Zał ącznik nr 1

STATUT
STOWARZYSZENIA KULTURALNO – OŚWIATOWEGO

ŚCIEŻKI NIESKOŃCZONOŚCI

Rozdział 1

Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe ŚCIEŻKI NIESKOŃCZONOŚCI,
NIESKOŃCZONOŚCI zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją
zrzeszającą osoby zainteresowane kreowaniem życia oświatowego, artystycznego i kulturalnego.

§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polski, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Mińsk
Mazowiecki. Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może także prowadzić działalność poza granicami
Rzeczpospolitej.

§3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o Stowarzyszeniach.

§4
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków, wolontariuszy, a do prowadzenia spraw może
zatrudniać pracowników.

§5
Stowarzyszenie używa pieczęci z pełną nazwą: Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe ŚCIEŻKI NIESKOŃCZONOŚCI
oraz logo zgodnie z załącznikiem nr 7.

§6

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o tym samym lub podobnym profilu działania.

§7

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

Rozdział 2

Cele i sposoby działania
§8
Celem Stowarzyszenia jest:

1)

inicjowanie i popieranie wszelkich kreatywnych działań w sferze oświaty i kultury,

2)

popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy z określonych dziedzin nauki,

3)

ułatwianie wymiany informacji i koleżeńskich kontaktów w środowiskach oświatowych, kulturalnych i artystycznych,

4)

reprezentowanie członków Stowarzyszenia, ich opinii, potrzeb, interesów i uprawnień wobec społeczeństwa i władz
oraz zabieranie głosu w sprawach dotyczących kultury, oświaty i nauki.

5)

podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia i oddziaływanie w tym kierunku na inne osoby
zajmujące się edukacją i kulturą.

6)

wspieranie dzieci i młodzieży będącej w trudnej sytuacji materialnej ze szczególnym uwzględnieniem uczniów
wykazujących wyjątkowe zdolności i zainteresowanie w określonej dziedzinie nauki lub kultury.

§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)

organizowanie konkursów przedmiotowych i imprez artystyczno-kulturalnych,

2)

koordynowanie i prowadzenie kursów edukacyjno-artystycznych,

3)

organizowanie krajowych i lokalnych konferencji i spotkań edukacyjnych,

4)

pośredniczenie w organizowaniu wyjazdów naukowych oraz krajoznawczo-turystycznych,

5)

współdziałanie z właściwymi władzami i instytucjami przy opracowywaniu programów, metod i narzędzi nauczania
poszczególnych przedmiotów oraz wspieranie prac nad alternatywnymi programami autorskimi,

6)

prowadzenie działalności wydawniczej w różnorodnych formach: broszury, biuletyny, książki, płyty i kasety, strony
WWW lub z zastosowaniem innych nośników informacji,

7)

organizowanie i wspieranie imprez charytatywnych.

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)

zwyczajnych,

2)

wspierających,

3)

honorowych.

§ 11
1) Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy, kto popiera jego cele i chce się
przyczynić do ich realizacji.

2) Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

3) Członkami zwyczajnymi są także uczestnicy zgromadzenia założycielskiego, którzy podpisali deklaracje członkowskie,

§ 12
Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1)

uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Stowarzyszenia z biernym i czynnym prawem wyborczym,,

2)

zgłaszania propozycji i wniosków wobec Zarządu,

3)

aktywnego udziału do realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 13
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Stowarzyszenia. Zostaną przyjęci
przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno-finansową lub merytoryczną dla Stowarzyszenia.

§ 14

Członkowie wspierający mają prawo do:

1)

uczestnictwa bezpośrednio lub poprzez swoich przedstawicieli w Walnych Zgromadzeniach Stowarzyszenia,

2)

zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Stowarzyszenia,

§ 15
1) Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój
Stowarzyszenia.

2) Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
3) Członkowie 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.

4) Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 16
Do obowiązków członków zwyczajnych Stowarzyszenia należy:

1)

branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia,

2)

przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

3)

płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

§ 17
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje poprzez:

1)

dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,

2)

skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

a)

umyślnego naruszenia postanowień statutu,

b)

nie brania udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia przez okres 6 miesięcy,

3)

działania na szkodę Stowarzyszenia,

4)

rozwiązanie Stowarzyszenia.

Rozdział 4

Władze Stowarzyszenia
§ 18
1.

Władzami Stowarzyszenia są:

1)

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia,

2)

Zarząd,

3)

Komisja Rewizyjna.

2.

Kadencja Władz trwa 5 lat. Wybór Władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji
Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.

3.

Uchwały wszystkich Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie
stanowią inaczej.

§ 19
1.

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.

4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia:

1)

z własnej inicjatywy,

2)

na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3)

na wniosek 1/3 ogółu członków.

5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia
wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20
1.

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia należy:

1)

uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,

2)

rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3)

uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,

4)

wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5)

podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia,

6)

ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,

7)

nadawanie członkowstwa honorowego,

8)

rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.

2.

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2
członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był
podany w zawiadomieniu.

3.

W Walnym Zgromadzenie Stowarzyszenia mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 21
1.

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, którzy
spośród siebie wybierają Prezesa, dwóch V-ce prezesów, Sekretarza i Skarbnika.

2.

Zebrania Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

3.

Do ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby członków zarządu,
w tym Prezesa bądź V-ce prezesa lub Sekretarza.

4.

W okresie pomiędzy posiedzeniem Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi lub V-ce prezesowi.

§ 22
Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresach pomiędzy Walnymi
Zgromadzeniami Stowarzyszenia, a w szczególności:

1)

reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2)

wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenie Stowarzyszenia,

3)

uchwalania okresowych planów działalności merytorycznej i preliminarzy budżetowych,

4)

powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

5)

przyjmowanie i skreślanie członków,

6)

zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7)

składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.

§ 23
1.

Członek Zarządu Stowarzyszenia może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu zarządu, jeżeli nie
wykonuje przejętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków
Stowarzyszenia.

2.

Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołania członka Zarządu podejmuje Walne Zgromadzenie
Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 24
1.

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.

2.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

3.

Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza.

4.

Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

1)

przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia co najmniej raz w roku,

2)

wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów
ich usunięcia,

3)

składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia oraz stawianie wniosku o
udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

4)

składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie
do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia,

5)

występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, względnie z wnioskiem
o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi
interesami Stowarzyszenia działań Zarządu.

§ 25
1.

Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje
przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków
Stowarzyszenia.

2.

Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Walne Zgromadzenie
Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 26
W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo dokooptowania
nowych członków spośród członków Stowarzyszenia. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3
pochodzących z wyboru.

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

§ 27
1.

Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2.

Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 28
1.

W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia – Zarządowi przysługuje – zgodnie z
regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia – prawo wymierzania następujących kar:

1)

upomnienia,

2)

nagany,

3)

zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,

4)

wykluczenia.

2.

Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego
Zgromadzenie Stowarzyszenia w terminie 30 dni.

3.

Uchwała Walnego Zgromadzenie Stowarzyszenia o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 29
1.

Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2.

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

1)

składki członkowskie,

2)

darowizny i zapisy,

3)

dotacje,

5)

dochody z majątku,

6)

zyski z kapitałów,

Rokiem obrachunkowym Stowarzyszenia jest pełny rok od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego.

§ 30
Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw
wymagane są podpisy dwóch osób spośród członków Zarządu Głównego, w tym Prezesa lub V-ce prezesa.

Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§ 31
Zmiana statutu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia podjętej większością 2/3
głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 32
1.

Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
podjętej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.

Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

