
STATUT

    STOWARZYSZENIA  PRZYJACIÓŁ  

DOMU  POMOCY  SPOŁECZNEJ W ŁAGIEWNIKACH

„OTWARTE SERCA”

ROZDZIAŁ I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1. 

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  W ŁAGIEWNIKACH, działające

na podstawie Prawa o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku   (Dz. U. 1989 r. nr 20, poz. 104

z późniejszymi zmianami) i  niniejszego Statutu, nosi  nazwę: „Otwarte serca”

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

Art. 2. 

1. Siedzibą władz Stowarzyszenie jest Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, Łagiewniki 73, 26- 020

Chmielnik.

2. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, nie wyłącza to współpracy z instytucjami

i organizacjami zagranicznymi.

Art. 3. 

1. Stowarzyszenie  zrzesza  osoby fizyczne  oraz  prawne  i  opiera  swoją działalność na pracy  społecznej

członków. Do prowadzenia swych prac może również zatrudniać pracowników.

2. Stowarzyszenie posiada zastrzeżoną odznakę członkowską i może używać pieczęci podłużnej i okrągłej

z nazwą Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Stowarzyszenie  może  być  członkiem  organizacji  i  stowarzyszeń  krajowych  i  międzynarodowych,

których cele i zadania są podobne.

4. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

ROZDZIAŁ II.  CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Art. 4.

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Wszelka  pomoc mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej  w Łagiewnikach  oraz  osobom samotnym,

bezdomnym i potrzebującym pomocy z terenu powiatu kieleckiego.

2. Nadawanie pierwszorzędnej wagi sprawom pomocy społecznej.

3. Wszechstronne propagowanie metod i  technik stosowanych w zakresie działalności  ochrony zdrowia

i  pomocy  społecznej,  dobroczynności,  wolontariatu,  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej

niepełnosprawnych, itp.

4. Podnoszenie świadomości społecznej i uwrażliwianie na problemy ludzi potrzebujących pomocy.

5. Inicjowanie  i  wspieranie  działań  zmierzających  do  lepszej  dbałości  o  interesy  mieszkańców  Domu

i skuteczniejsze zaspokajanie ich potrzeb, zwłaszcza integracji z otwartym środowiskiem.
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6. Wypracowywanie skutecznych metod działania. 

Art. 5.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.

2. Współpracę  z  osobami,  instytucjami  i  innymi  stowarzyszeniami,  fundacjami  zarówno  polskimi,  jak

i  zagranicznymi,  w  zakresie  zbierania  informacji  i  wymiany  doświadczeń  w  dziedzinie  pomocy

społecznej, a także gromadzenia funduszów.

3. Doradztwo  i  pomoc  organizacyjno-ekonomiczną  oraz  szkolenie  członków  i  innych  podmiotów

zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.

4. Organizowanie imprez artystycznych i sportowych, odczytów, szkoleń, spotkań, itp.

5. Współdziałanie  z  władzami  samorządowymi,  organizacjami  społecznymi  oraz  młodzieżowymi

w zakresie tworzenia warunków do realizacji celów statutowych.

6. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

7. Prowadzenie  działalności  integrującej  członków  Stowarzyszenia  poprzez  aktywność  kulturalną,

rekreacyjną, itp.

Art. 6.

Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie gromadzi środki finansowe poprzez:

1. Zbiórkę dobrowolnych składek.

2. Przyjmowanie  darowizn  od  osób  fizycznych  oraz  instytucji  rządowych  i  pozarządowych,  fundacji

i stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, subwencji oraz spadków.

ROZDZIAŁ III.  CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Art. 7.

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

1. Członków honorowych, 

2. Członków zwyczajnych,

3. Członków wspierających.

Art. 8.

1. Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna, która poprzez swoją działalność szczególnie

zasłużyła się w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Członkostwo honorowe nadawane jest przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu, zwykłą większością

głosów.

3. Członek honorowy korzysta ze szczególnego poważania w Stowarzyszeniu, przysługują mu wszystkie

prawa członka zwyczajnego i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.

Art. 9.
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1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel  polski jak również cudzoziemiec,

bez  względu  na  miejsce  zamieszkania,  posiadający  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych

i  korzystający  z  praw publicznych,  po ukończeniu  18 lat,  złożeniu  pisemnej  deklaracji,  uiszczeniu

wpisowego i składki, i po akceptacji przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.

2. Deklaracja  zawiera  imię  i  nazwisko,  datę  urodzenia,  miejsce  zamieszkania,  wysokość  składki,

zobowiązanie się do wypełniania zadań statutowych i własnoręczny podpis.

3. Członkami zwyczajnymi mogą być też małoletni, którzy ukończyli 16 rok życia oraz małoletni poniżej

16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych. 

4. Członkowie małoletni oraz dorośli członkowie niepracujący są zwolnieni z opłacania składek.

5. Członkowie małoletni nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego.

6. Założyciele Stowarzyszenia,  którzy podpisali  listę  założycieli,  stają  się jego członkami zwyczajnymi

z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu.

Art. 10.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

1. Biernego i czynnego prawa wyborczego.

2. Wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia.

3. Zgłaszania  do Zarządu  Stowarzyszenia  wniosków w sprawach związanych  z celami i  działalnością

Stowarzyszenia i żądania informacji o sposobie ich załatwienia. 

4. Brania udziału – na zasadach określonych przez organizatorów – w konferencjach, szkoleniach i innych

formach działalności Stowarzyszenia.

Art. 11.

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:

1. Angażowania się w działalność na rzecz potrzebujących.

2. Przyczyniania się swoja postawą i działaniami do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.

3. Dbałości o dobre imię Stowarzyszenia.

4. Popierania i czynnej realizacji celów Stowarzyszenia.

5. Stosowania się do Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

6. Opłacania  regularnie  składki  oraz  w  przypadku  członków  wspierających  -  spełniania  innych

zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

2.     Składkę członkowską oraz wpisowe ustala Walne Zebranie.

Art. 12.

1. Członkiem  wspierającym  może  zostać  każda  osoba  fizyczna  lub  prawna,  której  bliskie  są  cele

Stowarzyszenia, a która nie dysponuje czasem na tyle by się czynnie włączyć w jego prace, natomiast

jest w stanie wesprzeć Stowarzyszenie finansowo i złoży stosowną deklarację  przyjętą przez Zarząd.

2. Członkami wspierającymi mogą być także instytucje rozwoju regionalnego oraz inne osoby prawne,

deklarujące pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia, a w szczególności pomoc finansową.
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3. Członkowie  wspierający  korzystają  z  praw  przysługujących  członkom  zwyczajnym  wymienionych

w art.10. pkt. 2-4.

Art.13.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1. Dobrowolnego  wystąpienia  zgłoszonego  pisemnie  Zarządowi  Stowarzyszenia,  po  uprzednim

uregulowaniu składek członkowskich. 

2. Wykluczenia przez Zarząd:

a) za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

b) za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracach Stowarzyszenia,

c) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy,

d) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej  10 członków Stowarzyszenia z przyczyn

określonych w a) i b),

e) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.

3. Śmierci członka Stowarzyszenia.

4. Rozwiązania Stowarzyszenia.

2. Uchwałę  o  wykluczeniu  podejmuje  Zarząd  Stowarzyszenia.  Od postanowienia  tej  uchwały  członek

może się  odwołać  w ciągu  30  dni  od jej  doręczenia  wraz  z  uzasadnieniem,  do  Walnego  Zebrania

Stowarzyszenia.

3. Członkostwo  może  być  zawieszone  w  razie  dłuższego  niż  trzy  miesiące  wyjazdu  poza  teren

zamieszkania, na wniosek osoby zainteresowanej.

ROZDZIAŁ IV. WŁADZE  STOWARZYSZENIA

Art. 14.

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków

2. Zarząd Stowarzyszenia

3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

Art. 15.

1. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje Prezes.

2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.

Art. 16.

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie członków.

2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia co najmniej raz na 12 miesięcy.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia może być zwołane na podstawie uchwały

Zarządu  Stowarzyszenia,  Komisji  Rewizyjnej  lub  na  pisemne żądanie  zgłoszone przez  25% liczby

członków Stowarzyszenia.
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4. O  zwołaniu  Walnego  Zebrania  Zarząd  Stowarzyszenia  zobowiązany  jest  powiadomić  pisemnie

członków co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania.

5. Powiadomienie o Walnym Zebraniu powinno zawierać datę, miejsce i porządek Zebrania.

6. Walne zebranie członków Stowarzyszenia obraduje zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem

Zebrania.

7. W Walnym Zebraniu uczestniczą  honorowi i  zwyczajni  członkowie Stowarzyszenia,  oraz z  głosem

doradczym członkowie wspierający.

8. W  przypadku  gdy  liczba  członków   przekroczy  100  osób,  Walne  Zebranie  członków  może  być

zastąpione Walnym Zebraniem delegatów w proporcji określonej regulaminem. Tryb wyboru delegatów

określi regulamin, opracowany przez Zarząd.

9. Dla  ważności  Walnego  Zebrania  członków  bądź  delegatów  konieczna  jest  w  pierwszym  terminie

obecność co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.  W przypadku braku kworum

Zarząd wyznacza drugi termin. W tym przypadku Walne Zebranie obraduje skutecznie bez względu na

liczbę uczestników.

10. Uchwały Walnego Zebrania  zapadają  zwykłą większością  głosów członków w głosowaniu jawnym

chyba, że członkowie lub delegaci zadecydują inaczej.

11. Uchwały  dotyczące  zmian  Statutu,  nadawania  godności  honorowej  i  rozwiązania  Stowarzyszenia

wymagają 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków.

12. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

Art. 17.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. Uchwalenie programu działania Stowarzyszenia.

2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań  Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

3. Uchwalanie Regulaminu obrad.

4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

5. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

6. Uchwalanie zmian Statutu.

7. Określenie wysokości składki członkowskiej oraz wpisowego.

8. Rozpatrywanie odwołań o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia.

9. Nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia.

10. Decydowanie  o  innych  sprawach  Stowarzyszenia,  dla  których  Statut  nie  ustala  właściwości

i kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

Art. 18.

1. Zarząd składa się z 5 do 8 członków wybranych przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.

2. W skład Zarządu wchodzą:

- Prezes

– Sekretarz

- Skarbnik

– Członkowie Zarządu
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3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zebranie na 4-letnią kadencję.

4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu. 

Art. 19.

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami Walnego

Zebrania członków.

2. Opracowywanie rocznych planów i preliminarzy wydatków.

3. Zarządzanie majątkiem i dochodami Stowarzyszenia.

4. Powoływanie, zawieszanie i rozwiązywanie zespołów i grup tematycznych, komisji problemowych oraz

rady naukowej jako organów doradczych Zarządu Stowarzyszenia.

5. Zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów.

6. Podejmowanie  uchwał  w  sprawach  Stowarzyszenia  nie  zastrzeżonych  do  właściwości  Walnego

Zebrania.

Art. 20.

Do zakresu działalności Zarządu należy: 

1. Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia. 

2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 

3. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia. 

4. Zwoływanie Walnego Zebrania członków lub delegatów. 

5. Składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań z działalności. 

6. Wykonywanie zadań Statutowych. 

7. Wykonywanie innych zadań uchwalonych do realizacji przez Walne Zebranie.

8. Podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia.

9. Udzielanie pełnomocnictwa do czynności prawnych.

Art. 21.

1. Członkowie  Zarządu  mogą  być  w  każdej  chwili  odwołani  przez  Walne  Zebranie  w  przypadku

nienależytego wywiązywania się z nałożonych na nich obowiązków. 

2. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż co kwartał.

3. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu winno być dokonane co najmniej na tydzień przed terminem

i zawierać datę, miejsce i porządek posiedzenia.

4. Uchwały  Zarządu  zapadają  zwykłą  większością  głosów przy  obecności  co  najmniej  połowy liczby

członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa.

5. Na miejsce członków Zarządu, których członkostwo ustało, wchodzą do końca kadencji osoby, które

w wyborach uzyskały kolejno największe liczby głosów. Kooptacja nie może dotyczyć więcej niż 50%

członków tych organów.
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ROZDZIAŁ V.  ORGANY KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Art.22.

1. Organem  kontroli  wewnętrznej  Stowarzyszenia  jest  Komisja  Rewizyjna,  wybierana  przez  Walne

Zebranie członków, składająca się z 3 do 5 członków.

2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego Komisji, który kieruje jej pracą.

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. Uzupełnienie składu Komisji w czasie trwania kadencji 

następować będzie w trybie takim jak do Zarządu.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

Art. 23.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

1. Kontrola przynajmniej raz w roku gospodarki finansowej Stowarzyszenia.

2. Przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium.

3. Kontrola przestrzegania Statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania przez Zarząd.

4. Kontrola opłacania składek członkowskich.

5. Zgłaszanie wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia.

6. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania.

ROZDZIAŁ VI. MAJĄTEK  STOWARZYSZENIA

Art. 24.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na fundusz Stowarzyszenia składają się:

a) wpływy ze składek członkowskich,

b) wpływy z działalności statutowej,

c) wpływy z ofiarności publicznej,

d) dotacje, zapisy, darowizny, spadki, itp.

3. Stowarzyszenie może przyjmować tylko takie darowizny i zapisy, które nie naruszą jego samodzielności

i niezależności.

Art. 25.

1. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

Art. 26.

Do dokonywania  czynności  prawnych  w imieniu  Stowarzyszenia  wymagane  jest  współdziałanie  dwóch

członków  Zarządu:  Prezesa  i  Skarbnika.  Inne  osoby  mogą  dokonywać  czynności  prawnych  w  imieniu

Stowarzyszenia wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.
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ROZDZIAŁ VII. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

Art. 27.

Statut Stowarzyszenia może być zmieniony uchwałą Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia podjętą

większością  2/3  głosów  uprawnionych  do  głosowania  przy  obecności  co  najmniej  połowy  członków

Stowarzyszenia.

Art. 28.

1. Rozwiązanie  Stowarzyszenia  następuje  na  podstawie  uchwały  Walnego  Zebrania   członków

Stowarzyszenia  lub  w  innych  przypadkach  przewidzianych  w  przepisach  prawa.  Uchwała

o  rozwiązaniu  Stowarzyszenia  zostaje  podjęta  gdy  opowie  się  za  nią  co  najmniej  2/3  obecnych

członków przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia  Walne Zebranie członków określa sposób jego

likwidacji  oraz  przeznaczenia  majątku  Stowarzyszenia  i  wyznacza  Komisję  Likwidacyjną,  która

zgodnie z ustalonymi przez Walne Zebranie członków wytycznymi – przeprowadzi likwidację.

ROZDZIAŁ VIII. UWAGI KOŃCOWE

Art. 29.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach

oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

Art. 30.

Statut niniejszy uchwalono jednogłośnie na zebraniu założycielskim dnia 09 czerwca 2005 r. roku.
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