarzyszenia,
c) śmierci członka ,

§ 14
1.Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna
zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje wsparcie finansowe
lub rzeczowe na jego rzecz.
2. Członka wspierającego przyjmuje do Stowarzyszenia na podstawie złożonej
pisemnej deklaracji i skreśla w przypadku nie wywiązania się przez członka z
przyjętych zobowiązań, Zarząd Stowarzyszenia.
3.Członkiem wspierający ma prawo określone w § 11 pkt 3 i 4. Ponadto ma prawo
uczestnictwa z głosem doradczym.
4. Do obowiązków członka wspierającego należy :
1) przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczenie w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
3) wypełnianie zobowiązań zawartych w złożonej przez siebie deklaracji,
5.Członek wspierający, będący osoba prawna działa w stowarzyszeniu za
pośrednictwem swego przedstawiciela.
§ 15
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna zasłużona dla
Stowarzyszenia.
2. Członkostwo honorowe nadaje i pozbawia go Walne Zebranie Członków na wniosek
Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego,
zwolniony jest jednak z obowiązku płacenia składek członkowskich i innych świadczeń
wynikających z postanowień Statutu.
§ 16
1. Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany zawiadomić członka o decyzji pozbawienia
członkostwa w terminie 7 dni od dnia podjęcia podając przyczynę swojej decyzji i
wskazując na prawo członka do odwołania się od niej do Walnego Zebrania Członków
w terminie 30 dni od momentu otrzymania zawiadomienia.
2. Uchwała Walnego Zebrania Członków po rozpatrzeniu odwołania jest ostateczna.
3. Członek Stowarzyszenia skreślony lub wykluczony przez zarząd, do chwili jego
odwołania przez Walne Zebranie Członków pozbawiony jest praw określonych w § 11
pkt 3 i 4.
§ 17
1. Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są uiszczać następujące świadczenia na
rzecz Stowarzyszenia:
1) jednorazowe wpisowe w kwocie 5 zł,
2) kwartalnie składkę członkowska, której maksymalna kwota wynosi 5 zł.
3) konkretną wysokość wpisowego oraz składki, obowiązującej w danym roku, ustala
Walne Zebranie Członków.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 18
1.Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. Mandat wygasa
z dniem wyboru nowych członków tych organów.
§ 19
W przypadku ustąpienia, skreślenia, wykluczenia lub śmierci członka będącego
we władzach Stowarzyszenia w trakcie kadencji, stosownym organom przysługuje
prawo dokoptowania nowych członków, z tym że liczba dokoptowanych osób
nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
§ 20
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być
zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 21
1.Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku.
2.W zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
1) zwyczajni i honorowi członkowie Stowarzyszenia – z głosem decydującym,
2) zaproszeni goście i członkowie wspierający – z głosem doradczym.
§ 22
1.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:
1) na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie jednego
miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub uchwały Zarządu Stowarzyszenia i winno
obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) powoływanie i odwoływanie władz Stowarzyszenia,
2) przyjmowanie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia
i Komisji Rewizyjnej,
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4) podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu i rozwiązania się Stowarzyszenia,
5) ustalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia – w granicach określonych w Statucie,
6) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu
Stowarzyszenia,
7) uchwalanie głównych kierunków działań Stowarzyszenia w formie uchwały
programowej,
8) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
9) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do i wystąpienia z innych
organizacji i związków stowarzyszeń,
10) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia,
11) rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
§ 24
1. Walne Zebranie Członków jest prawomocne jeśli weźmie w nim udział co najmniej ½
członków z głosem decydującym.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów,
z wyjątkiem uchwał opisanych w § 33 .
§ 25
1. Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy
Walnymi Zebraniami Członków.
2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech osób.
3. Zarząd może wybrać spośród siebie przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
4.Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa
miesiące.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
2 członków Zarządu . W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego
Zarządu.
§ 26
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
4) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego
Zebrania Członków,

5) zatrudnianie i zwalnianie pracowników do realizacji zadań statutowych
Stowarzyszenia,
6) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
7) zwoływanie Walnego Zebrania,
8) opracowywanie projektów i programów działania Stowarzyszenia oraz
sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych,
9) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,
10) przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających,
11) rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
12) wnioskowanie o nadanie i pozbawienie godności członka honorowego,
13) powoływanie i rozwiązywanie komisji, zespołów i innych ciał oraz określanie
ich zadań,
14) wybór spośród członków Zarządu – przewodniczącego, sekretarza i skarbnika,
15) podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Zarządu.
§ 27
Mandat członka Zarządu wygasa w razie:
1) upływu kadencji,
2) zrzeczenia się funkcji przed Zarządem Stowarzyszenia,
3) odwołania lub wykluczenia ze składu Zarządu przez Zarząd, 2/3 większością
głosów,
4) uchwały Komisji Rewizyjnej, podjętej na wniosek 2/3 liczby członków zwyczajnych
i honorowych Stowarzyszenia .Decyzja Komisji jest ostateczna.
§ 28
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków Stowarzyszenia, którzy mogą wybrać
spośród siebie przewodniczącego Komisji,
§ 29
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) przedkładanie Zarządowi Stowarzyszenia wniosków z przeprowadzonych kontroli
i żądanie wyjaśnień,
3) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
4) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z oceną działalności
Zarządu Stowarzyszenia i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium
ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia.
§ 30
1.Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej 2 członków Komisji.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu
Stowarzyszenia z głosem doradczym.

Rozdział V
Majątek i Fundusze Stowarzyszenia
§ 31
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2.Na fundusz składają się:
1) wpływy ze składek członkowskich,
2)dotacje, darowizny, spadki, zapisy,
3) wpływy z działalności statutowej,
4) inne wpływy.
§ 32
Oświadczenia woli ( w tym powodujące zaciągnięcie zobowiązań majątkowych )
składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
Rozdział VI
Zmiana Statutu i Rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 33
Uchwały w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zebranie Członków większością 2/3 głosów (osób uprawnionych do głosowania,
obecnych na spotkaniu).
§ 34
W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków
zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną ,
która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
Rozdział VII
Przepisy szczególne
§ 35
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach , z późniejszymi zmianami.

