STATUT
STOWARZYSZENIA SIEMIANOWICKI KLUB ABSTYNENTÓW
„SZAFRAN”
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Nazwa, teren działania i charakter Stowarzyszenia
§1
Stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie Siemianowicki Klub Abstynentów „Szafran”,
zwane dalej Stowarzyszeniem, jest niezależną i samorządną organizacją, zrzeszającą
członków na zasadzie dobrowolności. Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego Statutu
oraz przepisów :
1. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
[Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.]
2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
[Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.]
§2
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
§3
1.
2.
3.

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Siemianowicach Śląskich.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym
uwzględnieniem Siemianowic Śląskich i województwa śląskiego.
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza
granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§4

1.
2.

Stowarzyszenie może współpracować lub być członkiem krajowych i zagranicznych
organizacji o podobnym lub tym samym profilu działania.
O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ustępie 1, bądź o wystąpieniu
z nich, decyduje Walne Zebranie członków podejmując w tym zakresie uchwałę.
§5

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa.
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§6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników w celu realizacji zadań statutowych.
ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§7
Celami Stowarzyszenia jest:
1. Działanie na rzecz zdrowienia moralnego i psychicznego osób uzależnionych od
alkoholu, narkotyków, hazardu, osób współuzależnionych, bądź w jakikolwiek sposób
dotkniętych skutkami uzależnień.
2. Kreowanie założeń rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o założenie
programowe Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Dążenie do trwałej abstynencji członków Stowarzyszenia.
4. Stworzenie alternatywnego środowiska ludziom pragnącym zaprzestania picia alkoholu,
zażywania narkotyków, uprawiania hazardu.
5. Udzielanie informacji w kwestii utrzymania trzeźwości.
6. Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie wiedzy o uzależnieniach,
zwiększonym niebezpieczeństwie i o szkodach z nimi związanymi oraz propagowanie
idei trzeźwości.
7. Reprezentowanie i obrona interesów członków Stowarzyszenia.
8. Ochrona i promocja zdrowia.
9. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
10. Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży.
§8
Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1. Organizowanie i prowadzenie grup spotkaniowych, grup wsparcia oraz innych form
działań pomocowych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych,
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Przygotowanie swoich przedstawicieli do pracy poprzez:
a) udział w szkoleniach organizowanych przez profesjonalne instytucje,
b) organizowanie wymiany doświadczeń na szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym.
3. Organizowanie szkoleń dla osób, które pragną nieść pomoc osobom uzależnionym od
alkoholu, współuzależnionym oraz osobom wykluczonym lub zagrożonym
wykluczeniem społecznym.
4. Realizowanie programów psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych,
współuzależnionych oraz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
5. Inspirowanie i prowadzenie różnorodnych działań propagujących cele Stowarzyszenia.
6. Prowadzenie programów profilaktycznych w zakresie wiedzy o uzależnieniach,
niebezpieczeństw z nimi związanych oraz propagowanie idei trzeźwości – szczególnie
wśród dzieci i młodzieży.
7. Organizowanie punktu informacyjno-pomocowego dla osób uzależnionych i ich rodzin,
oraz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
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8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

Współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach
działania.
Współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowymi, instytucjami i organizacjami
społeczno-politycznymi oraz związkami wyznaniowymi w realizacji celów
Stowarzyszenia.
Pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych.
Współpraca ze wspólnotami AA, Al-anon i Alateen.
Organizowanie zajęć rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych i integracyjnych
pozwalających spędzać wolny czas w atmosferze trzeźwości.
Współpraca z instytucjami, organizacjami i jednostkami administracji samorządowej
zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień i przeciwdziałaniu wykluczeniu
społecznemu.
Prowadzenie działalności profilaktyczno-informacyjnej wśród młodzieży w zakresie
następstw używania alkoholu oraz promocji trzeźwego stylu życia.
Działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczoną przez psychologów
i psychoterapeutów.
Organizowanie wyjazdów terapeutycznych, integracyjnych i wypoczynkowych.
§9

Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w formie:
1. nieodpłatnej w następujących obszarach określonych opisem PKD:
a) 79.12.Z
Działalność organizatorów turystyki
§ 8 pkt 16
b) 86.90.E
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej,
niesklasyfikowana § 8 pkt 15
c) 88.99.Z
Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania,
niesklasyfikowana § 8 pkt 14
d) 94.99.Z
Działalność pozostałych organizacji członkowskich
niesklasyfikowana § 8 pkt 1-13
2. odpłatnej w następujących obszarach określonych opisem PKD:
a) 79.12.Z
Działalność organizatorów turystyki
§ 8 pkt 16
b) 94.99.Z
Działalność pozostałych organizacji członkowskich
niesklasyfikowana § 8 pkt 2a, 4, 5, 8, 12

gdzie indziej
gdzie indziej
gdzie indziej

gdzie indziej

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 10
Stowarzyszenie zrzesza swoich członków na bazie całkowitej dobrowolności po wypełnieniu
deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia i zobowiązaniu się do przestrzegania Statutu,
regulaminów i zarządzeń władz Stowarzyszenia.
§ 11
1.
2.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
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§ 12
1.

2.
3.
4.

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która przyjmie zasadę zdrowego
stylu życia w trzeźwości oraz zobowiązuje się przyczyniać do społecznej akceptacji tej
zasady.
Członek Stowarzyszenia musi odbyć 3 – miesięczny okres kandydacki. Warunkiem
zaliczenia okresu kandydackiego jest przestrzeganie statutu i regulaminu Stowarzyszenia.
W okresie kandydackim kandydat opłaca składki w wysokości określonej stosowną
uchwałą Walnego Zebrania.
Członek zwyczajny Stowarzyszenia może pełnić funkcję we władzach tylko jednego
Stowarzyszenia Trzeźwościowego.
§ 13

1.
2.

Osoby fizyczne przyjmowane są w poczet członków Stowarzyszenia przez Zarząd.
Osoby prawne przyjmowane są przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie wniosku, po
zbadaniu czy cele lub praktyka wnioskującej instytucji nie są sprzeczne z celami
Stowarzyszenia.
§ 14

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana statutową
i merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową
lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie deklaracji, w drodze uchwały.
Członek wspierający, osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego
przedstawiciela.
§ 15
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona
dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne
Zebranie, na wniosek Zarządu.
§ 16
Każdy członek i kandydat zobowiązany jest do zachowania na zewnątrz tajemnicy, co do
osobistych i rodzinnych faktów dotyczących innych członków i kandydatów oraz osób
uczestniczących w programach terapeutyczno-pomocowych, z którymi to faktami zapoznał
się podczas pracy Stowarzyszenia.
§ 17
Członek zwyczajny ma prawo do:
1. Uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, korzystania z jego
urządzeń i świadczeń.
2. Korzystania z pomocy Stowarzyszenia w zakresie realizacji zadań Statutowych.
3. Oceniania działalności Stowarzyszenia i przedstawiania swych postulatów, zgłaszania
wniosków, opinii.
4. Uczestnictwa w Walnym Zebraniu.
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5.

Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia po 3-miesięcznej
przynależności do Stowarzyszenia.
§ 18

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
1. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz
Stowarzyszenia.
2. Utrzymywania abstynencji. W przypadku jej przerwania tracą bierne i czynne prawo
wyborcze na okres trzech miesięcy.
3. Uczestnictwa w spotkaniach społeczności Stowarzyszenia.
4. Czynnego uczestnictwa w pracach działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
5. Przestrzegania norm współżycia społecznego.
6. Regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne
Zebranie Członków Stowarzyszenia.
7. Dbałości o majątek Stowarzyszenia.
§ 19
1.
2.
3.
4.

Członek wspierający i honorowy, posiada prawa określone w § 17 za wyjątkiem pkt 5.
Członek wspierający i honorowy ma prawo do uczestnictwa w Walnym Zebraniu
Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym.
Członek wspierający zobowiązany jest do wywiązania się z zadeklarowanych świadczeń
na rzecz Stowarzyszenia.
Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 20

1.

2.
3.

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
a) Dobrowolnego wystąpienia na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia o skreślenie z listy
członków.
b) Skreślenia z listy członków za świadome szkodliwe działanie na rzecz
Stowarzyszenia i jego władz, a także jego członków.
c) Skreślenie z listy członków z powodu systematycznego uchylania się od pracy
społecznej na rzecz Stowarzyszenia i nie przestrzegania statutu Stowarzyszenia.
d) Nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres
3 miesięcy.
e) Śmierci.
O ustaniu członkostwa decyduje uchwała Zarządu Stowarzyszenia.
Od decyzji Zarządu Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania
w terminie 30 dni od daty doręczenia pisemnej decyzji.
§ 21

Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia.
2. Skreślenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
w związku ze zmianą profilu działalności członka lub utratą osobowości prawnej.
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§ 22
1.

2.

Członkostwo honorowe wygasa na skutek:
a) Dobrowolnego zrzeczenia się na piśmie zgłoszonego Zarządowi.
b) Świadomego, szkodliwego działania na rzecz Stowarzyszenia i jego władz, a także
jego członków.
c) Śmierci.
Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 23

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna.
§ 24
1.

2.
3.

4.

Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór przez Walne
Zebranie Członków odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów
przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych.
Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia mogą powoływać nowych
członków do swojego składu w miejsce tych, którzy złożyli rezygnację, uchylają się od
brania udziału w ich pracy lub 3-miesięcznej nieusprawiedliwionej nieobecności na ich
posiedzeniach. Liczba członków powołanych do władz nie może przekraczać
1/2 członków pochodzących z wyboru.
W przypadku rezygnacji lub wykluczenia powyżej 1/2 członków pochodzących z wyboru
Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków.
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
§ 25

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
1. W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia udział biorą:
a) Członkowie zwyczajni z prawem wyborczym,
b) Członkowie wspierający, honorowi i inne osoby zaproszone przez Zarząd
Stowarzyszenia z głosem doradczym.
2. Obradom przewodniczy osoba wybrana spośród członków Stowarzyszenia obecnych na
Walnym Zebraniu Członków.
3. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz w roku, jako
sprawozdawcze i co dwa lata, jako sprawozdawczo-wyborcze. O terminie, miejscu
i tematyce Zarząd zawiadamia członków w formie pisemnej, co najmniej na 14 dni przed
terminem zebrania.
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Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd
Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 członków zwyczajnych
Stowarzyszenia, a także na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w nieprzekraczalnym terminie
1-go miesiąca od daty otrzymania przez Zarząd wniosku lub żądania i obraduje nad
sprawami, dla których zostało zwołane.
7. Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy
obecności, co najmniej połowy członków zwyczajnych, a w drugim terminie bez względu
na ich liczbę.
8. Walne Zebranie w drugim terminie jest zwoływane po upływie pół godziny od
pierwszego terminu zwołania tego organu.
9. Uchwały Walnego Zebrania są podejmowane zwykłą większością głosów.
10. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
11. Walne Zebranie głosuje w sposób jawny z wyjątkiem wyboru władz Stowarzyszenia.
12. Na wniosek członka Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym większością głosów może
być dokonana zmiana sposobu głosowania na głosowanie tajne.
5.

§ 26
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
1. Uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia
i Komisji Rewizyjnej.
3. Rozpatrywanie wniosków władz i członków Stowarzyszenia.
4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji
Rewizyjnej.
5. Wybór Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
6. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
7. Zatwierdzanie wytycznych, kosztorysów i sprawozdań finansowych.
8. Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
9. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i postępowania z jego
majątkiem.
10. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu.
11. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia.
ZARZĄD STOWARZYSZENIA
§ 27
1.

2.
3.

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami
Członków Stowarzyszenia i kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym
Zebraniem Członków.
Zarząd składa się z 3 do 8 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesów, Skarbnika
i Sekretarza.
Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym
w ilości 3 do 8 osób, które wybierają ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika
i Sekretarza na pierwszym posiedzeniu.
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4.

5.
6.

W skład Zarządu muszą wchodzić osoby niekarane prawomocnym wyrokiem Sądów
Publicznych za przestępstwa umyślne. Niekaralność musi być poświadczona stosownym
oświadczeniem.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub jeden z Wiceprezesów w miarę potrzeb, nie
rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
Zasady działania Zarządu ustala regulamin przez niego uchwalony.
§ 28

1.

2.

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
- Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz w jego imieniu.
- Kierowanie pracą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami.
- Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu,
wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania.
- Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, kosztorysów i budżetu
Stowarzyszenia.
- Podejmowanie decyzji w sprawach zobowiązań finansowych Stowarzyszenia.
- Zawieranie umów w imieniu Stowarzyszenia.
- Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających.
- Skreślenie członków zwyczajnych i wspierających.
- Występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania o nadanie lub pozbawienie
członkostwa honorowego.
- Zwoływanie Walnego Zebrania.
- Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
- Podejmowanie decyzji i uchwał w sprawach Stowarzyszenia nie należących do
kompetencji innych władz.
- Prowadzenie dokumentacji z działalności Stowarzyszenia.
Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności
Prezesa lub (w przypadku usprawiedliwionej nieobecności Prezesa) jego zastępcy.
Kworum przy podejmowaniu uchwały musi wynosić ½ głosów ogółu członków Zarządu.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Stowarzyszenia.
KOMISJA REWIZYJNA
§ 29

1.

2.
3.

4.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest kolegialnym organem kontroli i nadzoru,
odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania
kontroli wewnętrznej i nadzoru.
Komisja składa się z 3 do 5 członków, w tym Przewodniczącego i jego zastępcy.
Komisja Rewizyjna jest wybierana na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym w składzie
3 do 5 osób i wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego
oraz członków na pierwszym posiedzeniu.
Komisja Rewizyjna odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż
raz na pół roku.
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§ 30
1.

2.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani
pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia.
Członkiem Komisji Rewizyjnej może być tylko i wyłącznie osoba, która nie została
skazana za przestępstwo z winy umyślnej.
§ 31

1.

2.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą;
- Kontrolowanie, co najmniej raz na pół roku całokształtu działalności
Stowarzyszenia, co do zgodności z prawem, zasadami gospodarności oraz
uchwałami Walnego Zebrania z uwzględnieniem gospodarki finansowej (składki
członkowskie i środki zewnętrzne) i występowanie z ewentualnymi wnioskami do
Zarządu Stowarzyszenia.
- Sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Stowarzyszenia.
- Bieżącej kontroli majątku Stowarzyszenia wyszczególnionego w Rozdziale V.
- Występowanie do Zarządu z wnioskami z ustaleń kontroli celem wyjaśnień.
- Występowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
- Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności.
- Występowanie z wnioskiem o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi.
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu
z głosem doradczym.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności,
co najmniej ½ członków. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA
§ 32

1.
2.

3.
4.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy i spadki,
c) dotacje, subwencje i granty,
d) wpływy z działalności własnej,
e) dochody z ruchomości i nieruchomości stanowiących własność Stowarzyszenia lub
będących w jego posiadaniu i użyczeniu,
f) inne.
Stowarzyszenie z zachowaniem istniejących przepisów prawnych może korzystać
z ofiarności publicznej.
Stowarzyszenie może otrzymać dotacje według zasad określonych w odrębnych
przepisach.
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5.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących
realizacji celów statutowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód
z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.
§ 33

1.
2.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Rozliczenie zobowiązań finansowych następuje poprzez przedstawienie rachunków
zatwierdzonych przez Prezesa lub Wiceprezesa oraz Skarbnika Zarządu Stowarzyszenia.
§ 34

1.

2.
3.

Do ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie nabywania praw
i zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu:
a) Prezesa łącznie z jednym z spośród pozostałych członków zarządu tj. Wiceprezesa
lub Skarbnika lub Sekretarza,
lub
b) Wiceprezesa łącznie z jednym z spośród pozostałych członków zarządu tj. Skarbnika
lub Sekretarza.
Korespondencję podpisuje Prezes lub Wiceprezes.
Pieczątka Stowarzyszenia jest jego własnością. Posługuje się nią wyłącznie Zarząd
Stowarzyszenia.
§ 35

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 na rzecz członków Stowarzyszenia, 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 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 Stowarzyszenia,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe,
e) zabrania się na terenie Stowarzyszenia prowadzenia działalności zarobkowej nie służącej
celom statutowym.
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ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 36
Uchwałę o zmianie statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia większością, co najmniej 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy
członków zwyczajnych.
§ 37
1.

2.

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków
zwyczajnych.
W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwały
o rozwiązaniu Stowarzyszenia to Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku i powoła
Komisję Likwidacyjną.
§ 38

Niniejszy statut Stowarzyszenia Siemianowicki Klub Abstynentów „Szafran” wchodzi
w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zebranie Członków.
Przyjęcia zmian w jednolitym tekście statutu
Stowarzyszenia Siemianowicki Klub Abstynentów „Szafran”
dokonano na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia
w dniu 7 sierpnia 2014r.
Uchwała numer 1/2014 z dnia 7 sierpnia 2014r.
Podpisy Członków Zarządu

Prezes Stowarzyszenia

Wiceprezes

Tomasz Jasicki

Grzegorz Kapuśniak

Skarbnik

Wanda Jojko

11

