STATUT
Stowarzyszenia Przyjaciół
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Zofii Sękowskiej
w Radzyniu Podlaskim – „RAZEM''
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie pod nazwą: Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim – „RAZEM'' zwane dalej
Stowarzyszeniem działa na podstawie przepisów ustawy z dn. 07 kwietnia 1989r.- Prawo o
stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20, poz.104 z późn. zm) oraz niniejszego Statutu.
§2
Stowarzyszenie ma prawo używania skróconej formy nazwy Stowarzyszenie „ RAZEM”
§3
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
§4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§5
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Radzyń Podlaski.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§6
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Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
§7
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
§8
1. Stowarzyszenie może współpracować z organizacjami o podobnych celach i instytucjami
zarówno w kraju jak i poza jego granicami.
2. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego
w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych

Rozdział II
Cele działania
§9
Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze charytatywnym, którego misją jest działanie na
rzecz polepszenia warunków życia i kształcenia niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz
osób dorosłych, w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną.
§10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Wspomaganie procesu kształcenia , rozwoju i rewalidacji dzieci i młodzieży oraz osób
dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną
2. Udział w budowaniu nowoczesnego warsztatu dydaktycznego i metodologicznego w
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radzyniu Podlaskim.
3. Motywowanie rodziców do działań na rzecz polepszenia warunków kształcenia dzieci i
młodzieży oraz osób dorosłych poprzez aktywizację i usprawnienie ich działalności.
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4. Mobilizowanie społeczności lokalnej wokół problemów kształcenia i wychowania dzieci i
młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.
5. Nawiązywanie współpracy z międzynarodowymi organizacjami świadczącymi pomoc
dzieciom i młodzieży oraz osobom niepełnosprawnym a także organizacjami polonijnymi.
6. Wspomaganie rodziców poprzez różnego typu poradnictwo, inicjowanie i prowadzenie
grup wsparcia, doradztwa i terapii psychologicznej.
7. Propagowanie działań na rzecz likwidacji barier utrudniających edukację i funkcjonowanie
osób niepełnosprawnych.
8. Wspieranie działań integracyjnych wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z
położeniem szczególnego nacisku na ich aktywizację zawodową.
9. Wspieranie działań polegających na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu dzieci i
młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.
10. Działanie „Klubu Absolwenta”
11. Współpraca z samorządem, kościołem oraz innymi organizacjami pozarządowymi w
zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
12. Organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów, konferencji
13. Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych,
14. Promowanie form kreatywnego spędzania wolnego czasu,

w tym organizowanie

wycieczek, festynów, zlotów harcerskich itp.
15. Promowanie i wspieranie wolontariatu
16. Prowadzenie działalności w zakresie promocji: zdrowia, edukacji, kultury fizycznej i

sportu, rekreacji i wypoczynku.
17. Prowadzenie działań proekologicznych
18. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych poprzez organizowanie zbiórek, aukcji,
konkursów oraz imprez charytatywnych na rzecz Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§11
Członkowie dzielą się na:
1). zwyczajnych,
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2). wspierających.
§12
1. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która
złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.
2. Członkowie – założyciele Stowarzyszenia staja się członkami z momentem podpisania
deklaracji członkowskiej.
§13
Członek zwyczajny ma prawo:
1)wybierać i być wybierany do władz Stowarzyszenia,
2)uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków,
3) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
4) korzystać z pomocy Stowarzyszenia.
§14
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1)branie udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów
2)regularne płacenie składek członkowskich.
3)przestrzeganie statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
§15
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna, która
dokonała przysporzenia majątkowego na rzecz Stowarzyszenia lub aktywnie wspiera cele
Stowarzyszenia oraz zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie deklaracji członkowskiej.
2. Członek wspierający nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego, może jednak
brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada
takie prawa jak członek zwyczajny.
3. Członek wspierający- osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem stałego
pełnomocnika.
4. Członek wspierający nie ma obowiązku opłacania składek członkowskich
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§16
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1)dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.
2)wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu i
uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
3)utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną.
2. Członkowie zwyczajni nie opłacający składek członkowskich przez okres 6 miesięcy mogą
utracić status członka zwyczajnego na wniosek zarządu i zostają członkami wspierającymi.
3. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje w terminie 30
dni odwołanie do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.
4. Informacje o statusie członkowskim udzielane są na wniosek członka stowarzyszenia w
siedzibie stowarzyszenie w terminie w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
§17
Władzami stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§18
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
§19
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 20
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz do roku, nie później niż do 30
kwietnia w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok finansowy,
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udzielenia absolutorium członkom ustępującego Zarządu oraz powołanie członków władz, w
przypadku upływu kadencji.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1)z własnej inicjatywy,
2)na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3)na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
3. Żądanie na wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2 i 3 powinien zawierać propozycję
porządku posiedzenia wraz z uzasadnieniem.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w terminie 2
miesięcy od zgłoszenia wniosku lub żądania i obdarować wyłącznie nad sprawami objętymi
porządkiem posiedzenia, chyba, że wszyscy członkowie Stowarzyszenia są obecni i nikt z
zebranych nie wniósł sprzeciwu co do rozpatrywania spraw nie objętych porządkiem obrad.
5. Walnemu Zebraniu Członków przewodniczący członek Zarządu lub osoba przez niego
wskazana spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§21
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1)uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej
Stowarzyszenia,
2)podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na
wniosek Komisji Rewizyjnej,
3)wybór i odwołanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
4)ustalanie zasad określania wysokości składek członkowskich oraz zasad i terminów
ich opłacania,
5)podejmowanie na wniosek Zarządu uchwał w sprawach zmiany Statutu lub
rozwiązania Stowarzyszenia,
6)rozpoznawanie odwołań od uchwał Zarządu,
7)rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
§22
1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy członków. Jeżeli jednak dwa kolejne Walne Zebrania Członków nie mogą
podjąć uchwał ze względu na brak kworum, wówczas trzecie kolejne Walne Zebranie
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Członków może podjąć uchwały bez względu na ilość obecnych członków, przy czym
glosowanie może dotyczyć jedynie spraw określonych w pierwotnym porządku obrad.
2. Walne Zebranie Członków odbywa się w siedzibie Stowarzyszenia. O miejscu odbycia
danego Walnego Zebrania Członków decyduje Zarząd.
§ 23
Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje go na zewnątrz.
§ 24
1.Zarząd składa się z od 5 do 7 członków.
2. Członkowie Zarządu wybierani są na 5 lat. W przypadku, gdy Walne Zebranie Członków
nie powoła nowego składu Zarządu po upływie kadencji poprzedniego Zarządu, wówczas
dotychczasowy Zarząd sprawuje swoje funkcje do czasu powołania nowego Zarządu.
3. Członkostwo Zarządu ustaje z chwila odwołania lub śmierci.
4. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
a) zakończenia kadencji Zarządu,
b) złożenia rezygnacji,
c) nie wykonywania funkcji przez okres, co najmniej połowy kadencji z powodu
choroby, wyjazdu za granice, itp.
d) braku przejawianie inicjatywy oraz pracy na rzecz osiągnięcia celów Stowarzyszenia.
5. W razie zmniejszenia się składu w wyniku ustania członkostwa Zarząd ma prawo uzupełnić
swój skład.
6. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
§ 25
1. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu, który kieruje jego pracami.
2. Odwołania prezesa Zarządu dokonuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością przy
obecności, co najmniej połowy członków.
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§ 26
Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeb , nie rzadziej jednak niż
raz na kwartał. odbywają się przynajmniej raz na dwa miesiące.
§ 27
Do kompetencji Zarządu należy:
1)reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2)dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia,
3)realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
4)sporządzenie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz rocznych
sprawozdań finansowych,
5)zwoływanie Walnych Zebrań Członków
6))opracowywanie i uchwalanie programów oraz rocznych i wieloletnich planów
działalności Stowarzyszenia,
7)przyjmowanie, skreślenie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających,
oraz określanie statusu członków stowarzyszenia,
8)występowanie z wnioskiem w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania
Stowarzyszenia,
9)podejmowanie uchwał w sprawie wewnętrznej organizacji Zarządu oraz innych
spraw nie zastrzeżonych Statutem do kompetencji Walnego Zebrania Członków oraz
Komisji Rewizyjnej,
10)odwołanie członka Zarządu w związku ze złożeniem przez niego rezygnacji.
§28
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są Prezes Zarządu
działający samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.
§ 29
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków
na okres 5 lat.
2. Do kompetencji komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
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b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniem
wyjaśnień,
c) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
d) składanie co roku Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.
4. Pracami komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący wybierany ze swego grona przez
Komisję Rewizyjną.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo uzupełnić swój w wyniku ustania członkostwa jednego
członka.
6. Osoby będące członkami Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego za rok poprzedni;
§ 30
Uchwały Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co
najmniej połowy członków.

Rozdział IV
Majątek Stowarzyszenia
§31
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1. Majątek Stowarzyszenia stanowią składniki majątkowe nabyte w czasie działalności
Stowarzyszenia.
2. Na majątek Stowarzyszenia składają się, w szczególności:
1)wpływy ze składek członkowskich,
2)darowizny, subwencje, dotacje, spadki, zapisy i innego rodzaju przysporzenia
majątkowe poczynione na rzecz Stowarzyszenia,
3)prawa majątkowe oraz pożyczki i dochody z tych praw,
4)dochody ze zbiórek, aukcji, przetargów organizowanych przez lub na rzecz
Stowarzyszenia,
5)wpływy z nawiązek,
6)odsetki bankowe i inne dochody z kapitału,
7) dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego
§ 32
Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizacje celów Stowarzyszenia oraz na
pokrycie jego niezbędnych kosztów.
§ 33
Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w
stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo
są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami
bliskimi”,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach,
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
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d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział V
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§34
1. Uchwałę o zmianie statutu lub uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych
do głosowania.
2.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 35
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia i uzyskania osobowości
prawnej.
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