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Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie Rehabilitacji, Kultury Fizycznej, Turystyki i Integracji Osób
<iepełnosprawnych w Cieszynie, zwane dalej „Stowarzyszeniem" działa na
podstawie niniejszego statutu i przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo
o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. <r 79 poz. 885) oraz ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku - o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2003 r. <r 96 poz. 873 z późn. zm.). Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.
Siedziba Stowarzyszenia i jej władz naczelnych znajduje się w mieście Cieszynie.
Stowarzyszenie powołano do prowadzenia działalności na czas nieokreślony.
§3
Stowarzyszenie jest organizacją samodzielną, samorządną, działającą na rzecz osób
niepełnosprawnych i ich rodzin.
§4
Stowarzyszenie może być członkiem innych stowarzyszeń, związków stowarzyszeń,
organizacji społecznych itp. krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, których
cele i zadania są zbliżone do celów i zadań statutowych Stowarzyszenia.
§5
Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego, który wraz z nazwą
korzysta z ochrony prawnej.

Rozdział II
Cele i środki działania
§6
Celem Stowarzyszenia jest działalność pożytku publicznego, w tym:
1. Zrzeszenie osób niepełnosprawnych.
2. Podnoszenie poziomu świadomości społecznej, prawnej i in. członków
Stowarzyszenia, zmierzające do poprawy warunków życiowych ich i ich rodzin.
3. Inicjowanie, organizowanie i popularyzacja przedsięwzięć o charakterze
rehabilitacyjnym.
4. Popularyzacja idei integracji i akceptacji wewnątrz środowiska niepełnosprawnych
oraz niepełnosprawnych ze społecznością osób pełnosprawnych.
5. Popularyzacja aktywności i kreatywności życiowej, jako form wspomagających
procesy integracyjne niepełnosprawnych.
6. Pomoc osobom niepełnosprawnych i ich rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych.
7. Promowanie wśród niepełnosprawnych sportu, turystyki, rekreacji i innych
aktywnych form wypoczynku, jako elementów pobudzających samodzielność
i kreatywność.
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8. Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych i materialnych na organizację
obiektów i urządzeń kultury fizycznej dostępnych dla osób niepełnosprawnych.
9. Działalność charytatywna.
§7
1. Cele określone w § 6 Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1). współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej,
z jednostkami gospodarczymi, placówkami służby zdrowia,
2). aktywne oddziaływanie na kształtowanie polityki, społecznej w zakresie osób
niepełnosprawnych,
3). występowanie do właściwych władz, instytucji, organizacji z interwencjami,
wnioskami i dezyderatami w imieniu i w interesie osób niepełnosprawnych,
4). organizację i koordynację różnych form zajęć, zawodów i imprez sportowych,
turystyki, rekreacji i rehabilitacji ruchowej itp., jako podstawowych nośników
zachowania sprawności psychofizycznej niepełnosprawnych,
5). organizację turnusów rehabilitacyjnych i wypoczynkowych,
6). tworzenie, prowadzenie, rozwijanie i udostępnianie bazy sportowo –
rekreacyjnej, rehabilitacyjnej i turystycznej,
7). prowadzenie akcji informacyjno – uświadamiającej, zmierzającej do pełnej
integracji osób niepełnosprawnych ze społecznością ludzi pełnosprawnych
i kształtowanie właściwych wzajemnych postaw, wykorzystując do tego celu
środki masowego przekazu i własne publikacje,
8). wykorzystanie gromadzonych i pomnażanych środków finansowych oraz
rzeczowych na działalność statutową Stowarzyszenia,
9). pozyskiwanie mogących świadczyć pomoc osób fizycznych, instytucji naukowych
i gospodarczych w kraju i zagranicą.
2. Działania i czynności wymienione w ust. 1., mogą być realizowane w formie
działalności nieodpłatnej lub działalności odpłatnej w rozumieniu art. art. 8 i 9
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku - o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

1.

2.

§8
Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która popiera
działalność Stowarzyszenia i współdziała w realizacji jego zadań statutowych,
zdeklaruje opłacanie składki członkowskiej i zgłosi pisemną deklarację członkostwa.
Przynależność do Stowarzyszenia jest dobrowolna i nie stoi na przeszkodzie
członkostwu w innych organizacjach i stowarzyszeniach.
§9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków podopiecznych,
3. członków wspierających,
4. członków honorowych.
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§ 10
1. Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba niepełnosprawna, posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
2. Członkiem podopiecznym może być za zgodą swoich opiekunów prawnych osoba
niepełnoletnia, posiadająca orzeczenie komisji lekarskiej o niepełnosprawności.
Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności
prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa
wyborczego, z tym, że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić
osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do
stowarzyszenia według zasad określonych w statucie, bez prawa udziału
w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego
i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.
3. Osoba prawna może zostać jedynie członkiem wspierającym.
4. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla
rozwoju Stowarzyszenia.
Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków, na wniosek
Zarządu Stowarzyszenia.
Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.
§ 11
1. Członków zwyczajnych, podopiecznych i wspierających przyjmuje w drodze
uchwały Zarząd Stowarzyszenia.
2. W razie odmowy przyjęcia, kandydat na członka może odwołać się do Walnego
Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji odmownej.
§ 12
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
1. Czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia.
2. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
§ 13
Członkowie honorowi, wspierający i podopieczni:
1. <ie posiadają czynnego i biernego prawa wyboru do władz Stowarzyszenia, za
wyjątkiem małoletnich w wieku od 16 do 18 lat, którzy takie prawo posiadają.
2. Mają prawo do uczestniczenia w zgromadzeniach członków i pracach
Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących uchwalenia statutu, jego zmian oraz działalności
Stowarzyszenia, mają głos doradczy.
§ 14
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1. Aktywne uczestniczenie w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego zadań
statutowych.
2. Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Regularne opłacanie składki członkowskiej.
§ 15
1. Utrata członkostwa następuje w razie:
a) dobrowolnego ustąpienia,
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b)
c)
d)
e)

likwidacji osoby prawnej,
śmierci osoby fizycznej,
nieuczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
nieopłacania składek członkowskich za okres dłuższy niż rok, po uprzednim
upomnieniu,
f) wykluczenia z powodu działalności na szkodę Stowarzyszenia,
g) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową - pozbawienia praw
publicznych,
2. W sprawach związanych z utratą członkostwa uchwałę podejmuje Zarząd
Stowarzyszenia. Od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania się do Walnego
Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 16
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wyboru dokonuje się w głosowaniu
tajnym lub jawnym.
3. Szczegółowy zakres i zasady działania władz Stowarzyszenia określają regulaminy.
4. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności
co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, jeżeli statut nie
stanowi inaczej.
§ 17
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków odbywa się przynajmniej raz w roku najpóźniej do 30
kwietnia danego roku.
3. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia.
§ 18
1. <adzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na wniosek:
a) Zarządu Stowarzyszenia,
b) Komisji Rewizyjnej,
c) pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków.
2. Wniosek o zwołanie <adzwyczajnego Walnego Zebrania powinien zawierać
proponowany porządek obrad.
3. <adzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane najpóźniej w ciągu miesiąca od
dnia zgłoszenia wniosku.
§ 19
1. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków powinno być doręczone jego
uczestnikom wraz z proponowanym porządkiem obrad, co najmniej 7 dni przed
terminem zebrania.
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2. Walne Zebranie Członków może się odbyć w II terminie, w tym samym dniu, lecz co
najmniej o 30 minut później, co należy podać w zawiadomieniu.
3. W II terminie Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały bez względu na
liczbę członków obecnych na zebraniu, zwykłą większością głosów, z wyłączeniem
uchwał dotyczących zmian statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia.
§ 20
Do właściwości Walnego Zebrania Członków należy:
1. Uchwalanie planów i kierunków działania Stowarzyszenia,
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia,
3. Uchwalanie Statutu Stowarzyszenia oraz jego zmian,
4. Uchwalanie wysokości składki członkowskiej,
5. Wybór członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej oraz uzupełnianie składu
tych organów występuje w tym samym trybie,
6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
7. Uchwalanie regulaminów:
a) Walnego Zebrania Członków,
b) Zarządu Stowarzyszenia,
c) Komisji Rewizyjnej.

1.
2.
3.
4.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

§ 21
Walne Zebranie Członków obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie
regulaminu.
Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały w sprawach objętych
porządkiem obrad.
<ad sprawami nieobjętymi porządkiem obrad Walne Zebranie Członków może
obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2/3 zebranych.
Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który powinien być podpisany
przez przewodniczącego Walnego Zebrania i protokolanta.
§ 22
W przypadku, gdy liczba członków zwyczajnych przekracza 100 osób, wówczas
Walne Zebranie Członków zastępowane jest Walnym Zebraniem Delegatów.
Delegaci wybierani są spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym lub
jawnym, zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów
w liczbie stanowiącej 1/5 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia tj. na każdych
5 członków przypada 1 delegat.
Liczba delegatów przypadająca na poszczególne Oddziały jest proporcjonalna do
liczby członków zwyczajnych zrzeszonych w Oddziale i jest określona przed każdym
Walnym Zebraniem Delegatów uchwałą Zarządu Stowarzyszenia i podawana do
wiadomości Zarządów Oddziałów z uwzględnieniem postanowień ust. 2.
Kadencja delegatów trwa 4 lata.
Szczegółowy tryb wyboru delegatów określi regulamin.
Postanowienia Statutu dotyczące Walnego Zebrania Członków stosuje się
odpowiednio do Walnego Zebrania Delegatów.
Zarząd Stowarzyszenia
§ 23
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1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi
Zebraniami Członków.
2. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
§ 24
1. Zarząd składa się z 3 do 7 członków, w tym:
- 1 prezesa,
- 1 sekretarza,
- 1 skarbnika.
2. Członków Zarządu wybiera i odwołuje Walne Zebranie Członków.
3. Prezesa Zarządu wybierają spośród siebie członkowie Zarządu w głosowaniu
jawnym.
4. W razie śmierci, ustąpienia lub niemożności pełnienia funkcji członka Zarządu przez
okres ponad 6 miesięcy – mandat wygasa.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu z przyczyn określonych w ust.
4., Zarząd może dokooptować do swego grona nowego członka spośród kandydatów
zgłoszonych do Zarządu na Walnym Zebraniu Członków, według ilości uzyskanych
głosów, przy czym liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 składu
Zarządu.
6. Jeżeli skład Zarządu będzie mniejszy niż minimalny, określony w ust. 1.,
przeprowadza się wybory uzupełniające.
§ 25
Pracami Zarządu kieruje prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez
niego członek Zarządu.
§ 26
Do właściwości Zarządu należy:
1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków oraz składanie sprawozdań ze
swej działalności.
2. Czuwanie nad przestrzeganiem statutu i obowiązujących regulaminów.
3. Zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia.
4. Ustalanie wewnętrznej struktury Stowarzyszenia.
5. Powoływanie i odwoływanie pełnomocników Zarządu.
6. Przyjmowanie członków.
7. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów.
8. Decydowanie o przystąpieniu Stowarzyszenia w charakterze członka zbiorowego do
organizacji społecznych i stowarzyszeń oraz występowania z nich.
9. Podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz
Stowarzyszenia.
Przy podejmowaniu uchwał i decyzji, o których mowa w ust. 8., 9. wymagane jest
uzyskanie opinii Komisji Rewizyjnej.
§ 27
1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa Zarządu lub wyznaczonego przez
niego członka Zarządu, przynajmniej raz na kwartał.
2. O czasie i miejscu zawiadamia się członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej co
najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej z głosem
doradczym.
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4. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez
prezesa Zarządu lub wyznaczonego przez niego członka Zarządu oraz protokolanta.
Komisja Rewizyjna

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

§ 28
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego grona przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego i sekretarza.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji
może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w Stowarzyszeniu.
W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, jego śmierci, wykluczenia ze
Stowarzyszenia, niemożności pełnienia funkcji przez okres ponad 6 miesięcy –
mandat wygasa.
W przypadku opisanym w ust. 5. skład osobowy Komisji Rewizyjnej jest
uzupełniany spośród kandydatów zgłoszonych do Komisji Rewizyjnej na Walnym
Zebraniu Członków, według ilości uzyskanych głosów.
Jeżeli skład Komisji Rewizyjnej będzie mniejszy niż minimalny, określony w ust. 1.,
przeprowadza się wybory uzupełniające.
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia, być
spokrewnieni i spowinowaceni lub pozostawać w podległości służbowej
z członkami innych władz Stowarzyszenia,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
umyślnej,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienie swej funkcji zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości określonej na podstawie art. 20 pkt
6c) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 96 poz.
873).

§ 29
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze
szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
2. Przedstawienie Zarządowi uwag i wniosków wynikających z przeprowadzanych
kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia.
3. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności oraz
zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu.
§ 30
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej 2 razy
w roku.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo w każdym czasie kontrolować działalność
Stowarzyszenia, żądając wyjaśnień od Zarządu, oraz korzystać z pomocy
rzeczoznawców.

Rozdział V
STATUT
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Oddziały Stowarzyszenia
§ 31
Zarząd Stowarzyszenia na wniosek co najmniej 15 członków może powołać Oddział
Stowarzyszenia.
§ 32
Zarząd Stowarzyszenia powołując Oddział Stowarzyszenia określa jago obszar
działania.
§ 33
Władzami Oddziału Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Oddziału.
2. Zarząd Oddziału.
3. Komisja Rewizyjna Oddziału.
§ 34
Kadencja wszystkich władz Oddziału Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa
się w głosowaniu tajnym lub jawnym, zwykłą większością głosów, spośród
nieograniczonej liczby kandydatów.
§ 35
Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia
i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

1.
2.

3.

§ 36
Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału co
4 lata.
<adzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest na mocy
uchwały Zarządu Oddziału lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, bądź na żądanie co
najmniej 1/4 jego członków i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
<adzwyczajne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest w terminie 6 tygodni
od chwili złożenia wniosku.
Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane w pierwszym terminie jest
prawomocne przy obecności 2/3 ogólnej liczby członków, a zwoływane w drugim
terminie jest prawomocne bez względu na liczbę członków. Drugi termin zebrania
nie może być wyznaczony wcześniej niż 30 minut po pierwszym terminie.

§ 37
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1. Ustalanie głównych kierunków działania Oddziału.
2. Wybór członków Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału.
3. Uchwalanie wniosków i prezentowanie ich na forum Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia.
4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Oddziału oraz udzielanie
absolutorium Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału.
5. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Oddziału lub Komisji Rewizyjnej
Oddziału.
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6.

Występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskiem w sprawie likwidacji
Oddziału.

§ 38
Zarząd Oddziału kieruje bieżącą działalnością Oddziału Stowarzyszenia i reprezentuje
go na zewnątrz. Posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący i są one protokołowane.

§ 39
Zarząd Oddziału składa się z 3 do 5 osób, w tym:
− 1 przewodniczącego,
− 1 sekretarza,
− 1 skarbnika.
2. Przewodniczącego Zarządu wybierają spośród siebie członkowie Zarządu
w głosowaniu jawnym.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z planem pracy oraz w miarę potrzeb,
nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
4. Jeżeli osoba pełniąca funkcję przewodniczącego Zarządu przestaje ją pełnić
w czasie kadencji, to zastępuje go sekretarz lub inny członek Zarządu i pełni ją do
dnia, na który przypadłby koniec kadencji jego poprzednika.
1.

§ 40
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1. Kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu
Stowarzyszenia i uchwałami Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwalanie rocznych planów działania oraz składanie sprawozdań z ich wykonania.
3. Przygotowanie i przekazywanie Zarządowi Stowarzyszenia rocznych sprawozdań
z działalności Oddziału i prowadzonej gospodarki finansowej.
4. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału.
5. Powoływanie komisji problemowych zarówno stałych jak i doraźnych.
6. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
7. Podejmowanie uchwał w przedmiocie skreślenia z listy członków Oddziału.
8. Występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskami dotyczącymi
usprawnienia i poszerzenia działalności Oddziału.
9. Składanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań z działalności.
10. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nienależących do kompetencji
Walnego Zebrania Członków Oddziału.
§ 41
1. Organem kontrolnym Oddziału jest Komisja Rewizyjna Oddziału, składająca się z 2
do 3 osób w tym przewodniczącego, którego członkowie Komisji wybierają spośród
swego grona.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji
w Stowarzyszeniu i jego Oddziałach.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału
a) nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia, być
spokrewnieni i spowinowaceni lub pozostawać w podległości służbowej
z członkami innych władz Stowarzyszenia,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
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umyślnej,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienie swej funkcji zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości określonej na podstawie art. 20 pkt
6c) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 96 poz.
873).
§ 42
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1. Kontrola działalności Oddziału co najmniej raz w roku.
2. Zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu wniosków dotyczących działalności Oddziału.
3. Składanie podczas Walnego Zebrania Członków Oddziału sprawozdania ze swej
działalności.
4. Wnioskowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału.
§ 43
Jeżeli w czasie kadencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Oddziału ich skład osobowy
zmniejszy się o więcej niż 1/3 wybranych członków, organy te mogą dokooptować do
swego składu brakującą liczbę członków, spośród kandydatów zgłoszonych do tych
organów na Walnym Zebraniu Członków Oddziału. Ich kadencja kończy się z upływem
dnia, na który przypada koniec kadencji poprzedników.
§ 44
Gospodarkę finansową Oddział prowadzi na rachunku bankowym Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia może wyrazić zgodę na prowadzenie przez Oddział samodzielnej
gospodarki finansowej na odrębnym rachunku bankowym, ustalając jednocześnie
zasady jej funkcjonowania.

Kontrolę nad wszystkimi
Stowarzyszenia.

§ 45
władzami Oddziału

sprawują

odpowiednie

władze

Rozdział VI
Majątek i fundusze Stowarzyszenia.
§ 46
1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, składniki ruchome
i fundusze.
2. Majątek Stowarzyszenia może pochodzić z:
a) wpływów ze składek członkowskich,
b) wpływów z działalności statutowej,
c) darowizn, spadków i zapisów,
d) świadczeń członków wspierających,
e) innych wpływów.
§ 47
Co do majątku Stowarzyszenia zabrania się:
a) udzielania pożyczek i zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
STATUT

strona 12

Stowarzyszenia Rehabilitacji, Kultury Fizycznej, Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie

w stosunku do jego członków, członków władz Stowarzyszenia oraz pracowników,
a także osób bliskich dla pracowników, tj. osób z którymi pozostają w związku
małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków władz
Stowarzyszenia oraz pracowników, a także osób bliskich dla pracowników, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie
to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych zasadach,
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków władz
Stowarzyszenia oraz pracowników, a także osób bliskich dla pracowników, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie władz oraz pracownicy, a także
osoby bliskie pracowników.
§ 48
Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych w imieniu
Stowarzyszenia upoważnieni są prezes Zarządu – samodzielnie, a każdy inny członek
Zarządu łącznie ze skarbnikiem.

Rozdział VII
Zmiana statutu
§ 49
Statut Stowarzyszenia i jego zmiany uchwala Walne Zebranie Członków większością 2/3
głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

Rozdział VIII
Rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 50
1. Uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przekazania jego majątku
podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, w obecności co
najmniej 3/4 liczby uprawnionych do głosowania.
2. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu.

Cieszyn, dnia 25 marca 2010 r.
Zarząd Stowarzyszenia:
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Prezes -

Krystyna Stefańska-Gnida .......................................................

Sekretarz -

Jan Gnida

.......................................................
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Skarbnik -

Kazimiera Kawulok

.........................................................

Członek -

Paweł Branc

........................................................

Członek -

Michał Graboń

........................................................

Członek -

Janusz Kunisz

........................................................

Członek -

Leszek Pindur

.........................................................
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