Tekst jednolity Statutu
STOWARZYSZENIA EUKACYJNEGO OMNIS
Rozdział I
Przepisy ogólne
§ 1
STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE OMNIS W SŁUPSKU, zwane w dalszej części
statutu również STOWARZYSZENIEM lub zamiennie skrótem SEO, jest
stowarzyszeniem prowadzącym w różnych formach działalność na rzecz
edukacji i wychowania dzieci i młodzieży oraz edukacji dorosłych.
§ 2
STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE OMNIS działa na podstawie ustawy z dnia
07 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr
79 poz. 855 z późn. zm.). STOWARZYSZENIE posiada osobowość prawną.
§ 3
1. STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE OMNIS działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie
może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych
państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
2. Siedziba władz STOWARZYSZENIA EDUKACYJNEGO OMNIS znajduje się w
Słupsku przy ulicy Szczecińskiej 36 w Zespole Szkół Agrotechnicznych.
§ 4
1. STOWARZYSZENIE może używać odznak i pieczątek według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. STOWARZYSZENIE może wydawać komunikaty zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.
3. Nazwa STOWARZYSZENIA jest prawnie zastrzeżona.
§ 5

1

1.

STOWARZYSZENIE

opiera

swoją

działalność

na

społecznej

pracy

członków. Do prowadzenia swych prac może zatrudniać pracowników.
2. STOWARZYSZENIE może prowadzić działalność gospodarczą, której
dochody przeznaczone są na wspieranie statutowej działalności STOWARZYSZENIA.
3. STOWARZYSZENIE może być członkiem organizacji i stowarzyszeń o
podobnym profilu działających w kraju i za granicą.
Rozdział II
Cele i formy działania
§ 1
1. Celem STOWARZYSZENIA jest wyzwalanie i kreowanie inicjatyw społecznych

zmierzających

do

wzbogacania

możliwości

edukacji

i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Dla realizacji tego celu STOWARZYSZENIE:
1)

zakłada

wychowawcze

i

prowadzi
i

przedszkola,

szkoły,

opiekuńczo-wychowawcze,

placówki

zakłady

oświatowokształcenia

i placówki doskonalenia nauczycieli oraz szkoły wyższe;
2) przejmuje i prowadzi szkoły wymienione w punkcie 1 na podstawie
umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego,
3) inspiruje, wspiera i patronuje działalności szkół, w szczególności finansowanych ze środków społecznych;
4) współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami, których cele działania zbliżone są do celu STOWARZYSZENIA;
5) uczestniczy w opracowywaniu i realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską;
6) inspiruje i organizuje szkolenia edukacyjne dla nauczycieli i
rodziców oraz popularyzuje wiedzę dotyczącą oświaty i wychowania;
7) prowadzi poradnictwo w zakresie funkcjonowania systemu oświaty;
8) tworzy fundacje i inne formy wspierania inicjatyw, badań i prac
podejmowanych w dziedzinie oświaty i wychowania;

2

9) podejmuje działania na rzecz edukacji i rehabilitacji dzieci,
młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych oraz ich integracji
ze środowiskiem ludzi zdrowych;
10) prowadzi działalność wydawniczą;
11) prowadzi działalność gospodarczą, której dochody przeznaczone
są na wspieranie statutowej działalności STOWARZYSZENIA;
12)

zajmuje

stanowisko

i

wyraża

opinie

w

sprawach

dotyczących

oświaty i wychowania;
13) rozwija inne formy działalności, służące wzbogaceniu możliwości edukacyjnych.
14) przyznaje stypendia uczniom wybitnie uzdolnionym, znajdującym
się w trudnej sytuacji materialnej,
15) inspiruje i organizuje szkolenia edukacyjne,
16) organizuje zajęcia sportowe, rekreacyjne i kulturalne,
17)

organizuje

i

prowadzi

działania

z

zakresu

profilaktyki

i promocji zdrowia,
18)

rozwija

bazę

materialną

Zespołu

Szkół

Agrotechnicznych

w Słupsku

3. Dla celów organizacyjnych prowadzone przez STOWARZYSZENIE szkoły lub placówki mogą być łączone w zespoły.
§ 2

1. Przedmiotem działania STOWARZYSZENIA jest prowadzenie działalności,

w

tym

działalności

gospodarczej,

wyłącznie

w

rozmiarach

służących realizacji jej celów statutowych.
2. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizowanie zadań statutowych STOWARZYSZENIA oraz zadań należących do
sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z późniejszymi zmianami.
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3.

Działalnością

odpłatną

pożytku

publicznego

STOWARZYSZENIA,

zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
A. w zakresie edukacji:
1) prowadzenie przedszkoli (kod PKD 85.10.Z)
2)

prowadzenie

szkoły

podstawowej

(kod

PKD

85.20.Z),

gimnazjum

(kod PKD 85.31.A), liceum ogólnokształcącego (kod PKD 85.31.B),
liceum

profilowanego

(kod

PKD

85.31.C),

technikum

(kod

PKD

85.32.A), zasadniczej szkoły zawodowej (kod PKD 85.32.B), szkół
specjalnych przysposabiających do pracy (kod PKD 85.32.C),
3) prowadzenie szkół policealnych (kod PKD 85.41.Z), szkół wyższych (kod PKD 85.42.B) i zakładów kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników (kod PKD 85.42.A)
4) prowadzenie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć
sportowych i rekreacyjnych (kod PKD 85.51.Z)
5) prowadzenie pozaszkolnych form edukacji artystycznej (kod PKD
85.52.Z),
6) prowadzenie pozaszkolnych form edukacji z zakresu nauki jazdy i
pilotażu (kod PKD 85.53.Z),
7) prowadzenie nauki języków obcych (kod PKD 85.59.A),
8) prowadzenie pozostałych pozaszkolnych form edukacji gdzie indziej niesklasyfikowanych (kod PKD 85.59.B)
9)

prowadzenie

działalności

wspomagającej

edukację

(kod

PKD

85.60.Z).
B. w zakresie opieki zdrowotnej i opieki społecznej:
1) pomoc w zakresie edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży i
dorosłych osób niepełnosprawnych (kod PKD 88.99.Z);
C. w zakresie działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami
turystycznymi:
1) organizowanie bazy wypoczynkowej dla dzieci i młodzieży na kolonie i obozy (kod PKD 55.20.Z);
D. w zakresie informacji i komunikacji:
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l) wydawanie broszur, reklam, ofert, gazetek (kod PKD 58.19.Z);
2)

działalność

wydawnicza

w

zakresie

oprogramowania

(kod

PKD

58.29.Z);
3) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (kod PKD
59.20.Z);
4) działalność w zakresie nadawania programów radiofonicznych (kod
PKD 60.10.Z);
5) w zakresie działalności związanej z filmami, nagraniami wideo,
nagraniami dźwiękowymi, działalność związana z filmami, nagraniami, nagraniami wideo (kod PKD 59.ll.Z);
6)

działalność

w

zakresie

telekomunikacji

przewodowej

(kod

PKD

61.10.Z);
7) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej (kod PKD
61.20.Z);
8) działalność związana z oprogramowaniem (kod PKD 62.01.Z);
9) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (kod
PKD 62.02.Z);
10) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (kod PKD 62.03.Z);
11) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (kod PKD 62.09.Z);
12) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (kod PKD 63.11.Z);
13) działalność portali internetowych (kod PKD 63.12.Z);
E. w zakresie działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej:
1) działalność prawnicza (kod PKD 69.10.Z);
2) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (kod PKD
69.20.Z).
F. w zakresie pozostałej działalności usługowej:
1) działalność organizacji profesjonalnych (kod PKD 94.12.Z)
Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
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Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego STOWARZYSZENIA EDUKACYJNEGO OMNIS, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)
jest:
A. w zakresie edukacji przejmowanie i prowadzenie niżej wymienionych szkół na podstawie umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego (kod PKD 85)
l) przedszkoli (kod PKD 85.1O.Z),
2)

gimnazjum,

liceum

ogólnokształcącego,

liceum

profilowanego,

technikum, zasadniczej szkoły zawodowej, szkół specjalnych

(kod

PKD 85.31. A,B,C, 85.32.A,B,C);
B.

w

zakresie

działalności

wspomagającej

edukację

(kod

PKD

85.60.Z):
1) inspirowanie i wspieranie działalności szkół, w szczególności
finansowanych ze środków społecznych (kod PKD 85.60.Z);
2) w ramach inicjatywy lokalnej podejmuje współdziałanie z organami administracji publicznej w zakresie realizacji zadań publicznych dotyczących oświaty i wychowania (kod PKD 85.60.Z);
3) podejmowanie innych niewymienionych działań na rzecz edukacji,
wychowania (kod PKD 85.60.Z);
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 1
l.

Członkowie STOWARZYSZENIA dzielą się na: zwyczajnych, wspiera-

jących i honorowych.
Cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą być członkami STOWARZYSZENIA na warunkach
określonych w Statucie, a obowiązujących obywateli polskich.
§ 2
Członkiem zwyczajnym STOWARZYSZENIA może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z
praw publicznych,

która poprzez złożenie deklaracji zobowiązuje
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się do działania na rzecz celów STOWARZYSZENIA i przestrzegania
postanowień jego Statutu.
Małoletni mogą należeć do STOWARZYSZENIA za zgodą swych przedstawicieli ustawowych.
Małoletni w wieku powyżej 16 lat przysługuje czynne i bierne prawo
wyborcze na takich samych zasadach jak pełnoletnim członkom. Małoletni w wieku do 16 lat nie mogą brać udziału w głosowaniach na
Walnym Zebraniu ani nie mogą być członkami władz STOWARZYSZENIA.
§ 3
Członkiem wspierającym może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zadeklaruje na
cele STOWARZYSZENIA pomoc finansową lub rzeczową.
Osoba prawna lub jednostka organizacyjna działa w STOWARZYSZENIU
przez swojego przedstawiciela.
§ 4
Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w
rozwój idei STOWARZYSZENIA lub w inny, szczególny sposób zasłużyła
się STOWARZYSZENIU.
§ 5
Przyjęcie na członka zwyczajnego i wspierającego

STOWARZYSZENIA

następuje uchwałą Zarządu STOWARZYSZENIA w terminie l miesiąca od
chwili złożenia pisemnej deklaracji przez osobę ubiegającą się o
członkostwo.
W uzasadnionych przypadkach Zarząd STOWARZYSZENIA może w drodze
uchwały odmówić przyjęcia na członka zwyczajnego.
Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu STOWARZYSZENIA.
Zarząd

STOWARZYSZENIA

prowadzi

rejestr

wszystkich

członków

z zachowaniem kolejności według daty ich przyjmowania.
§ 6
l. Warunkiem przyjęcia na członka STOWARZYSZENIA jest:
1) uzyskanie rekomendacji przynajmniej dwóch członków STOWARZYSZENIA;
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2) wniesienie wpisowego i pierwszej rocznej składki wraz ze złożeniem deklaracji członkowskiej.
2. Członkowie wspierający i honorowy nie mają obowiązku opłacania
wpisowego i składek rocznych.
§ 7
1. Członkostwo STOWARZYSZENIA ustaje przez:
1) oświadczenie o wystąpieniu;
2) wygaśnięcie członkostwa;
3) wykreślenie lub wykluczenie członka przez Zarząd STOWARZYSZENIA.
2. Wykreślenie z ewidencji członków następuje z ostatnim dniem
miesiąca, w którym zostało złożone pisemne oświadczenie o wystąpieniu ze STOWARZYSZENIA.
3. Wygaśnięcie członkostwa na skutek śmierci lub likwidacji osoby
prawnej następuje z dniem tych zdarzeń prawnych.
4. Skreślenie z ewidencji członka wykreślonego lub wykluczonego
decyzją Zarządu następuje po upływie 14 dni od chwili uprawomocnienia się ostatecznej decyzji w tej sprawie.
§ 8
1. Wykluczenie członka ze STOWARZYSZENIA następuje w razie:
1) naruszenia przez członka postanowień Statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz STOWARZYSZENIA;
2) działania na szkodę STOWARZYSZENIA;
3) utraty praw publicznych.
2. Wykreślenie członka ze STOWARZYSZENIA następuje na skutek:
1) nieopłacenia składek przez okres jednego roku;
2) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych.
§ 9
1. Decyzję o wykreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Zarząd STOWARZYSZENIA.
Odpis uchwały Zarządu doręcza się zainteresowanemu w terminie 14
dni od chwili podjęcia uchwały.
2. Od decyzji o odmowie przyjęcia w poczet członków albo od uchwały

Zarządu

o

wykluczeniu

lub

wykreśleniu

zainteresowany

może
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wnieść odwołanie w ciągu 7 dni od chwili powiadomienia o podjętej
decyzji.
3. Odwołanie podlega rozpatrzeniu przez najbliższe Walne Zebranie
Członków. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
4. Godności członka honorowego pozbawia Walne Zebranie STOWARZYSZENIA na wniosek Zarządu w przypadku sprzeniewierzenia się przez
członka honorowego idei STOWARZYSZENIA lub rażącego naruszenia postanowień Statutu.
§ 10
1. Członkom zwyczajnym przysługuje:
l)

czynne

i

bierne

prawo

wyborcze,

z

zastrzeżeniem

uprawnień

członków małoletnich;
2) prawo do korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy STOWARZYSZENIA;
3) prawo wyrażania swoich opinii i wniosków dotyczących działalności STOWARZYSZENIA.
2. Członkom wspierającym przysługują prawa określone w ust. l pkt
2 i 3.
3. Członkom honorowym przysługują prawa określone w ust. l pkt 2 i
3 oraz prawo udziału z głosem doradczym w obradach władz STOWARZYSZENIA.
§ 11
Obowiązkiem członków

STOWARZYSZENIA

jest postępowanie zgodne ze

Statutem, Regulaminami i uchwałami władz STOWARZYSZENIA.
Członkowie zwyczajni zobowiązani są nadto do czynnego udziału w
pracach STOWARZYSZENIA oraz opłacania składek członkowskich.
Rozdział IV
Władze STOWARZYSZENIA
§ 1
1. Władzami STOWARZYSZENIA są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna;
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2. Jeżeli liczba członków STOWARZYSZENIA przekroczy 100 osób funkcję Walnego Zebrania przejmie Zebranie Delegatów.
3. Delegatów wybierają grupy członkowskie w proporcji – l delegat
na 10 członków. Okres kadencji delegatów trwa 3 lata.
4. Podziału na grupy członkowskie dokonuje Zarząd STOWARZYSZENIA.
§ 2
1. Kadencja wszystkich władz STOWARZYSZENIA trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Członkowie wybrani do władz STOWARZYSZENIA mogą pełnić tę samą
funkcję nie dłużej niż przez 3 kadencje.
3. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz i przejęcie spraw od
dotychczasowych władz powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia
wyboru. Do tego czasu działają władze poprzedniej kadencji.
§ 3
1. W przypadku ustąpienia członka władz STOWARZYSZENIA, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3, skład osobowy tych władz do końca
danej kadencji jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów w
kolejności uzyskanych głosów.
2. W przypadku ustąpienia Prezesa STOWARZYSZENIA przed upływem kadencji, obowiązki Prezesa przejmuje Zastępca Prezesa i do chwili
przeprowadzenia wyborów Jego następcy przez najbliższe Walne Zebranie Członków Zarząd funkcjonuje w pomniejszonym składzie.
3. W razie ustąpienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przed
upływem kadencji, zasadę określoną w ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku odwołania członka władz STOWARZYSZENIA przed upływem kadencji, Walne Zebranie, które go odwołało, dokonuje wyboru
nowego członka władz STOWARZYSZENIA.
§ 4
1. O ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały

wszystkich

władz

STOWARZYSZENIA

zapadają

zwykłą

większością

głosów.
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2. W głosowaniu uwzględnia się tylko głosy oddane "za" lub "przeciw". W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

§ 5
Walne Zebranie Członków
l. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą STOWARZYSZENIA.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni;
2) z głosem doradczym - członkowie władz STOWARZYSZENIA, członkowie honorowi i wspierający oraz zaproszeni goście.
3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Sprawozdawcze Walne Zebranie zwołuje się raz w roku w terminie
do 31 marca następnego roku.
§ 6
1. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:
1) ustalenie głównych kierunków działania STOWARZYSZENIA na okres
kadencji;
2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
3) na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi STOWARZYSZENIA;
4) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej STOWARZYSZENIA;
5) uchwalanie Statutu STOWARZYSZENIA i jego zmian;
6) uchwalanie najwyższej sumy zobowiązań zaciąganych przez Zarząd
STOWARZYSZENIA;
7) uchwalanie zasad obliczania przez Zarząd wysokości wpisowego
i składek członkowskich;
8) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego STOWARZYSZENIA;
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
10)

rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków i władze

STOWARZYSZENIA;
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11) podejmowanie uchwał i postanowień w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków;
12) podejmowanie uchwał w sprawie odpisów od przychodów z czesnego
szkół prowadzonych

przez STOWARZYSZENIE na finansowanie działalno-

ści statutowej STOWARZYSZENIA;
13) podjęcie uchwały o rozwiązaniu STOWARZYSZENIA i przeznaczeniu
jego majątku.
§ 7
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla
których zostało zwołane.
2. Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne
Zebranie Członków może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu
na to zgody przez 2/3 obecnych na Zebraniu.
3.

Nadzwyczajne

Walne

Zebranie

Członków

może

być

zwoływane

w szczególnie uzasadnionych przypadkach z inicjatywy:
1) Zarządu;
2) Komisji Rewizyjnej;
3) Grupy 2/3 członków zwyczajnych STOWARZYSZENIA.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia żądania.
§ 8
1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd
STOWARZYSZENIA powiadamia wszystkich członków z co najmniej 14dniowym wyprzedzeniem.
2. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
3. Walne Zebranie Członków jest władne do podejmowania uchwał w
obecności co najmniej 1/3 członków STOWARZYSZENIA.
4. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały większością 2/3 głosów członków obecnych na Zebraniu w sprawach:
1) uchwalenia zmiany Statutu;
2)

odwołania

przed

upływem

kadencji

Prezesa

STOWARZYSZENIA

lub

członków władz STOWARZYSZENIA;
3) pozbawienia godności członka honorowego STOWARZYSZENIA;
rozwiązania STOWARZYSZENIA.
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5. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium Zebrania
składające się od 3 do 5 osób, w tym: Przewodniczący Zebrania, jego Zastępca i Sekretarz.
6. W skład Prezydium nie mogą być powoływani członkowie Zarządu
i Komisji Rewizyjnej.
7. Dla sprawnego i prawidłowego przeprowadzenia obrad Walne Zebranie może powołać komisje lub zespoły.
8. Prezydium, Komisje lub zespoły Walnego Zebrania Członków nie są
organami władz STOWARZYSZENIA i są każdorazowo powoływane przez
Walne Zebranie z grupy członków obecnych na Zebraniu.
§ 9
Zarząd STOWARZYSZENIA
1. Zarząd jest organem wykonawczym STOWARZYSZENIA, kieruje całokształtem jego działalności zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania
Członków i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zebranie na
okres 3 lat spośród członków STOWARZYSZENIA. W składzie dwuosobowym Zarząd może funkcjonować w przypadku określonym w § 3 rozdziału IV niniejszego statutu.
3. Wyboru członków Zarządu Walne Zebranie Członków dokonuje z podziałem na funkcje: Prezesa, Zastępcy Prezesa oraz Sekretarza.
4. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
5.

Podpisywanie

uchwał

Zarządu

oraz

składanie

oświadczeń

woli

w imieniu STOWARZYSZENIA następuje przez dwóch członków Zarządu.
6. Pisma i dokumenty związane z kierowaniem bieżącą działalnością
STOWARZYSZENIA podpisuje Prezes Zarządu lub jego Zastępca.
7. Członkowie Zarządu swoje funkcje wykonują społecznie.
8. Walne Zebranie Członków może ustalić dla nich ryczałt za udział
w posiedzeniach oraz kwotę na pokrycie innych wydatków związanych
z wykonywaniem zadań na rzecz STOWARZYSZENIA.
9. Zarząd zbiera się na posiedzeniach nie rzadziej niż raz na
kwartał. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
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10. Zarząd jest władny podejmować uchwały przy obecności co najmniej dwóch członków. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje
głos Prezesa Zarządu.
11. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
§ 10
1. Zarząd kieruje działalnością STOWARZYSZENIA i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Do zakresu działania Zarządu należy:
1)

realizacja

kierunków

działalności

STOWARZYSZENIA

wytyczonych

przez Walne Zebranie Członków;
2) reprezentowanie STOWARZYSZENIA na zewnątrz;
3) powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów w celu wykonania
zadań statutowych, sprawowanie nad nimi nadzoru uchwalanie regulaminów ich działalności;
4) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, wykreślania lub
wykluczania członków zwyczajnych i wspierających STOWARZYSZENIA;
5) zarządzanie majątkiem STOWARZYSZENIA i dysponowanie Jego funduszami, opracowywanie preliminarzy i sprawozdań finansowych;
6) podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań nie przekraczających kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków;
7) uchwalanie szczegółowych zasad wewnętrznej gospodarki finansowej szkół STOWARZYSZENIA;
8) podejmowanie uchwał o nabyciu i zbyciu nieruchomości;
9) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego STOWARZYSZENIA;
10)składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków z działalności
Zarządu;
11) zapewnienie administracyjno-organizacyjnych warunków działalności STOWARZYSZENIA;
12) zakładanie i likwidowanie szkół prowadzonych przez STOWARZYSZENIA, zatwierdzanie ich statutów oraz sprawowanie nad nimi nadzoru;
13) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie;
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14) dokonywanie wykładni przepisów Statutu.
3. Od uchwał Zarządu w sprawach wymienionych w ust. 2 pkt 4 służy
prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 7 dni od
otrzymania uchwały Zarządu - za jego pośrednictwem. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
4. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składa dwóch członków Zarządu działających łącznie.
§ 11
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym STOWARZYSZENIA i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Komisja Rewizyjna w składzie 3 osób wybierana jest przez Walne
Zebranie Członków spośród członków STOWARZYSZENIA na okres 3 lat
dla kontroli gospodarki STOWARZYSZENIA. W składzie dwuosobowym Komisja Rewizyjna może funkcjonować w przypadku określonym w § 21
ust. 3 statutu.
3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
1) pełniące funkcje w innych władzach STOWARZYSZENIA;
2) pozostające z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa;
3) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Wyboru członków Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie Członków dokonuje z podziałem na funkcje: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.
6. Komisja zbiera się na posiedzeniach nie rzadziej niż raz na
kwartał. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
7. Komisja jest władna podejmować czynności przy obecności dwóch
członków swego składu.
8. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
9. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą na swój wniosek otrzymać
zwrot

uzasadnionych

kosztów

poniesionych

w

związku

z

pełnioną
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funkcją, do wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie w
sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego za rok poprzedni.

§ 12
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz do roku całokształtu działalności
statutowej i gospodarki finansowej oraz zgodności z obowiązującymi
STOWARZYSZENIA przepisami;
2) przedstawianie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli
żądanie od kontrolowanych sprawozdania z realizacji wniosków pokontrolnych;
3) przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków;
4) wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu;
5) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia
Zarządu;
6) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go
przez Zarząd w terminie ustalonym w statucie;
7) przeprowadzanie innych działań kontrolno-sprawdzających, zleconych przez Walne Zebranie Członków lub wnioskowanych przez Zarząd
STOWARZYSZENIA;
§ 13
1. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków Zarządu STOWARZYSZENIA oraz dyrektorów szkół składania pisemnych bądź ustnych
wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
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2. Na żądanie upoważnionego członka Komisji Rewizyjnej Zarząd STOWARZYSZENIA oraz dyrektorzy szkół obowiązani są udostępnić wszystkie dokumenty dotyczące zakresu kontroli.
3. Po zakończeniu kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokół
zawierający ustalenia kontroli i przekazuje go kontrolowanemu.
4. W przypadku zawarcia w protokole wniosków pokontrolnych kontrolowany najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu
przedstawia Komisji Rewizyjnej informację o swoim stanowisku wobec
ustalonych wniosków.
5. W przypadku rażących uchybień w działalności szkoły Komisja Rewizyjna występuje do Zarządu STOWARZYSZENIA z wnioskiem o podjęcie
odpowiednich działań nadzorczych.
6. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w pracach Zarządu, Komisja Rewizyjna jest zobowiązana skierować odpowiednie wnioski do
Walnego Zebrania Członków.
7. Szczegółowy tryb i formy działania Komisji Rewizyjnej określa
regulamin przez nią uchwalony.
§ 14
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu STOWARZYSZENIA z głosem doradczym.
Rozdział V
Majątek i fundusze
§ 1
Majątek STOWARZYSZENIA stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 2
1.

Majątek

STOWARZYSZENIA

powstaje

z

przychodów

z

działalności

statutowej pochodzącej:
l) ze składek członkowskich,
2) odpisów od przychodów z czesnego szkół prowadzonych przez STOWARZYSZENIE,
3) odpłatnej działalności statutowej;
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4) dochodów z nieruchomości stanowiących własność lub będących w
użytkowaniu STOWARZYSZENIA;
5) darowizn, zapisów i spadków;
6) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez STOWARZYSZENIE.
§ 3
1. Niedozwolone jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań

majątkiem

STOWARZYSZENIA,

NASZEGO
członków

STOWARZYSZENIA
organów

w

stosunku

STOWARZYSZENIA

lub

do

członków

pracowników

oraz osób, z którymi członkowie STOWARZYSZENIA oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub powinowactwa w
linii bocznej do drugiego stopnia albo związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
2. Zabrania się przekazywania majątku NASZEGO STOWARZYSZENIA na
rzecz członków STOWARZYSZENIA, członków organów STOWARZYSZENIA 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.
3. Zabrania się wykorzystywania majątku 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 ze statutowego celu STOWARZYSZENIA.
4. Niedozwolony jest zakup towarów lub usług od podmiotów, w których

uczestniczą

członkowie

STOWARZYSZENIA,

członkowie

organów

STOWARZYSZENIA lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.
§ 4
1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału
każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w trybie
określonym w § 6 ust. 1 pkt. 2 Statutu.
2. Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd STOWARZYSZENIA w
terminie do końca stycznia każdego roku w oparciu o zasady określone przez Walne Zebranie Członków.
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§ 5
STOWARZYSZENIE

prowadzi

gospodarkę

finansową

oraz

rachunkowość

zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 6
Zarząd STOWARZYSZENIA za zgodą Walnego Zebrania Członków może tworzyć fundusze celowe, wyodrębniając w tym celu posiadane w swojej
dyspozycji środki finansowe.
§ 7
STOWARZYSZENIE może otrzymywać dotacje według zasad określonych w
odrębnych przepisach.
§ 8
W razie rozwiązania się STOWARZYSZENIA majątek likwidowanego STOWARZYSZENIA przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zebrania STOWARZYSZENIA odbywanego w związku z likwidacją STOWARZYSZENIA.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 1
1. Niniejszy Statut został uchwalony w dniu 07 lipca 2011r. przez
Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia pod nazwą: STOWARZYSZENIE
EDUKACYJNE OMNIS z siedzibą w Słupsku przy ulicy Szczecińskiej 36
(Uchwała nr 5/2011 Zebrania Założycielskiego STOWARZYSZENIA).
2. Zmiany Statutu mogą następować uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą większością 2/3 głosów obecnych członków na Zebraniu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach oraz ogólnie obowiązujące przepisy innych ustaw.
Statut STOWARZYSZENIA EDUKACYJNEGO OMNIS został zarejestrowany w
dniu ……………………… przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr rej. KRS …………………
Za zgodność jednolitego tekstu Statutu STOWARZYSZENIA EDUKACYJNEGO
OMNIS w Słupsku:
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