STATUT
STOWARZYSZENIA „ NASZ DOM - RZESZÓW"

Rozdział I
§1
1. Stowarzyszenie „ Nasz Dom - Rzeszów" jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym
zrzeszeniem powołanym dla celów niezarobkowych.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska i zagranica.
3. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Rzeszowie.
§2
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy członków, członków wspierających i
sympatyków.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochody uzyskiwane z
działalności gospodarczej będą przeznaczane na realizację celów Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
Rozdział II
§3
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Promocja Rzeszowa i regionu.
2. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju gospodarczego, kulturalnego i
społecznego miasta i regionu.
3. Propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego.
4. Propagowanie i krzewienie kultury fizycznej wśród mieszkańców Rzeszowa.
5. Aktywny udział w życiu politycznym miasta, regionu i państwa.
6. Propagowanie idei Zjednoczonej Europy.
§4
Stowarzyszenie realizuje cele określone w § 3 poprzez:


propagowanie idei samorządności,



współpracę z mediami,



udział w programach edukacyjnych, targach, wymianach zagranicznych,



tworzenie programów informacyjnych,



współpracę z organami i instytucjami działającymi na rzecz sportu, kultury,
edukacji,



pozyskiwanie środków na regionalne inicjatywy gospodarcze,



prowadzenie działalności charytatywnej,



wykorzystywanie kontaktów przygranicznych,



udział w konferencjach,



prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej,



działalność doradczą,



uczestnictwo w wyborach samorządowych i parlamentarnych,



reagowanie na przejawy niegospodarności, korupcji i niekompetencji w
administracji samorządowej i rządowej,



wspieranie i organizowanie imprez sportowych i kulturalnych,



wspieranie idei powstania Szkoły Mistrzostwa Sportowego,



inspirowanie do wykorzystania istniejącej bazy sportowej dla umasowienia sportu
dzieci i młodzieży.

§5
Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia będzie:


działalność wydawnicza ( PKD 22.1);



działalność poligraficzna ( PKD 22.2 );



działalność związana z turystyką ( PKD 63.3 );



nauka ( PKD 73 );



działalność związana z organizacją targów i wystaw ( PKD 74.84.A);



edukacja ( PKD 80 );



działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem ( PKD 92 )

Rozdział III
§6
1. Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej
posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i dysponujący pełnią praw
publicznych.

2. Członkami Stowarzyszenia mogą być małoletni w wieku od 16 - 18 lat za zgodą
przedstawicieli ustawowych.
3. Członkami Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy zamieszkujący na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą.
§7
Stowarzyszenie może posiadać członków wspierających Stowarzyszenie w postaci osób
prawnych.
§8
1. Osoba, która złoży pisemny wniosek o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia
nabywa członkostwo z chwilą doręczenia jej uchwały Zarządu o przyjęciu w poczet
członków.
2. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia jest uzyskanie rekomendacji
dwóch członków Stowarzyszenia.
3. przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej
deklaracji organu osoby prawnej. Ust 2 nie stosuje się.
§9
1. Członek Stowarzyszenia ma prawo do:


czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;



zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;



zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o
skreśleniu z listy członków;

2. Członek Stowarzyszenia obowiązany jest do:


przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;



regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;

§ 10
O wykluczeniu członka Stowarzyszenia decyduje w formie uchwały Zarząd Stowarzyszenia, od
takiej uchwały członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.
§ 11
1. Członek Stowarzyszenia może utracić członkostwo poprzez:


wykluczenie ze Stowarzyszenia;



skreślenie z listy członków Stowarzyszenia;

2. Do utraty członkostwa dochodzi z mocy samego prawa w razie śmierci członka lub
likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.
3. Członek może być wykluczony ze Stowarzyszenia w razie rażącego naruszania
postanowień Statutu, nie realizowania uchwał władz Stowarzyszenia, prowadzenia
działalności sprzecznej z celami Stowarzyszenia.
4. Członek może zostać skreślony w razie nie opłacania składek w wysokości uchwalonej
przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia przez 2 pełne okresy płatności.
5. Skreśłenie członka następuje również w razie utraty przez niego pełnej zdolności do
czynności prawnych lub praw publicznych.
6. Przepis § 9 nie dotyczy małoletnich członków Stowarzyszenia.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§12
Władzami Stowarzyszenia są Walne Zebranie Członków, Rada Programowa, Zarząd, Komisja
Rewizyjna. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. Szczegółowy tryb podejmowania
uchwał przez Zarząd Stowarzyszenia określa Regulamin Zarządu, uchwalony przez Radę
Programową.
§13
1. Walne Zebranie Członków:


określa cele działania Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji;



wybiera członków Zarządu, Rady Programowej i Komisji Rewizyjnej.



Podejmuje uchwały w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia;



Decyduje o założeniu lub przystąpieniu do Związku Stowarzyszeń;



uchwala zmiany w Statucie Stowarzyszenia;



podejmuje decyzje o rozwiązaniu się Stowarzyszenia;



Podejmuje uchwały w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady
Programowej, jej Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących lub Zarządu i jego
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących.

2. Walne Zebranie Członków podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwała może być
podjęta bezwzględną większością głosów członków obecnych na zebraniu.
3. Członkowie winni być powiadamiani o Walnym Zebraniu co najmniej 3 dni przed jego
terminem. Formę powiadomienia określa Zarząd Stowarzyszenia.
4. Szczegółowy tryb podejmowania uchwał przez Walne Zebranie określa Regulamin
uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

§14
1. Rada Programowa składa się z 4 - 10 członków wybieranych przez Walne Zebranie.
2. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady wybiera Rada spośród swoich
członków. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący mogą zostać odwołani w tym samym
trybie.
3. Do kompetencji Rady Programowej należy:


uchwalanie kierunków działania Stowarzyszenia;



wyrażanie opinii i wniosków w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia,
w tym w sprawach przedłożonych przez Zarząd;



przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych Stowarzyszenia;



wykonywanie uchwał Walnego Zebrania i składanie mu sprawozdań działalności
Rady.

§15
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4 - 6 członków wybieranych przez Walne Zebranie
spośród członków Stowarzyszenia.
2. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zarządu wybiera Zarząd spośród swoich
członków w oparciu o regulamin pracy Zarządu.
§16
1. Do kompetencji Zarządu należy:


kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;



zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;



podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia i wykreślenia członka Stowarzyszenia;

2. Szczegółowy tryb podejmowania uchwał przez Zarząd Stowarzyszenia określa
Regulamin Zarządu, uchwalony przez Radę Programową.
3. Przewodniczący wraz z jednym z członków Zarządu uprawniony jest do składania
oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia.
§17
1. Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu należy:


reprezentowanie Stowarzyszenia wobec władz państwowych, samorządowych i
osób trzecich;



kierowanie pracami Zarządu;



zwoływanie Walnego Zebrania Członków, po zasięgnięciu opinii
Przewodniczącego Rady Programowej;

2. Przewodniczącego Zarządu w razie jego nieobecności zastępuje Wiceprzewodniczący
Zarządu.
§ 18
1. Organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna składająca się z 3 - 5
członków wybieranych przez Walne Zebranie.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:


analizowanie działalności finansowej Stowarzyszenia i składanie sprawozdań
Walnemu Zebraniu;



opiniowanie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia;



czuwanie nad przestrzeganiem przez członków, Zarząd oraz Radę Programową
postanowień Statutu.

3. Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej nie
później niż w ciągu 2 tygodni od dnia otrzymania wniosku. 4. Szczegółowy tryb działania
Komisji Rewizyjnej określa Regulamin działania Komisji Rewizyjnej.
Rozdział V
§19
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:


składki członków;



wpływy z działalności gospodarczej;



dotacje;



środki uzyskane z funduszy pomocowych;



darowizny



składniki majątkowe nabyte przez Stowarzyszenie

2. Stowarzyszenie może również pozyskiwać składniki majątkowe . poprzez nabycie
spadku.

Rozdział VI
§20
Rozwiązanie Stowarzyszenie może nastąpić w przypadkach przewidzianych prawem oraz w
wyniku uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej
1A członków Stowarzyszenia. Likwidatorami mogą być członkowie Zarządu Stowarzyszenia lub
osoby powołane spośród członków Stowarzyszenia.
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