OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
STAROSTWO POWJATOWE W SLAWNIE
Hiuro Obsdmi luiercsamow
Wpiyn^lo

24. O* - 2014
Data i miejsce ztozenia oferty
(wypehiia organ administracjj publicznej)

Nr ewiteirfny,,,
Podpis....

jfjro

OFERTA
ORGANIZACJI POZARZADOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-OW),
O KTORYM (-YCH) MOWAW ART. 3 UST. 3 USTAWY
Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAtALNOSC! POZYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
(Dz. U. z2010 r. Nr234, poz. 1536!,
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

dziafalnosc na rzecz osob niepefnosprawnych realizowanego przez
organizowanie zajec rehabilitacyjnych dla osob
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(rodzaj zadania pubticznego)

,,REHABILITACJA- TO JEST DAR"
(tytul zadania publicznego)

w okresie od 04.08. 2014r. do 31.10. 2014r.

W FORMIE
WSPARCIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
PRZEZ

Starostwo Powiatowe w Slawnie
z siedzib^ w Slawnie przy ul. Sempotowskiej 2a

skfadana na podstawie przepis6w dzialu II rozdziatu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dziatalnofici pozytku publicznego i o wolontariacie

, f-

I.

Dane oferenta

1) nazwa: Stowarzyszenie Rodzicdw i Przyjacidf Dzieci ze Specjalnymi
Potrzebami Edukacyjnymi ,,Razem"
2) forma prawna:
(X) Stowarzyszenie
( ) koscielna osoba prawna
( ) spotdzielnia socjalna

( ) fundacja
( ) koscielna jednostka organizacyjna
( ) inna

3) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, w innym rejestrze lub ewidencji:
0000260034
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 04.07.2006

5) nr NIP: 499-05-18-470

nr REGON: 320233593

6) adres:
miejscowosc; Stawno ul.. Mielczarskiego 1
dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:
gmina: Stawno powiat: slawiehski
wojewodztwo: zachodniopomorskie
kod pocztowy: 76-100 poczta: Stawno
7) tel : 605 057 770
faks:
e-mail: stowarzyszeniedziecirazem@interia.pl

http://www.razem.pozytek.info

8) numer rachunku bankowego: 87 9377 0002 0000 0322 2000 OOtO
nazwa banku: Bank Spotdzielczy w S/awn/e
9) nazwiska i imiona osob upowaznionych do reprezentowania oferenta/oferentow:
a) Bozena Mielcarz - prezes
b) Wioletta Romanowska - skarbnik
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonuja^cej
zadanie, o ktorym mowa w ofercie:
Stowarzyszenie Rodzicdw i Przyjadoi Dzieci ze Specjalnymi
Potrzebami Edukacyjnymi ,,Razem"
ul. Mielczarskiego 1
76-100 S/awno

tel. 661 188 247
11) osoba upowazniona do sktedania wyjasnieh dotycza,cych oferty (imif i nazwisko oraz nr
telefonu kontaktowego)

Bozena Mielcarz
tel. 605 057 770

12) przedmiot dziatalnoSci pozytku publicznego:

a) dziatalnosc statutowa nieodptatna

• Inicjowanie i prowadzenie dziafah na rzecz poprawy warunkdw zycia osc-b
niepetnosprawnych, w szczegolnosci poprzez prowadzenie dziennego oSrodka
rehabilitacyjno-terapeutycznego dla dzieci oraz wspdtdziafenie w prowadzeniu
rehabilitacji leczniczej w rdznych formach
• Opieka dzienna nad dziecmi niepetnosprawnymi - praca wolontariuszy i rodzicow

13) jezeli oferent /oferenci prowadzi/prowadza_dziatelno$c gospodarcza;
a) numerwpisu do rejestru przedsi?biorc6w
b) przedmiot dziatelnosci gospodarczej
nie dotyczy

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentow wobec organu administracji
publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej
Umowy, petnomocnictwa i inne akty prawne podpisuja.w imieniu Zarzad Stowarzyszenia dwie
osoby w tym prezes lub wiceprezes. Dokumenty dotyczace zobowiazah finansowych oraz
powodujace zmian§ sktednikow majajtkowych podpisujq i imieniu Zarzadu dwie osoby: prezes
lub wiceprezes oraz skarbnik Stowarzyszenia.

III. Szczegotowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do
realizacji
1}

Krotka charakterystyka zadania publicznego

Codzienna, indywidualna praca rehabilitantki z kazdym dzieckiem przez 30 - 50 minut (w
zaleznoSci od samopoczucia dziecka i jego mozliwoSci) poprzez dobor odpowiednich
cwiczeh.
Prowadzenie zaj$c opiekunczych grupowych i indywiduafnych przez wolontariuszy i
stazystki.
Zapewnienie dzieciom przez 7 godzin dziennie od poniedziatku do piatku fachowych i

wtasciwych warunkow
odpowiednim sprzqtem.

2)

stymulujacych

rozwoj

psychofizyczny.

Osrodek

dysponuje

Opis potrzeb wskazujqcych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn
oraz skutk6w

utrzymanie i podniesienie sprawnosci psychonjchowej dzieci lezacych i dochodzacych na
rehabilitacjq,
zapobieganie przykurczom i niedowtadom kohczyn,
wyrabianie zaradnosci osobistej i pobudzanie aktywnosci spofecznej osoby
niepetnosprawnej,
wyrabianie umiej^tnosci samodzielnego wypetniania rol spotecznych,
likwidacj§ barier w szczegolnosci architektonicznych, urbanistycznych, transportowych,
technicznych, w komunikowaniu si§ i dost^pie do informacji,
ksztattowanie w spoteczehstwie wtasciwych postaw i zachowah sprzyjaja^cych integracji z
osobami niepetnosprawnymi.
usprawnianie nichowe i dobdr odpowiednich cwiczeh na podstawie diagnoz lekarskich dla
dzieci, ktore ze wzgl$du na wiek (3 fata) otrzymuj$ szans$ na normalny rozwoj
wzrost satysfakcji zyciowej dzieci i rodzicdw,
pomoc rodzicom ze Sfawna i umozliwienie im rehabHitacji ich niepefnosprawnych dzieci,
bez koniecznosci dojazdow poza teren zarnieszkania
3)

Opis grup adresatow zadania publicznego

Adresatami zadania sa, dzieci i mlodziez niepetnosprawna z
niepetnosprawnoscia, intelektualna., ruchowq, zamieszkuja.ce miasto i gmin^ Stewno.
Z miasta Slawna z naszej oferty rehabilitacji korzysta 4 dzieci przebywajacych w osrodku
oraz 3 dzieci dochodzqcych, la^cznie 7 osob.
Z gminy Stawno z w/w oferty korzysta 3 dzieci.
W tym roku planujemy rozszerzyc nasze dziatania i zaprosic do wspotpracy kolejnych
rodzicow z dziecmi niepetnosprawnymi.
Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwia^zanych z realizacja, zadania
publicznego, w szczegolnosci ze wskazaniem w jaki sposdb przyczyni sie to do podwyzszenia
standardu realizacji zadania.

nie dotyczy

1

Informacja, czy w ciajju ostatnich 5 lat oferent/oferenci otrzymat/otrzymali dotacj^ na
dofmansowanie inwestycji zwiqzanych z realizacja^ zadania publicznego z podaniem inwestycji,
kt6re zostaty dofinansowane, organu kt6ry udzielit dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji.
nie dotyczy

6)

Zaktadane cele realizacji zadania publicznego oraz sposob ich realizacji

Gt6wnym celem skfadanej ofertyjest podniesienie sprawnosci fizycznej i intelektualnej dzieci

dotkni$tych porazeniem mdzgowym, zespofem Downa i rozszczepem kr$gostupa poprzez
codzienna^ rehabilitacja data. Jednoczesnie poprzez wspolny pobyt w osrodku terapeutycznorehabilitacyjnym rozwijanie procesow intelektualnych podopiecznych, pr6by integracji ze
srodowiskiem, dostarczenie bodzcow majacych wptyw na dobre samopoczucie dzieci
niepetnosprawnych.

7)

Miejsce realizacji zadania publicznego

Dzienny Osrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny w Stawnie
ul. Mielczarskiego 1
76-100Sfawno

8)

Opis poszczegolnych dziatah w zakresie realizacji zadania publicznego

Jedynym dzialaniem, na ktore chcielibysmy przeznaczyc otrzymane srodki jest codzienna
rehabilitacja dzieci prowadzona przez rehabilitanta posiadaja^cego aktualne uprawnienia do
wykonywania zawodu. Zaj^cia z dziecmi b^da, prowadzone na terenie osrodka od godz. 8.00 do
14.00. Poziom niesprawnosci ruchowej oraz uposledzenia umyslowego naszych podopiecznych
zalexny jest nie tylko od stopnia uszkodzenia mozgu, ale takze od sposobu usprawniania i
nauczania Dlatego tak wazne jest aby pami^tac, ze kazde dziecko, ktore ma zapewniona^
wlasciwa, opiek? moze osiqgna^c optimum swoich mozliwosci, pomimo wyst^powania zaburzeh
aichowych. Stymutacja wszystkich sfer rozwojowych nie dopusci do powstania wtornych
zaburzeh dodatkowo uposledzaja^cych rozwqj. Waznym elementem kazdej rehabilitacji jest jej
regularnosc. Dlatego wazne jest aby osrodek funkcjonowal nie przerwanie. Do tego celu
niezb^dne jest regularne wsparcie finansowe.

9)

Harmonogram
Zadanie publiczne realizowane w okresie Od 04 SJerpieri 2014r

Poszczegotne dziatania w zakresie
reahzowanego zadania publicznego1'

codzienna rehabilitacja

Terminy realizacji
poszczegolnych
dzialan

Sierpieh,
Wrzesieri
Pazdziernik

10) Zaktadane rezultaty realizacji zadania publicznego

do 31 pazdziemjk 2014r

Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za dziatanie w
zakresie realizowanego zadania publicznego

Stowarzyszenie Rodzic6w i Przyjacidf
Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami
Edukacyjnymi ,,Razem"

Podniesienie sprawnosci fizycznej dzieci.
Osiajgniqcie kolejnych etapdw rozwoju ruchowego matych dzieci.
Danie szansy dzieciom niepetnosprawnym na dalszy psychofizyczny rozwdj.
Zaspokajanie oczekiwan rodzicow, te potrzeby ich dzieci realizowane s% na odpowiednim poziomie
z uwzglQdnieniem potrzeb rozwojowych.

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji zadania publicznego
1)

Kosztorys ze wzgl^du na rodzaj kosztow:

1

Rodzaj kosztow'81

Koszty
merytoryczne po
stronie
Stowarzyszenia
nRazem"

«

i Koszt jednostkowy (w

Lp-

Hose jednostek

"N

"E

o
o

f

in
'~

<O

Koszt
catkowity
(wzt)

z tego do
pokrycia
z
wnioskowanej
dotacji
(wzt)

z tego z ftnansowych
srodkow wtasnych,
srodkow
z innych zrodet , w tym
wptat i optat adresatow
zadania publicznego17'
(wzt)

4500

4000

500

4500

4000

500

'(0*

i
o

Koszt do pokrycia
z wkfadu osobowego,
w tym pracy
spotecznej cztonkow
i swiadczeh wolontariuszy
(wzt)

CC

E

Koszty obshigi*"
zadania
publicznego, wtym
koszty
administracyjne po
stronie ...(nazwa
Oferenta)m :
1)...
'/ '
•- , , ,.
2)
Inne koszty, w tym
koszty
wyposazenia i
promocji po stronie
... (nazwa
Oferenta)^ :
f f ...
1)
2)

IV

2)

Oqotem:

n

Wnioskowana kwota dotacji

2

Srodki finansowe wlasne17'

3.1

0

Tfl

—

Przewidywane zrddta finansowania zadania publicznego

1

3

o
o

4000 z\0 zl88,88%
11,12%

Srodki finansowe z innych zrodet ogotem
Z(

zt

%
%

1

srodki finansowe z innych zrodet publicznych (w szczegolnosci: dotacje

%

32

srodki z funduszy strukturalnych)17*

zt

3.3

4

Wklad osobowy (wtym swiadczenia wolontariuszy i praca spoteczna cztonk6w)

5

Ogotem (srodki wymienione w pkt 1- 4)

zt

%

z)

.%

4500 zt

100%

Finansowe srodki z innych zr6de* publicznych

Nazwa organu admmistracji publicznej lub
Jnnej jednostki sektora finansow
publicznych

Kwota srodkow
(W2t)

Informacja otym,
czy wniosek (oferta)
o przyznanie srodkow zostat
(-a) rozpatrzony(-a)
pozytywnie, czy tez nie
zostal(-a) jeszcze
rozpatrzony(-a)

Termin rozpatrzenia w pRypadku wnioskow
(ofert) nierozpatrzonych do
czasu zlozenia niniejszej
oferty

TAK/NIE11

Uwagi, ktore moga. mie6 znaczenie przy ocenie kosztorysu:

V. Inne wybrane informacje dotycz^ce zadania publicznego
1)

Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego

rehabilitant posiadajajcy aktualne uprawnienia do wykonywania zawodu,
opiekunowie - wolontariusze, rodzice, stazySci,
nauczyciele prowadzajcy zaj$cia rewalidacyjne,
stazy&i,

2)

Zasoby rzeczowe oferenta/oferent6w przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania

Rzeczowy:
• lokal- Dzienny Osrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny w Sfawnie, ul. Mielczarskiego 1
• sprzet - wyposazenie Dziennego Osrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego w Stawnie,
ul. Mielczarskiego 1
Osobowy:
• wolontariat, stazysci

3)

Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadah publicznych podobnego rodzaju (ze
wskazaniem, More z tych zadah realizowane byty we wspdtpracy z administracja. publicznaj.

Dotacja wdjta Gminy Sfawno - luty 2014r
Dotacja wdjta Gminy Sfawno - grudzieh 2013r
Dotacja wdjta Gminy Sfawno - kwiecien 2013r
Starostwo Powiatowe w Sfawnie - wrzesieh 2013r
Dotacja Starostwa Powiatowego w Stawnie - czerwiec 2012r
Dotacja wojta Gminy Sfawno - listopad 2012r

Dotacja wdjta Gminy Sfawno - czerwiec 2011 r
Dotacja Urzedu Miasta Sfawno -2011r
Dotacja wojta gminy Sfawno - wrzesieii 2010
Projekt „ Chcemy bye sprawniejsi" - Urza_d Miejski 2010r.
Projekt ,,Przekraczamy bariery naszej niepetnosprawnosci i jestesmy zawsze razem" Urzad Miejski 2009 r.
Projekt ,,Kolorowy Swiat"- wspieranie umiej$tnosci dzieci niepetnosprawnych,
odkrywanie ich talentow - Starostwo Powiatowe 2009 r.
Projekt terapeutyczno-artystyczny ,,Badz Aniofem kazdego dnia"- Starostwo Powiatowe
2008 r.
Sfinansowanie zakupu sprzetu (suchy basen) - Starostwo Powiatowe 2008 r.Wyjazdy na basen do osrodka ,,Geowita" w Dabkach, rehabilitacja wodna - Starostwo
Powiatowe 2008 r.
Projekt,,Sprawniejsze c/'ato - lepsze zycie"- Urzad Miejski 2007 r.
Rehabilitacja domowa - Starostwo Powiatowe 2007 r.
4)

Informacja, czy oferent/oferenci przewiduje(-aj zlecac realizacje zadania publicznego w trybie,
o ktorym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoSci pozytku
publicznego i o wolontariacie.
nie doty czy

Oswiadczam (-y), te:
1) proponowane zadanie publiczne w cafosci miesci s/§ w zakresie dziatelnosci pozytku publicznego
oferenta/oferentow1);
2) w ramach skfadanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1) opfat od adresatow zadania,
3) oferent/ofer&nci1> jest/sq) zwiajany(-ni) niniejsza^ ofertq do dnia31 pazdziernika 2011r;
4)
w zakresie zwiazanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem
i
przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systemow informatycznych, osoby,
ktorych te dane dotyczq, ztozyfy stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 r
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pozn. zm.);
5) oferent/oferenciv skfadajacy niniejszQ ofert? nie zalega (-ja}/zalega(-ja}1) z opfacaniem naleznosci z tytutu
zobowiazan podatkowych/sktadek na ubezpieczenia spofeczne^;
6)
dane okreslone w czesa / niniejszej oferty sa_ zgodne z Krajowym Rejestrem Sadowym/wtasciwa^
ewidencj%1);
7)
wszystkie podane w ofercie oraz zataczntkach informacje sq zgodne z aktualnym stanem prawnym
i
faktycznym.

Ft

(podpis osoby upowazmonej
lub podpisy os6b upowainionych
do skladania oswiadczeh woli w imiemu
oferenta/oferentow"
Stawno, dnia

Zatqczniki:

1. Kopia aktualnego odpisu 2 Krajowego Rejestru Sqdowego, innego rejestru lub ewidencji
3. Statut

Poswiadczenie ztozenia oferty

Adnotacje urz^dowe

Sygnatura sprawy: KO.IX NS-REJ.KRS/001836/14/261
ODPIS

Postanowienie
Dnia:08.04.2014 r.

SAD REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAt KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO
w sktadzie: REFERENDARZ SADOWY MACIEJ MIKOLAJCZAK
po rozpoznaniu w dniu:08.04.2014 w KOSZALINIE
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku: STOWARZYSZENIA RODZICOW I PRZYJACIOL DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAM!
EDUKACYJNYMI "RAZEM" W SLAWNIE
o zmian§ danych w Krajowym Rejestrze S^dowym
dla podmiotu: STOWARZYSZENIE RODZICOW I PRZYJACIOL DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI
EDUKACYJNYMI "RAZEM", SLAWNO

o numerze KRS: 0000260034
p o s t a n a w i a:

' Wpisac
w Krajowym Rejestrze Sqdpwym :
Rejestrze Stowarzyszeri, Innych Organizacji Spotecznych i Zawodowych, Fundacji
Oraz Publicznych Zakfadow Opieki Zdrowotnej

Dzial 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1.
Dla pozycji idenlyfikowanej:
I.Nazwa organu
uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

ZARZAD

1.1 Ppdrubryka 1. - Dane osob wchodzqcych w sktad organu
Wykreslic
LNazwisko, nazwa lub
firms
2.lmiona
3-Numer PESEL lub numer
REGON
S.Funkcja worganie
• eprezentufa cym

SAJNOG,
LEOPOLDA, MARIA
48110504821
SEKRETARZ

1.2 Podrubryka 1. - Dane osob wchodza^cych w sktad organu
Wpisac
1'Nazwisko, nazwa lub
firma
2.lmiona
3. Numer PESEL lub numer
REGON
S.Funkcja worganie
reprezentujqcym

KOPERA,--EWA, ----77032611443
SEKRETARZ

Dzial 2 Rubryka 2 - Organ nadzoru
1.

Dla pozycji identyfikowanej:
Sygnalura sprawy:KO.IX NS-REJ.KRS/001836/14/261

wer.9.00.12

5/6/0/5/1/0/60011-99/2014-04-08-11.56.51.833440
Strona 1 z 2

LNazwa organu

KOMISJAREWIZYJNA

1.1 Podrubryka 1. - Dane osob wchodza,cych w sklad organu
D!a pozycji identyfikowanej:
LNazwt'sko, nazwa iub
ftrma
2.lmiona
3. Numer PESEL tub numer
REGON
Wykreslic
LNazwisko, nazwa tub
firma
_^___
Wpisac
LNazwisko, nazwa Iub
firma

NAPIERAJ, ----WIOLETTA, KATARZYNA
72050310280

WIECZOREK,

1.2 Podrubryka 1. - Dane osob wchodzqcych w sklad organu
Wpisac
LNazwisko, nazwa Iub
firma
2.!miona
S.Numer PESEL Iub numer
REGON

I SIBINSKA,
DANUTA,
56122911281
|

1.3 Podrubryka 1. • Dane osob wchodza^cych w sklad organu
Wykreslic
LNazwisko, nazwa Iub
firma
2.lmiona
S.Numer PESEL Iub numer
REGON

I LUCZYCKA,
MONIKA. —~ 75062903206
|

1.4 Podrubryka 1. - Dane osob wchodzqcych w sklad organu
Wpjsafc
LNazwisko, nazwa Iub
firma
2.tmiona
3.Numer PESEL Iub numer
REGON

84010911763

//-:, :v: ^ " /' V
/^^JVW

AinM
Na niniejsze orzeczenie shizy skarga do
,*|sm^0JijNft
Sadu Reicno\vcpo \ Koszalinie w icnninie 1"
'••$& '- \-:^.
\^ \ dri oc! '.li^ii ;!:•• ^/- r.ia tego orzeczenia.

Jam

wer.9.00.12
S/6/0/5/1/0/60011-99/2014-04-08-11.56.51.833440

Sygnatura sprawy:KO.IX NS-RE3.KR5/001S36/14/261
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Sygnatura sprawy: KO.IX NS-REJ.KRS/001836/14/261
08.04.2014 r.

Zaswiadczenie o dokonaniu wpisu
SAD REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAt. KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO
dla podmiotu: STOWARZYSZENIE RODZICOW I PRZYJACIOt DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI
EDUKACYJNYMI "RAZEM", SLAWNO
dokonano wpisu do Rejestru Stowarzyszeri, Innych Organizacji Spolecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz
Publicznych Zakladow Opieki Zdrowotnej :
Numer pozycji rejestru (numer KRS)
Data i godzina dokonania wpisu
Numer wpisu w pozycji rejestru

0000260034
08.04.2014 11:56:51
8

ZAZGODN05CZDOKUMENTEM
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Statut
Stowarzyszenia Rodzicow i Przyjaciot
Dzieci ze Specjalnymi
Potrzebami Edukacyjnymi ,,RAZEM"

SLAWNO2010

Statut
Stowarzyszenia Rodzicow i Przyjaciot Dzieci ze Specjalnymi
Potrzebami Edukacyjnymi ,,RAZEM"
ROZDZIAL I
POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Stowarzyszenie Rodzicow i Przyjaciot Dzieci ze Specjalnymi
Potrzebami Edukacyjnymi ,,RAZEM" zwane dalej Stowarzyszeniem jest
organizacja, pozarzajJowa^, niedochodowa^ i samopomocowa^. Reprezentuje
interesy, wypowiada sie_ i dziala na rzecz mieszkahcow Powiatu
Stawiehskiego.
2. Stowarzyszenie dziata na podstawie przepisow prawa
0 stowarzyszeniach oraz postanowieri niniejszego statutu.
3. Stowarzyszenie jest zarejestrowane i ma osobowosc prawna,.

§2
l.Terenem Stowarzyszenia jest powiat slawieriski, a siedziba^ miasto
Stawno w wojewodztwie zachodniopomorskim.
2. Stowarzyszenie moze bye cztonkiem regionalnych, krajowych
1 zagranicznych organizacji o dzialalnosci zblizonej do celow statutowych
Stowarzyszenia.
3. Dzialalnosc Stowarzyszenia opiera sie, na pracy spolecznej ogolu
czlonkow i wolontariuszy. Do sprawnego prowadzenia dziatalnosci
Stowarzyszenie moze zatrudniac pracownikow, takze sposrod swoich
czlonkow.
ROZDZIAL II
CELE I SPOSOBY DZIALANIA

Celem Stowarzyszenia jest dzialanie na rzecz wyrownywania szans dzieci
niepelnosprawnych , ich rodzicow i opiekunow ( zgodnie ze sferami
dziatalnosci pozytku publicznego wymienionymi w art.4 ustawy
o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie) obejmuja,ce
nast^puja^ce zadania:
I/ pomoc spoteczna^, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji zyciowej oraz wyrownywanie szans tych rodzin i osob,
2/ dziatalnosc charytatywna.;
3/ ochron^ i promocje, zdrowia;
i

4/ dzialanie na rzecz osob niepetnosprawnych;
5/ dzialalnosc wspomagajaj:^ rozwoj wspolnot i spolecznosci lokalnych;
6/ nauke,, edukacjQ, oswiat^ i wychowanie;
6/ krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i mtodziezy;
71 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
8/ promocj^ i organizacj^ wolontariatu.

^

Cele okreslone w art. 3 Stowarzyszenie realizuje przez:
I/ Inicjowanie i prowadzenie dzialari na rzecz poprawy warunkow zycia
osob niepeJnosprawnych, ich rodzin, opiekunow prawnych,
w szczegolnosci poprzez:
a/ prowadzenie dziennego osrodka rehabilitacyjno- terapeutycznego dla
dzieci;
b/ grupy samopomocowe, grupy wparcia;
c/ ustugi wspomagaja^ce;
d/ doradztwo, poradnictwo, terapi^ i inna^ pomoc
e/ wspoldziatanie w prowadzeniu rehabilitacji leczniczej i spolecznej
realizowanej w roznych formach,
2/ Inicjowanie i wyst^powanie z wnioskami o lokalne uregulowania prawne
w sprawie tworzenia wszystkim mieszkancom Miasta i Powiatu Stawno
sprzyjaja^cych warunkow rozwoju oraz godnego zycia w integracji
z otwartym srodowiskiem.
3/ Prowadzenie na zlecenie, w szczegolnosci organow samorza^dowych
oraz ze srodkow wlasnych, form nowatorskich i eksperymentalnych
stuza^cych realizacji celow Stowarzyszenia.
4/ Okreslanie i przestrzeganie wymagah etycznych wobec cztonkow,
wolontariuszy i pracownikow Stowarzyszenia.
5/ Zach^canie roznych osob do podejmowania zadah w charakterze
wolontariuszy oraz tworzenie warunkow dla ich dzialalnosci.
6/ Wspotprace. z organami wladzy samorz^dowej, organizacjami
pozarza.dowymi, Kosciolem Katolickim i innymi zwia^zkami wyznaniowymi,
a takze placowkami, osobami fizycznymi oraz sektorem biznesu dla
realizacji celow statutowych.
71 Prowadzenie dziatelnosci edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia
zawodowego w stosunku do osob i grup, ktorych wiedza, praca
i zaangazowanie zwia^zane s^ z realizacja, celow statutowych
Stowarzyszenia.
8/ Wspolprac^ ponad lokalna^oraz mi^dzynarodowa^ sluza^c^. realizacji
celow Stowarzyszenia.
9/ Gromadzenie funduszy na dziatalnosc Stowarzyszenia.
10/ Inna^dzialalnosc korzystna^ dla realizacji celow statutowych
Stowarzyszenia.
ll/ Prowadzenie na zlecenie oraz ze srodkow wlasnych roznorodnych
uslug, m.in. w formie placowek i zespotow kompleksowej,
wielospecjalistycznej pomocy.
12/ Wydawanie materiatow informacyjnych i szkoleniowych.

§5

1. Stowarzyszenie prowadzi statutowa, odptatna^ dziaJalnosc pozytku
publicznego zakresie :
- kod PKD 86. 90. A: dziatalnosc fizjoterapeutyczna,
- kod PKD 88. 91. Z: opieka dzienna nad dziecmi,
- kod PKD 94.99.Z: dziatalnosc pozostatych organizacji cztonkowskich, gdzie
indziej niesklasyfikowana.

2. Stowarzyszenie prowadzi statutowa, nieodptatna. dzialalnosc pozytku
publicznego zakresie:
- kod PKD 86. 90. A: dziaialnosc fizjoterapeutyczna,
- kod PKD 88. 91. Z: opieka dzienna nad dziecmi,
- kod PKD 94.99.Z: dziatalnosc pozostatych organizacji cztonkowskich, gdzie
indziej niesklasyfikowana.
ROZDZIAL III
CZLONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWI^ZKI

§6
l.Cztonkowie Stowarzyszenia dziela^ si$ na:
I/ zwyczajnych,
2/ honorowych,
3/ wspieraja^cych.
2. Cztonkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogq. bye wszystkie osoby
fizyczne i prawne wyrazaja_ce che_c przysta^pienia do niego oraz
deklarujqce swa^ aktywnosc w jego dziataniach.

^

§7
1. Cztonkostwo uzyskuje si^ po ztozeniu pisemnej deklaracji i podje_ciu
przez Zarza^d Stowarzyszenia decyzji o przyj^ciu w poczet cztonkow
Stowarzyszenia.
2. Przyje_cie w poczet cztonka zwyczajnego lub odmowa takiego
przyjQCia nastQpuje na podstawie uchwaty zarza^du, ktora powinna
bye podjQta w cia^gu 3 (trzech) miesi^cy od dnia ztozenia deklaracji.
3. Przyste_pujaj:y do Stowarzyszenia staje si^ jej czJonkiem z dniem
podj^cia uchwaty Zarzajdu o przyj^ciu.
4. O uchwale o przyje_ciu w poczet cztonkow oraz o uchwale
odmawiaja^cej przyj^cia zainteresowany powinien zostac
zawiadomiony przez ZarzajJ pisemnie w cia^gu 2 (dwoch) tygodni od
dnia jej podj^cia .Zawiadomienie o odmowie przyje.cia winno zawierac

uzasadnienie oraz pouczenie o trybie odwolawczym.
5. Od uchwaty Zarzqdu odmawiaja^cej przyj^cia na czlonka
Stowarzyszenia zainteresowany moze odwolac sie. do Walnego
Zebrania czlonkow. Odwolanie wnosi sie_ w formie pisemnej, w terminie
2 (dwoch) tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie przyje_cia
na czlonka.
6. Walne Zebranie Czlonkow powinno rozpatrzyc wniesione odwolanie
na swym najblizszym posiedzeniu.

§8
Czlonek Stowarzyszenia ma prawo do:
I/ czynnego i biernego wyboru wtadz Stowarzyszenia,
2/ brania udzialu w pracach i zebraniach Stowarzyszenia z glosem
Stanowi^cym,
3/zglaszania wnioskow w sprawie dziatalnosci Stowarzyszenia,
4/uczestniczenia w programach realizowanych przez Stowarzyszenie,
5/korzystanie z form pomocy doste.pnych w ramach dzialalnosci
Stowarzyszenia.
6/odwolania SJQ do okreslonych wladz Stowarzyszenia zgodnie ze

Statutem
§9
Czlonek Stowarzyszenia ma obowia^zek:
I/ przestrzegac postanowieh Statutu, regulaminow oraz uchwal wladz
Stowarzyszenia, dbac o dobre imie_ Stowarzyszenia i przestrzegac
przyje_tych przez nie zasad etycznych,
2/ aktywnie przyczyntac si^ do rozwoju i umacniania Stowarzyszenia oraz
realizacji jego celow,
3/ regularnie uiszczac skladki czlonkowskie,
4/ uczestniczyc w zebraniach czlonkow Stowarzyszenia.

§ 10
Czlonkostwo zwyczajne ustaje w zwia^zku z:
I/ wystqpieniem czlonka,
2/ skresleniem z listy czlonkow,
3/ wykluczeniem czlonka,
4/ smiercia^ czlonka.

§ 11
1. Czlonek Stowarzyszenia moze w kazdym czasie zglosic wysta^pienie ze
stowarzyszenia za pisemnym 1 (jedno) miesi^cznym okresem
wypowiedzenia, ktory biegnie od daty zgloszenia wysta^pienia. Za date.
4

wystajDienia czyli ustania czlonkowstwa , uwaza si$ nast^pny dzieri po
uptywie okresu wypowiedzenia.
2. Skreslenie z listy cztonkow naste,puje w przypadku:
I/ nieusprawiedliwionego zalegania z opata skladek czlonkowskich za
okres 6 (szesciu) miesie,cy, pomimo pisemnego upomnienia,
2/ dziatania na szkod^ Stowarzyszenia.
3. Wykluczenie czlonka naste,puje w przypadku:
I/ naruszenia postanowieh statutu i uchwal wtadz Stowarzyszenia
2/ popeJnienia czynu haniebnego.

§ 12
1. Skreslenie lub wykiuczenia czlonka ze Stowarzyszenia moze dokonac
Zarzajd z wtesnej inicjatywy lub na wniosek czlonkow i innych wtadz
Stowarzyszenia.
2.ZarzajJ podejmuja^c uchwatQ w sprawie skreslenia lub wykluczenia
czlonka ma obowia^zek wysluchac jego wyjasnieri. W tym celu
zainteresowany powinien bye pisemnie zawiadomiony o miejscu i terminie
posiedzenia Zarza^du na 7 (siedem) dni przed posiedzeniem. Nieobecnosc,
prawidtowo zawiadomionego , nie jest przeszkoda^dla rozpatrzenia
wniosku o Skreslenie lub wykluczenie.
3.Zarz$d o podj^tej uchwale w sprawie skreslenia lub wykluczenia
cztonka, obowt^zany jest zawiadomic o tym zainteresowanego na pismie
wraz z podaniem uzasadnienia w terminie 14 dni od daty podje_cia
uchwaty. Zawiadomienie winno zawierac pouczenie o trybie odwolawczym.
4. Od uchwaty, o ktorej mowa w ust. 3, cztonek moze zlozyc odwotanie do
Walnego Zebrania Cz^onkow w terminie 2 (dwoch ) tygodni od daty
otrzymania zawiadomienia, ktorym mowa w ust.3.
S.Walne zebranie Czlonkow rozpatrzy odwolania, o ktorych mowa
w ust. 47 na swoim najblizszym posiedzeniu.
6. Skreslenie lub wykluczenie staje si$ skuteczne z chwil^ bezskutecznego
uptywu terminu do wniesienia odwolania, a w przypadku jego wniesienia
po rozpatrzeniu go przez Walne zebranie czlonkow.
7. Skreslenie lub wykluczenie czlonkow sprawujqcych mandat we wJadzach
Stowarzyszenia naste_puje wedlug tych samych zasad, jakie obowia^zuja^
wszystkich czionkow jednak z dniem wykreslenia z Kraiowego Rejestru
Sajjowego.

§ 13
Czlonka zmarlego skresla si$ z rejestru czlonkow Stowarzyszenia od dnia,
w ktorym nastaj)ila smierc .

§ 14
1. Czlonkiem wspieraja^cym moze bye kazda osoba fizyczna lub prawna,
ktora zaswiadczy wole. czynnego popierania celow i dzialalnosci
Stowarzyszenia lub zadeklaruje pomoc materialnq. na jego rzecz.
2. Do przyje_cia w poczet czlonkow wspieraja^cych odpowiednie
zastosowanie maja, postanowienia zawarte w § 6 Statutu.

§ 15
V

l.Czlonek wspieraj^cy ma prawo do:
I/ czynnego i biernego wyboru wladz Stowarzyszenia,
2/ uczestniczenia w programach realizowanych przez Stowarzyszenie,
3/ odwolania si$ do okreslonych wladz Stowarzyszenia zgodnie ze
Statutem,
4/ brania udzialu w pracach i zebraniach Stowarzyszenia z glosem
Stanowia^cym.
2. Czlonek wspieraja^cy zobowia^zany jest do:
I/ przestrzegac postanowieh Statutu, regulaminow oraz uchwal wladz
Stowarzyszenia, dbac o dobre imi^ Stowarzyszenia i przestrzegac
przyj^tych przez nie zasad etycznych,
2/ aktywnie przyczyniac siQ do rozwoju i umacniania Stowarzyszenia
oraz
realizacji jego celow,
3/ regularnie uiszczac skladki czlonkowskie,
4/ uczestniczyc w zebraniach czlonkow Stowarzyszenia.

§16
Czlonkiem honorowym moze bye osoba fizyczna lub prawna szczegolnie
zasluzona dla Stowarzyszenia. Czlonkowie honorowi maja^ prawo
wypowiadac sie, we wszystkich sprawach na posiedzeniach wladz
Stowarzyszenia i spotkaniach czlonkow. Czlonek honorowy korzysta ze
szczegolnego powazania w Stowarzyszeniu i jest zwolniony z obowia^zku
oplacania skladek czlonkowskich.
ROZDZIAL IV
WJiADZE STOWARZYSZENIA

§ 17

1. Wladzami Stowarzyszenia sa,:

1/Walne Zebranie Czlonkow [WZC],
2/Zarzq_d Stowarzyszenia [ZS].
3/Komisja Rewizyjna [KR]

§ 18
Walne Zebranie Czlonkow jest najwyzsza^ wladza^ Stowarzyszenia i
zwolywane jest w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.

§ 19
1. Czlonek moze brae udzial w walnym Zgromadzeniu czlonkow tylko
osobiscie. Osoba prawna b^da^ca cztonkiem stowarzyszenia bierze udzial
w walnym Zebraniu czlonkow przez ustanowionego w tym celu
pelnomocnika, ktory nie moze reprezentowac wie_cej niz jednego czlonka.

i

2. Kazdy czlonek biora^cy udzial w Walnym, Zebraniu Czlonkow ma jeden
glos.
3. W walnym Zebraniu Czlonkow cztonkowie honorowi oraz osoby
zaproszone moga^ uczestniczyc z glosem doradczym.
§ 20

1. Walne zebranie czlonkow odbywa sie, przynajmniej raz w roku i jest
zwolywane przez ZarzajJ w cia^gu 6 (szesciu ) miesie_cy po uplywie roku
kalendarzowego.
2. ZarzajJ moze ponadto zwolac Walne Zebranie Czlonkow w kazdym
czasie z waznych powodow.

I
3. 0 czasie , miejscu i porza.dku obrad Walnego Zebrania Czlonkow zarza^d
zawiadamia czlonkow pisemnie na 14 dni przed terminem obrad.
Zawiadomienie dore.cza sie_ za posrednictwem Poczty Polskiej lub przez
gonca.

§21
1. Zarzajj zvvoluje Walne Zebranie Czlonkow:
I/ z wlasnej inicjatywy,
2/ na za^danie Komisji rewizyjnej,
3/ na za^danie 1/3 ogolu czlonkow.
2-Z^danie zwolania Walnego Zebrania Czlonkow powinno bye ziozone na
pismie z podaniem celu jego odbycia.

3. W wypadku wskazanych w ust. 1 pkt 2 i 3 , Zarzajd zwoluje Walne
Zebranie Cztonkow w takim terminie, aby mogto sie, ono odbyc w cia^gu
6 (szesciu) tygodni od wniesienia zajjania.
4. Jezeli Zarza,d nie zwota Walnego Zebrania Cztonkow zgodnie z ust.3,
zwoluje je Komisja Rewizyjna.
5. Uprawnieni do zajdania zwotania Walnego Zebrania Cztonkow moga.
rowniez zajdac zamieszczenia oznaczonych spraw w porzajdku jego obrad,
pod warunkiem wysta^pienia z tym zajJaniem najpozniej na 3 (trzy)
tygodnie przed jego odbyciem.
§ 22
1. Walne Zebranie cztonkow moze podejmowac uchwaty jedynie
w sprawach obje_tych porzajJkiem obrad podanym do wiadomosci
cztonkom.
2.nad sprawami nie obje_tymi porza^dkiem obrad Walne Zebranie czlonkow
moze obradowac i podejmowac uchwaty po wyrazeniu na to zgody 2/3
zebranych.
3. Walne Zebranie Cztonkow moze obradowac i podejmowac uchwaty ,
w tym dotycza.ce zmiany statutu, przy obecnosci co najmniej 50% ogolnej
liczby cztonkow glosowaniu jawnym zwykta^ wi^kszoscia^ gtosow.
4. W przypadku braku quorum okreslonego w ust.3 posiedzenie Walnego
Zebrania Cztonkow nie odbywa sie,.

^

5. W przypadku , ktorym mowa w ust. 4, Zarzajd ponownie zwotuje Walne
Zebranie Cztonkow i wyznacza nowy termin jego obrad w ci^gu
1 (jednego) miesia^ca.
6. Walne Zebranie Cztonkow, zwotane w trybie okreslonym w ust. 5, moze
obradowac i podejmowac uchwaty przy obecnosci co najmniej 1/3 ogotnej
liczby cztonkow w gtosowaniu jawnym zwykta^ wi^kszoscia^ gtosow.
§ 23
Do kompetencji WZC naiezy:
I/ ustalanie gtownych kierunkow dziatania Stowarzyszenia,
2/ uchwalanie wysokosci sktadki cztonkowskiej oraz zasad jej pobierania
i podziatu,
3/ wybor Zarza^du Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej w gtosowaniu
tajnym,
4/ rozpatrywanie sprawozdari ZS i KR oraz udzielanie absolutorium
ust^puja^cemu Zarzqdowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5/ podejmowanie uchwal oraz wyrazanie opinii w sprawach szczegolnej
wagi zwia^zanych z materia^ objQta, zakresem dzialania Stowarzyszenia,
6/ uchwaianie statutu i jego zmian.

§ 24
1. WZC sprawozdawczo-wyborcze zwolywane jest przez ZS raz na 4 lata,
a sprawozdawcze raz na rok, do korica II kwartalu roku naste_pnego.
2. O terminie WZC oraz o proponowanym porza^dku obrad ZS zawiadamia
czlonkow co najmniej 14 dni przed terminem WZC.

§25
1. Nadzwyczajne WZC jest zwolywane z podaniem cetu jego zwolania:
I/ na podstawie uchwaly ZarzajJu Stowarzyszenia,
2/ na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3/ na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogolnej liczby czlonkow.
2. Zarzajd Stowarzyszenia zwoluje Nadzwyczajne WZC w terminie
1 miesia^ca od dnia otrzymania umotywowanego wniosku lub podj^cia
uchwaty.
3. Nadzwyczajne WZC obraduje wyla^cznie nad sprawami, dla ktorych
zostalo zwolane.
§ 26
1. Zarzajd jest organem wykonawczym kieruja^cym bieza^ca^ dzialalnoscia,
Stowarzyszenia i reprezentuja^cym je na zewna^trz.
2. Zarzajj Stowarzyszenia sklada si^ z 5 osob w tym prezesa, wiceprezesa,
sekretarza, skarbnika i cztonka zarza^du, wybieranych przez Walne
Zebranie Czlonkow na okres 4 (czterech) lat.
3. Mandat czlonka ZarzajJu wygasa:
I/ z dniem odwolania przez Walne Zebranie czlonkow,
2/ z dniem utraty czlonkostwa w stowarzyszeniu,
3/ z dniem zrzeczenia sie_ mandatu,
4/ po uplywie kadencji z chwila, wyboru nowego zarzajJu.
4. Walne Zebranie Czlonkow moze odwolac tych czlonkow Zarz^du ktorym
nie udzielono absolutorium.
5. W miejsce czlonkow zarzajdu , ktorzy utracili mandaty z powodow,
ktorych mowa w ust. 3, Walne Zebranie Czlonkow moze powolac w jej
sklad na okres do konca bieza^cej kadencji tych kandydatow Zarzq_du,
ktorzy w ostatnich wyborach do tego organu uzyskali kolejno najwi^ksza^

glosow, ale nie zostali wybrani w jej sklad z braku miejsc. Jezeli
zainteresowany nie wyraza aktualnie zgody na wejscie w skfad Zarzqdu
lub nie ma takich kandydatow, najblizsze Walne Zebranie Cztonkow
dokona wyborow uzupelniajaj:ych na okres do korica bieza^cej kadencji
Zarzqdu,
§27

1. Do kompetencji Zarzajdu Stowarzyszenia nalezy:
I/ kierowanie i zarza,dzanie wszystkimi placowkami i innymi stuzbami
niezbe_dnymi do realizacji celow statutowych,
2/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnajirz,
3/ wykonywanie uchwat Walnego Zebrania Czlonkow,
4/ zarzqdzanie maja^tkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz
wykonywanie w zwia^zku z tym czynnosci organizacyjnych
i finansowych,
5/ opracowanie i uaktualnianie struktury organizacyjnejr
6/ zwolywanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebran
Czlonkow i ustalanie dla nich porza^dku obrad,
7/ przedkladanie do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Czlonkow
rocznych sprawozdan i bilansow,
8/ tworzenie placowek, sekcji, zespolow i innych form stuza.cych
realizacji celow statutowych oraz uchwalanie przedmiotu, zakresu
i regulaminu ich dziatalnosci; zatrudnianie i zwalnianie pracownikow
Stowarzyszenia
9/ przyjmowanie czlonkow, pozbawianie cztonkostwa, prowadzenie
ewidencji czlonkow,
10/ powotywanie komisji inwentaryzacyjnych, przetargowych, odbioru
robot i innych,
ll/ powotywanie, w porozumieniu z Komisja, Rewizyjna^, biegtego
rewidenta do badania bilansu Stowarzyszenia,
12/ rozpatrywanie skarg i zazalen,
13/ wykonywanie zalecen pokontrolnych Komisji Rewizyjnej, a takze
kontroli zewnejrznej,
14/ podejmowanie innych zadan zmierzaja^cych do zrealizowania celow
Stowarzyszenia,
15/ posiedzenia Zarza^du prowadzone sq_w obecnosci co najmniej
trzech jego cztonkow, Uchwaty zapadaja. zwykta wi^kszoscia. glosow.
§ 28
1. Umowy, pelnomocnictwa i inne akty prawne podpisujq. w imieniu
Zarza,du Stowarzyszenia: prezes lub wiceprezes.
2. Dokumenty dotycza^ce zobowiazan finansowych oraz powoduja^ce
zmiane, sktadnikow maja,tkowych podpisuje prezes iub wiceprezes oraz
skarbnik Stowarzyszenia.
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§ 29
1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrole, i nadzor nad dziatalnoscia.
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna sktada sie_ z 3 (trzech) czlonkow, wybieranych przez
walne Zebranie Czlonkow na okres 4 (czterech ) lat.
3. przepisy § 26 ust. 3 i5 stosuje sie_ odpowiednio.
§ 30

l.Do zadari Komisji Rewizyjnej nalezy:
I/ kontrolowanie co najmniej raz w roku caloksztaltu dziatalnosci
Stowarzyszenia,
2/ przedstawianie ZS uwag i wnioskow wynikaja^cych z oceny
dzialalnosci
statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
3/ skladanie WZC sprawozdari ze swojej dzialalnosci oraz zglaszanie
wnioskow o udzielenie absolutorium ust^pujqcemu ZarzajJowi.
2. Komisja Rewizyjna moze obradowac i podejmowac uchwaly przy
obecnosci co najmniej 2/3 liczby czlonkow w glosowaniu jawnym zwykla,
wie_kszoscia_ glosow.

§31
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywaja^sie, w miare. potrzeb, nie
rzadziej jednak niz raz na 6 (szesc) miesi^cy.
2. Posiedzenia komisji Rewizyjnej zwoluje jej przewodnicza^cy lub zast^pca.
3. Posiedzenie Komisji rewizyjnej sa^ protokolowane.
§ 32

Czlonkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie moga, bye cztonkami organu zarzajdzaj^cego (Zarza_d
Stowarzyszenia) ani pozostawac z nimi w stosunku pokrewienstwa,
powinowactwa lub podleglosci z tytulu zatrudntenia,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przest^pstwo z winy
umyslnej,
c) moga^ otrzymywac z tytulu petnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot
uzasadnionych kosztow lub wynagrodzenie w wysokosci wyzszej niz
okreslone w art. 8 pkt 8 ustavvy z dnia 3 rnarca 2000 r. o wynagradzaniu
osob kieruja.cych niektorymi podmiotami prawnymi.
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ROZDZIAt V
MAJ4TEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA
§33

l.Zrodlami majaj:ku Stowarzyszenia saj
I/ skladki czlonkowskie,
2/ wplywy ze zbiorek i ofiarnosci publicznej,
3/ darowizny, spadki, zapisy,
4/ dotacje i subwencje,
5/ inne wplywy.
2. Wszystkie dochody Stowarzyszenia przeznaczane s^ na dzialalnosc
statutowa^ i nie moga, bye przeznaczane do podzialu mi^dzy czlonkow
Stowarzyszenia.
3. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok
kalendarzowy.
4. Wysokosc skladek ustalana jest przez Walne Zgromadzenie Czlonkow.

§ 34
Zabrania sie.:
I/ udzielania pozyczek lub zabezpieczania zobowia^zan maja,tkiem
Stowarzyszenia w stosunku do jego czlonkow lub pracownikow oraz osob,
z ktorymi pracownicy pozostaj^ w zwia.zku
malzehskim albo w stosunku pokrewienstwa iub powinowactwa w linii
prostej, zas w linii bocznej do drugiego stopnia albo sa^ zwia^zani z tytulu
przysposobienia, opieki, kurateli, zwanych ,,osobami bliskimi",
2/ przekazywania maja^tku na rzecz czlonkow Stowarzyszenia lub
pracownikow oraz osob im bliskich, na zasadach innych niz w stosunku do
osob trzecich, w szczegolnosci jesli przekazanie to nast^puje bezplatnie
iub na preferencyjnych warunkach,
3/ wykorzystania maja^tku na rzecz czlonkow lub pracownikow oraz osob
im bliskich na zasadach innych niz w stosunku do osob trzecich,
4/ zakupu na szczegolnych zasadach towarow i uslug od podmiotow,
w ktorych uczestniczaw czlonkowie Stowarzyszenia lub jego pracownicy
oraz osoby im bliskie.
ROZDZIAL VI
ROZWI/VZANIE STOWARZYSZENIA
§35

1. Uchwale, o rozwia^zaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie
czlonkow wi^kszoscia, 2/3 glosow przy obecnosci co najmniej Vz czlonkow.
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2. Maj^tek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza sie, na cele
okreslone w uchwale Walnego zebrania Cztonkow.
3. Likwidatorem Stowarzyszenia 53. czlonkowie Zarzqdu lub osoba
wyznaczona przez Sajd.
4. Koszty likwidacji Stowarzyszenia pokrywa siQ z jego maj^tku.

ROZDZIALVII

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 36

.. sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem maja^ zastosowanie
postanowienia ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

§37
l.Powolane organy Stowarzyszenia do konca swojej kadencji b§da^
prowadzity dzialalnosc dotychczasowym skladzie ilosciowym i osobowym.
2. Nowe wybory do wtadz Stowarzyszenia odbywac sie, b^da^ wedhjg zasad
okreslonych w niniejszym zmienionym Statucie.

§38
1. Za zaslugi dla realizacji celow Stowarzyszenia ustanawia sie_
nast^puja^ce wyroznienia i odznaczenia:
1/dyplom honorowy,
3/podzi^kowanie.
^od^na^'
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