STATUT
STOWARZYSZENIA MOTYLEK NA RZECZ DZIECI SPECJALNEJ
TROSKI W KONARZEWIE

Rozdział l

Postanowienia ogólne
Art. 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Motylek na rzecz dzieci
specjalnej troski w Konarzewie” (w dalszych postanowieniach statutu zwane
Stowarzyszeniem).
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
Art. 2
1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Konarzew w powiecie krotoszyńskim.
Art. 3
1. Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci i odznak zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
2. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego, który
wraz z nazwą korzysta z ochrony prawnej.
Art. 4
1. Stowarzyszenie ma prawo występowania z inicjatywami społecznymi.
2. Stowarzyszenie opiera swą działalność przede wszystkim na inicjatywach
i pracy społecznej ogółu swych członków.
3. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników,
w tym członków zarządu.
Art. 5
1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989
r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2010, Nr 28, poz.146).
2. Stowarzyszenie działa zgodnie z porządkiem konstytucyjnym
Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązującym prawem oraz niniejszym statutem.
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Rozdział II

Cele i zadania stowarzyszenia
Art. 6
Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju
wychowanków ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana
Twardowskiego w Konarzewie.
Art. 7
1. Cel określony w art. 6 Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1) działanie na rzecz wspierania realizacji zadań wychowawczych szkoły,
2) udzielanie pomocy uczniom i ich rodzinom, którzy znajdują się w trudnej
sytuacji losowej lub materialnej,
3) tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień uczniów- organizowanie zajęć
pozalekcyjnych, warsztatów i wycieczek edukacyjnych,
4) wspomaganie wyposażenia szkoły i internatu oraz poprawy warunków ich
funkcjonowania,
5) działanie na rzecz integracji środowiska lokalnego(wiejskiego) ze
Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym im. ks. Jana
Twardowskiego w Konarzewie,
6) organizowanie imprez turystycznych, wypoczynkowych i integracyjnych,
7) organizowanie zajęć rehabilitacyjnych- hipoterapii,
8) organizowanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla
dzieci i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie oraz ich rodzin,
9) działanie na rzecz integracji europejskiej poprzez rozwijanie kontaktów
i współpracy z podmiotami zajmującymi się dziećmi specjalnej troski
w krajach Unii Europejskiej,
10)współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, organami
administracji rządowej, organizacjami pozarządowymi, osobami
prawnymi i osobami fizycznymi.
2. Poszczególne cele działalności Stowarzyszenia odpowiadają wskazanym
rodzajom działalności pożytku publicznego:
1) działanie na rzecz wspierania realizacji zadań wychowawczych szkoły kod PKD 85.60.Z (działalność wspomagająca edukację), działalność
o charakterze nieodpłatnym, wykonywana jako działalność pożytku
publicznego,
2) udzielanie pomocy uczniom i ich rodzinom, którzy znajdują się w trudnej
sytuacji losowej lub materialnej - kod PKD 94.99.Z (działalność
pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana),
działalność o charakterze nieodpłatnym, wykonywana jako działalność
pożytku publicznego,
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3) tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień uczniów- organizowanie zajęć
pozalekcyjnych, warsztatów i wycieczek edukacyjnych- kod PKD 85.59.Z
(pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane),
działalność o charakterze nieodpłatnym, wykonywana jako działalność
pożytku publicznego,
4) wspomaganie wyposażenia szkoły i internatu oraz poprawy warunków ich
funkcjonowania - kod PKD 85.60.Z (działalność wspomagająca edukację),
działalność o charakterze nieodpłatnym, wykonywana jako działalność
pożytku publicznego,
5) działanie na rzecz integracji środowiska lokalnego(wiejskiego) ze
Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym im. ks. Jana
Twardowskiego w Konarzewie - kod PKD 94.99.Z (działalność pozostałych
organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana), działalność o
charakterze nieodpłatnym, wykonywana jako działalność pożytku
publicznego,
6) organizowanie imprez turystycznych, wypoczynkowych i integracyjnych kod PKD 79.12.Z (działalność organizatorów turystyki), działalność o
charakterze nieodpłatnym, wykonywana jako działalność pożytku
publicznego,
7) organizowanie zajęć rehabilitacyjnych- hipoterapii - kod PKD 86.90.Z
(pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej
niesklasyfikowana), działalność o charakterze nieodpłatnym, wykonywana
jako działalność pożytku publicznego,
8) organizowanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla
dzieci i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. ks.
Jana Twardowskiego w Konarzewie oraz ich rodzin - kod PKD 86.90.Z
(pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej
niesklasyfikowana), działalność o charakterze nieodpłatnym, wykonywana
jako działalność pożytku publicznego,
9) działanie na rzecz integracji europejskiej poprzez rozwijanie kontaktów i
współpracy z podmiotami zajmującymi się dziećmi specjalnej troski w
krajach Unii Europejskiej - kod PKD 94.99.Z (działalność pozostałych
organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana), działalność o
charakterze nieodpłatnym, wykonywana jako działalność pożytku
publicznego,
10)współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, organami
administracji rządowej, organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i
osobami fizycznymi - kod PKD 94.99.Z (działalność pozostałych organizacji
członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana), działalność o charakterze
nieodpłatnym, wykonywana jako działalność pożytku publicznego.
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3. Poniższe cele Stowarzyszenia stanowią działalność o charakterze odpłatnym
wykonywaną jako działalność pożytku publicznego:
1) działanie na rzecz wspierania realizacji zadań wychowawczych szkoły
kod PKD 85.60.Z (działalność wspomagająca edukację), działalność
o charakterze odpłatnym, wykonywana jako działalność pożytku
publicznego,
2) tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień uczniów – organizowanie
zajęć pozalekcyjnych, warsztatów, i wycieczek edukacyjnych – kod PKD
85.59.Z (pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane)
działalność o charakterze odpłatnym, wykonywana jako działalność
pożytku publicznego,
3) wspomaganie wyposażenia szkoły, internatu oraz poprawy warunków ich
funkcjonowania – kod PKD 85.60.Z (działalność wspomagając edukację),
działalność o charakterze odpłatnym, wykonywana jako działalność
pożytku publicznego,
4) organizowanie imprez turystycznych, wypoczynkowych i integracyjnych
kod PKD 79.12.Z (działalność organizatorów turystyki), działalność
o charakterze odpłatnym, wykonywana jako działalność pożytku
publicznego,
5) organizowanie zajęć rehabilitacyjnych – hipoterapii – kod PKD 86.90.Z
(pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej
niesklasyfikowana), działalność o charakterze odpłatnym, wykonywana
jako działalność pożytku publicznego,
6) organizowanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla
dzieci i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie oraz ich rodzin – kod PKD
86.90.Z ( pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej
niesklasyfikowana), działalność o charakterze odpłatnym, wykonywana
jako działalność pożytku publicznego.
Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki
Art. 8
Stowarzyszenie posiada członków:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
Art. 9
1. Podstawową formą przynależności do Stowarzyszenia jest członkostwo
zwyczajne.
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1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna pragnąca
wnieść swój wkład w urzeczywistnianie celów Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu przyjętej
po złożeniu pisemnej deklaracji kandydata.
Art. 10
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna,
zainteresowana działalnością stowarzyszenia, która zdeklaruje na rzecz
Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową i zostanie – uchwałą
Zarządu- przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Osoba prawna będąca członkiem wspierającym działa w Stowarzyszeniu za
pośrednictwem swego przedstawiciela.
Art. 11
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, w tym także obywatel
innego państwa, która współpracując ze Stowarzyszeniem wniosła wybitny
wkład w jego rozwój bądź realizację celów Stowarzyszenia.
2. Członkostwo honorowe jest nadawane przez Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/5 liczby członków
Stowarzyszenia.
Art. 12
1. Członek zwyczajny ma prawo:
1) udziału z głosem stanowiącym w Walnych Zgromadzeniach,
2) udziału w wyborach władz Stowarzyszenia- czynne i bierne prawo
wyborcze,
3) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności
Stowarzyszenia,
4) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1) realizacji celów i zadań określonych statutem,
2) rzetelnego wywiązania się z przyjętych obowiązków i funkcji
w Stowarzyszeniu,
3) uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia,
4) przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
5) terminowego opłacania składki członkowskiej,
6) uczestnictwa w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w zebraniach
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, statutowych władzach
Stowarzyszenia. Poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
4. Członek wspierający ma obowiązek przestrzegania statutu i uchwał władz
Stowarzyszenia oraz wywiązania się z zadeklarowanych świadczeń.
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5. Członek honorowy jest zwolniony z opłat członkowskich.
6. Członek wspierający ma prawo postulować sposób wykorzystania
przekazanych przez siebie środków na rzecz Stowarzyszenia oraz uzyskać
informację o ich przeznaczeniu.
Art. 13
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa poprzez:
1) dobrowolną rezygnację zgłoszoną Zarządowi Stowarzyszenia na piśmie,
2) śmierć lub utratę zdolności prawnej,
3) pozbawienie praw publicznych,
4) pozbawienie członkostwa uchwałą Zarządu Stowarzyszenia podjętą
wskutek:
a)
działania na szkodę Stowarzyszenia,
b)
nieopłacenia składek przez trzy kolejne kwartały pomimo
pisemnego upomnienia,
c)
notorycznego uchylania się od udziału w pracy Stowarzyszenia,
d)
łamania statutu Stowarzyszenia lub uchwał jego władz.
2. Członkowi przysługuje prawo odwołania się od uchwały Zarządu
o pozbawieniu go członkostwa do Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia w terminie 30 dni od doręczenia uchwały.
3. Członek wspierający traci prawo członkostwa w przypadku utraty osobowości
prawnej.
Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia
Art. 14
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, zwane w dalszej części
statutu Walnym Zgromadzeniem,
2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany w dalszej części statutu Zarządem,
3) Komisja Rewizyjna.
Art. 15
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
1) z głosem stanowiącym: członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym: członkowie wspierający i honorowi oraz goście
zaproszeni przez Zarząd.
3. Walne Zgromadzenie spośród członków zwyczajnych dokonuje wyboru:
1) przewodniczącego , który prowadzi obrady Walnego Zgromadzenia,
2) sekretarza, który sporządza protokół z obrad.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia podpisuje przewodniczący, natomiast
protokół podpisują przewodniczący i sekretarz.
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Art. 16
1. Walne Zgromadzenie może być zwołane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze zwoływane jest
raz w roku i ma charakter zebrania sprawozdawczego. Raz na dwa lata
zwyczajne Walne Zgromadzenie ma charakter sprawozdawczo-wyborczy.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd, zawiadamiając
członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej 12 dni przed
terminem obrad.
Art. 17
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może się odbyć w każdym czasie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej, w terminie 30 dni od dnia podjęcia
uchwały w przedmiocie żądania,
3) na żądanie co najmniej 1/5 liczby członków stowarzyszenia, w terminie 30
dni od daty przyjęcia uchwały lub otrzymania żądania.
3. Termin i miejsce obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd
podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 12 dni przed
terminem zebrania.
Art.18
1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał,
1) w pierwszym terminie bezwzględną większością głosów (50% + 1)
członków uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym
Zgromadzeniu, w obecności co najmniej połowy członków
Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania,
2) w drugim terminie – po upływie co najmniej 15 minut – bezwzględną
większością głosów, bez względu na liczbę członków uprawnionych
do głosowania.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów.
3. Walne Zgromadzenie może- zwykłą większością głosów- podjąć uchwałę
o głosowaniu w trybie tajnym. W takim przypadku powoływana jest
trzyosobowa komisja skrutacyjna.
Art. 19
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalenie kierunków działalności Stowarzyszenia,
2) uchwalenie zmian statutu,
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu
i Komisji Rewizyjnej,
4) udzielanie na wniosek- Komisji Rewizyjnej- absolutorium Zarządowi,
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5) uchwalenie rocznego planu działalności wraz z preliminarzem dochodów
i wydatków,
6) powołanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
7) ustalenie wysokości składek członkowskich,
8) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd,
Komisję Rewizyjną i członków Stowarzyszenia,
9) decydowanie o nabyciu i zbyciu nieruchomości,
10) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków
Stowarzyszenia,
11) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia
i przeznaczenia jego majątku,
12) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
13) podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego
Zgromadzenia.
Art. 20
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata, są one jednak
zobowiązane działać do czasu powołania nowych członków tych organów.
2. Wybory władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym
bezwzględną większością głosów.
3. W przypadku większej liczby kandydatów w skład wybieralnych organów
Stowarzyszenia wchodzą te osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę
głosów.
4. Wybory uzupełniające odbywają się najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia
rezygnacji z pełnionej funkcji lub wygaśnięcia członkostwa
w Stowarzyszeniu.
Art. 21
Zarząd Stowarzyszenia składa się z prezesa, wiceprezesa i skarbnika
wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
Art.22
1. Prezes kieruje działalnością Zarządu i podpisuje jego uchwały.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na
pół roku, zwoływane są przez Prezesa lub przez upoważnioną przez niego
osobę wchodzącą w skład Zarządu.
3. W posiedzeniach Zarządu może uczestniczyć z głosem doradczym
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
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Art.23
Do kompetencji Zarządu należą:
1) realizowanie celów Stowarzyszenia i uchwał Walnego Zgromadzenia,
2) organizowanie pracy Stowarzyszenia oraz kierowanie całokształtem jego
działalności,
3) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
4) zwoływanie Walnego Zgromadzenia zwyczajnego i nadzwyczajnego,
5) przyjmowanie członków oraz prowadzenie ich ewidencji,
6) opracowywanie projektów rocznych planów działalności wraz
z preliminarzem dochodów i wydatków,
7) realizowanie zadań wynikających z rocznych planów działalności oraz
preliminarza dochodów i wydatków,
8) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, nabywanie
i zbywanie majątku ruchomego,
9) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu,
10)wyznaczanie członka Zarządu odpowiedzialnego za prowadzenie obrad
Walnego Zgromadzenia do czasu wyboru przewodniczącego.
Art.24
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia, składa się z 3
członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:
1) kontrola całokształtu działalności a w szczególności gospodarki finansowej
Stowarzyszenia,
2) kontrola opłacania składek członkowskich,
3) składanie sprawozdań z kontroli na Walnym Zgromadzeniu,
4) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli,
5) przedkładanie na Walnym Zgromadzeniu oceny działalności Zarządu
i wniosku dotyczącego udzielenia absolutorium Zarządowi,
6) zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Kontrola gospodarki finansowej Stowarzyszenia przeprowadzana jest nie
rzadziej niż raz w roku i stanowi podstawę oceny działalności Zarządu
i wniosku dotyczącego udzielenia absolutorium Zarządowi.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być:
1) członkami zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości z tytułu zatrudnienia,
2) skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
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Rozdział V

Fundusze i majątek Stowarzyszenia
Art.25
1. Na majątek Stowarzyszenia mogą się składać:
1) nieruchomości,
2) ruchomości,
3) fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1) składki członkowskie,
2) dotacje,
3) darowizny i zapisy,
4) środki z ofiarności publicznej.
Art.26
1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. Składki członkowskie uiszczane są za okres jednego kwartału z góry.
3. Wysokość składek członkowskich określa Walne Zgromadzenie.
4. Dochody Stowarzyszenia przeznaczane są wyłącznie na realizację jego
celów statutowych oraz pokrycie niezbędnych kosztów działalności
Stowarzyszenia.
5. Zabrania się 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”.
6. Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego 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.
7. 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
z celu statutowego.
8. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz
ich osoby bliskie, po cenach wyższych niż rynkowe.
9. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
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Art.27
1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach majątkowych
składane są przez dwóch członków Zarządu działających łącznie.
2. Wszelkie inne oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składane są przez
dwóch członków Zarządu działających łącznie.
Rozdział VI

Przepisy końcowe
Art.28
1. Zmiana statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały
Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co
najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne
Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje
Komisję Likwidacyjną.
Art.29
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie
przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.
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