STATUT
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ
„RADOMKA”
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Radomka”
w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem dobrowolnym, niezależnym, samorządnym i trwałym
§2.
Siedzibą Stowarzyszenia zlokalizowana jest miejscowość Milejowice znajdująca się na
obszarze powiatu radomskiego i gminy Zakrzew.
§3.
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na
podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz. U. z
2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

1.
2.
3.
4.

§4.
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie
może prowadzić swoją działalność także poza granicami kraju.
Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Radomka” jest organizacją non-profit,
a statutowa Stowarzyszenia prowadzona jest nieodpłatnie.
ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§1.
Celem Stowarzyszenia jest:
a) podejmowanie działań na rzecz rozwoju i aktywizacji wspólnot i społeczności
lokalnych;
b) wspieranie i inicjowanie społecznej, edukacyjnej, kulturowej, gospodarczej oraz
charytatywnej aktywności środowisk lokalnych,
c) angażowanie mieszkańców obszarów wiejskich i obszarów miejskich oraz aktywizacja
ich i lokalnych instytucji na rzecz rozwiązywania własnych, artykułowych przez dane
środowisko problemów i potrzeb,
d) rozwój lokalnej samoorganizacji, solidarności oraz wzmocnienie i integracja lokalnych
społeczności i grup obywatelskich
e) wzmocnienie i zaktywizowanie lokalnych zasobów – instytucji i organizacji
samorządowych, pozarządowych i biznesowych,

f) animowanie i stymulowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską,
samorządową, biznesową,
g) wspieranie i inicjowanie działań organizacji, instytucji lokalnych i obywateli
działających w obszarze samorządności, kultury, edukacji, przedsiębiorczości, pomocy
społecznej i ochrony środowiska
h) tworzenie płaszczyzny do regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej współpracy
lokalnych liderów oraz instytucji publicznych i pozarządowych
i) wspieranie idei integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami
j) Wpieranie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona
dziedzictwa przyrodniczego;
k) Podejmowanie innych społecznie i gospodarczo ważnych dla przedstawicieli obszarów
które objęte są działaniami Centrum Aktywności Lokalnej, związanych z ich rozwojem
gospodarczym, społecznym i kulturowym;
§2.
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) podejmowanie wszelkich inicjatyw prowadzących do realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia
b) wspieranie inicjatyw obywatelskich i akcji społecznych, których cele są zbieżne
z celami statutowymi i kierunkami działań Stowarzyszenia
c) organizowanie wydarzeń, inicjatyw, szkoleń, warsztatów, konferencji o zasięgu
krajowym i międzynarodowym
d) tworzenie i wdrażanie programów i projektów zgodnych z celami statutowymi
Stowarzyszenia,
d) organizowanie projektów i innowacyjnych działań, programów społecznych,
gospodarczych i kulturalnych,
e) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie
i publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia,
f) prowadzenie badań społecznych, przygotowywanie ekspertyz i raportów dotyczących
środowiska lokalnego,
g) udzielanie wsparcia, w tym finansowego, szeroko rozumianym lokalnym inicjatywom
obywatelskim,
h) tworzenie i prowadzenie instytucji o charakterze społeczno-edukacyjnym,
i) organizowanie inicjatyw i spotkań międzynarodowych, międzyregionalnych
i międzynarodowych, w szczególności z udziałem osób aktywnie działających w
środowiskach lokalnych, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek
samorządowych i otoczenia biznesu
j) współpracę i rozwijanie kontaktów partnerskich z organizacjami pozarządowymi,
grupami i osobami aktywnie działającymi na polu społecznym i kulturalnym,
organami państwowymi i samorządowymi, przedsiębiorcami, rolnikami, ośrodkami
kulturalnymi, naukowymi i edukacyjnymi oraz innymi instytucjami w Polsce i na
świecie, zarówno w Europie Środkowej, Wschodniej i Zachodniej, jak i na innych
kontynentach, w kierunku realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
k) realizowanie prac i przedsięwzięć zgodnych z celami Stowarzyszenia, zleconych przez
inne organizacje i instytucje,

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§1.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
§2.
1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie oraz przedłoży rekomendację jej kandydatury
wydaną przez instytucje lub grupę osób związanych z obszarem jej funkcjonowania.
2. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu Stowarzyszenia.
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§3.
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu.
§4.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10
członków Stowarzyszenia.

§5.
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych
Stowarzyszenie,
c) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.

przez

§6.
1. 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 prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§7.
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
• z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
• z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
• z powodu nie płacenia składek za okres roku,
• na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub
pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§1.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz.
a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich
wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze
postanowienia statutu stanowią inaczej.
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§2.
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym
Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane minimum raz na rok przez
Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich
członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny
wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością
głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest
jawne.
W przypadku braku wymaganej liczby członków na Wlanym Zebraniu, Zarząd zwołuje
następne Walne Zebranie w terminie 30 min. od zamknięcia obrad Walnego Zebrania z
powodu braku wymaganej liczby osób. W takim przypadku Uchwały Walnego
Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów osób biorących udział w
Walnym Zebraniu.

7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków 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 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 i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
8. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zabraniu
Członków przysługuje jeden głos.
§3.
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na
zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym Prezesa oraz Wiceprezesa i Sekretarza. Prezesa
i Wiceprezesa i Sekretarza wybiera Walne Zgromadzenie Członków
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy
miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
4. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków.
5. Do reprezentowania stowarzyszenia uprawniony jest Prezes lub Wiceprezes zarządu
jednoosobowo. Do zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów uprawniony
jest Prezes Zarządu samodzielnie lub z upoważnienia Zarządu dwóch członków Zarządu
łącznie.
§4.
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz
sekretarza.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz
zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
§5.
4. W razie gdy skład 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.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§1.
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie
Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1.
1. 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.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo o Stowarzyszeniach.

