STATUT STOWARZYSZENIA „Wspólnie dla Ustronia”
Rozdział I.
Postanowienia ogólne:
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: „Wspólnie dla Ustronia”, w dalszych postanowieniach statutu zwane
Stowarzyszeniem.
§2
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia
7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jedn. - Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855
z późn.zm.) oraz niniejszego statutu.
§3
1.Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Ustroń.
2.Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska, ze szczególnym uwzględnieniem Ustronia i
powiatu cieszyńskiego.
3.Dla prawidłowej realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych
państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§4
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach działania.
§5
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
§6
Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych
spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§7
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach
szczegółowych. Wzory odznak i pieczęci ustala Zarząd Stowarzyszenia.
Rozdział II.
Cele i sposoby ich realizacji:
§8
Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz kultury, turystyki, sportu oraz społeczeństwa
obywatelskiego, służąca pogłębianiu patriotyzmu i tożsamości narodowej i regionalnej.
1. Podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz demokracji lokalnej,
zwłaszcza w obszarze kultury,
2. Działalność na rzecz edukacji, zwłaszcza ludzi młodych, poszanowania dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego,
3.

Rozwijanie zainteresowań dziejami najnowszymi, historią i tradycjami w Regionie Śląska
Cieszyńskiego i Podbeskidzia,

4.

Podejmowanie działań na rzecz polityki prorodzinnej i promocji ludzi młodych na rynku
pracy,

5.

Promowanie i popularyzacja turystyki i sportu w regionie,

6.

Wspomaganie lokalnych wartościowych inicjatyw społecznych,

7.

Upowszechnianie wiedzy dotyczącej funkcjonowania UE na poziomie społeczności
lokalnych,

8.

Propagowanie działań proekologicznych,

9.

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

10.

Inne działania dotyczące życia oraz funkcjonowania miasta i regionu.

§9
Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
1.

Organizowanie, współorganizowanie lub wspieranie imprez kulturalnych,

2.

Organizowanie, współorganizowanie lub wspieranie imprez turystycznych i sportowych,

3.

Wspieranie i organizowanie akcji promujących region,

4.
Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych urzędów i sądów w sprawach
dotyczących terenów Powiatu Cieszyńskiego, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków rozwoju
Miasta Ustroń,
5.

Współpraca z organizacjami i osobami, mającymi podobne cele działania,

6.

Utworzenie partnerstwa publiczno-prywatnego służącego realizacji celów Stowarzyszenia.

§10
Działalność statutowa Stowarzyszenia może być realizowana jako

działalność

odpłatna lub

nieodpłatna.
Rozdział III.
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§11
1.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie
członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2.Cudzoziemcy, również nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
mogą być członkami Stowarzyszenia na tych samych zasadach co obywatele Polscy.
§ 12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a)członków zwyczajnych;
b)członków wspierających;
c)członków honorowych.
§ 13
1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży
deklarację członkowską na piśmie.
2.Członkiem wspierającym może być pełnoletnia osoba fizyczna i prawna zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub
merytoryczną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela,
uprawnionego do jej reprezentowania.

3.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełna
zdolność do czynności prawnych, szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub wnosząca wybitny
wkład w rozwój idei propagowanych przez Stowarzyszenie i realizację jego celów statutowych,
która wyrazi na to zgodę.
4.Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje na podstawie pisemnej deklaracji Zarząd w
drodze uchwały podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. Wzór
deklaracji członkowskiej ustala Zarząd.
5.Członkiem honorowym staje się osoba zainteresowana, po przyjęciu uchwały przez Walne
Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu lub grupy co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.
§ 14
1.Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
a)wybierania i bycia wybieranym w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia;
b)uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków;
c)wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności
Stowarzyszenia;
d)udziału w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia;
e)korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
2.Członek zwyczajny ma obowiązek:
a)brania aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
b)przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
c)regularnego opłacania składek.
§ 15
Członek wspierający Stowarzyszenia ma wszystkie prawa przysługujące członkom zwyczajnym za
wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Członek wspierający ma obowiązek spełnienia
zadeklarowanych

świadczeń,

przestrzegania

statutu,

regulaminów

oraz

uchwał

władz

Stowarzyszenia. Członek wspierający ma prawo brania udziału – z głosem doradczym – w obradach
statutowych władz Stowarzyszenia.
§ 16

1.Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie prawa przysługujące członkom zwyczajnym za
wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
2.Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
3.Członek honorowy ma prawo brania udziału – z głosem doradczym – w obradach statutowych
władz Stowarzyszenia.
4.Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania postanowień statutu, regulaminów
i uchwał władz Stowarzyszenia.
§17
1.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a)dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie;
b)śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
c) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu;
d)wykluczenia przez Zarząd z powodu:
1)rażącego naruszenia statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia; 2)uporczywego
uchylania się od aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia; 3)niewywiązywania się z
obowiązku płacenia składek za okres przekraczający 6 miesięcy;
2.O wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia decyduje:
a)Zarząd w formie uchwały – w wypadku członków niebędących członkami Zarządu;
b)Komisja Rewizyjna w formie uchwały – w wypadku członków będących członkami Zarządu.
3.Od uchwały w sprawie pozbawienia członkostwa, wykluczonemu przysługuje odwołanie do
Walnego Zgromadzenia Członków.
4.Osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty doręczenia
stosownej uchwały wraz z jej uzasadnieniem. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu,
który wydał uchwałę. Jest ono rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.
Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.
5.W wypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania, uchwała w przedmiocie wykluczenia członka
ze Stowarzyszenia zostaje uchylona, a jej skutki uważa się za niebyłe.
Rozdział IV.
Organy Stowarzyszenia
§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:
a)Walne Zgromadzenie Członków,
b)Zarząd
c)Komisja Rewizyjna
§ 19
Komitet Założycielski, przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie Stowarzyszenia, wybierze
członków Zarządu (określając również ich ilość) i Komisji Rewizyjnej.

§ 20
1.Walne Zgromadzenie Członków może w uchwale powołać Radę Naukową Stowarzyszenia.
Rada Naukowa Stowarzyszenia jest zespołem opiniodawczo–doradczym w kwestiach dotyczących
realizacji celów Stowarzyszenia.
2.Członkowie Rady nie muszą być członkami Stowarzyszenia. Do członkostwa w Radzie zaprasza ich
Zarząd. Członkami Rady stają się po wyrażeniu zgody na piśmie.
3.Zasady działania Rady zostaną określone w uchwale przez Walne Zgromadzenie Członków.
§ 21
1.Kadencja władz Stowarzyszenia pochodzących z wyboru trwa 4 lata.
2.Wybory do władz Stowarzyszenia są równe i odbywają się w głosowaniu tajnym. Wyboru
kandydatów do władz Stowarzyszenia dokonuje się zwykłą większością głosów.
3.Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
4.Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością
głosów, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków. Na podstawie
uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
5.Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu
jawnym i zapadają zwykłą większością głosów stanowiących.
§ 22

W przypadku ustąpienia, odwołania, ustania członkostwa w Stowarzyszeniu członka władz
Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie
wyborów na nieobsadzone stanowisko, na zasadach ogólnych. Kadencja nowo wybranego członka
Stowarzyszenia upływa wraz z upływem kadencji organu Stowarzyszenia, do którego został
wybrany.
§ 23
1.Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a)członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym
b)członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście – z głosem doradczym
3.Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4.Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd
Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co
najmniej na 14 dni przed terminem zgromadzenia.
5.Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbywać w każdym czasie
z zachowaniem 14-dniowego terminu dla powiadomienia wszystkich członków o terminie
i miejscu zgromadzenia. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji
Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia złożony Zarządowi. Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 30 dni od złożenia
Zarządowi prawidłowego wniosku o jego zwołanie.
6.Walne Zgromadzenie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
7.Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje przewodniczący wybrany zwykłą większością
głosów. Przewodniczący wyznacza spośród członków protokolanta i sekretarza. 8.Do kompetencji
Walnego Zgromadzenia należą:
a)określenie głównego kierunku działania i rozwoju Stowarzyszenia;
b)uchwalania zmian statutu;
c)wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;
d)udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
e)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
f)uchwalanie budżetu i zatwierdzanie sprawozdań finansowych;
g)podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;

h)rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego
władze;
i)rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
j)podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
k)podejmowanie uchwały w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie
zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia;
l)podejmowanie innych uchwał, jeśli statut tak stanowi.
§24
1. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia i reprezentowania
Stowarzyszenia na zewnątrz.
2.Zarząd ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.
3.W skład Zarządu wchodzi od 3 do 8 członków.
4.Zarząd spośród swoich członków, na pierwszym posiedzeniu w zakresie podziału funkcji w
zarządzie, dokonuje wyboru Prezesa, Wiceprezesa oraz Skarbnika.
5.Na czele Zarządu stoi Prezes. Kieruje on pracami Zarządu i reprezentuje go przed Walnym
Zgromadzeniem Członków Stowarzyszenia.
6.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes. Zarząd może zebrać się też na wniosek Komisji Rewizyjnej.
7.Do kompetencji Zarządu należą:
a)kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
b)wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
c)sporządzanie planów prac i budżetu;
d)sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
e)planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;
f)podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążeniu majątku Stowarzyszenia;
g)reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, w tym składanie oświadczeń woli w sprawach
majątkowych;
h)zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;
i)przyjmowanie i wykluczanie członków;
j)uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia;
k)podejmowanie innych uchwał, jeśli statut tak stanowi.

8. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych,
uprawniony jest Prezes lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
§25
1.Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2.Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i
sekretarza. W razie potrzeby, Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może zwiększyć
liczbę członków Komisji Rewizyjnej, nie więcej jednak niż do 5 osób.
3.Przewodniczącego, zastępcę i sekretarza wybierają członkowie Komisji Rewizyjnej spośród
siebie.
4.Do Kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:
a)kontrolowanie działalności Zarządu;
b)składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzaniu Członków;
c)prawo wystąpienia z wnioskiem do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków;
d)składanie wniosków o udzielanie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia;
e)składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków;
f)podejmowanie innych uchwał, jeśli statut tak stanowi.
§26
1.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2.Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
3.Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli
złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw oraz przedstawienia
wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia.
Rozdział V.
Majątek Stowarzyszenia i działalność gospodarcza.
§27
Majątek Stowarzyszenia powstaje z :
a) składek członkowskich;
b) darowizn, spadków, zapisów;

c) dotacji i ofiarności publicznej;
d) dochodów z działalności gospodarczej.
§28
Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na kocie Stowarzyszenia lub w
kasie podręcznej. W kasie podręcznej mogą znajdować się środki w kwocie nie większej niż 2000 zł.
( dwa tysiące złotych ).
§29
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, po zarejestrowaniu w Rejestrze
Przedsiębiorców KRS na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie
prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych.
§30
1.Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążenia majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
2.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział VI.
Postanowienie końcowe.
§31
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – ( 2/3 ), przy obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania.
§32
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenia Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczania majątku Stowarzyszenia.
§33

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o
Stowarzyszeniach.

