STATUT
uchwalony przez zgromadzonych na Zebraniu Założycielskim dnia 11 sierpnia 1998 roku
w Strzelcach Opolskich

ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania i siedziba Stowarzyszenia

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka i jest osobą prawną.

§2
Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka działa na terenie całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Gminy
Strzelce Opolskie i województwa opolskiego.

§3
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Strzelce Opolskie.

§4
1.
2.

Stowarzyszenie może posiadać swoje godło, znak, odznakę organizacyjną i własną flagę.
Stowarzyszenie może używać swojej nazwy w tłumaczeniu na języki obce.

ROZDZIAŁ II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§5
Stowarzyszenie za swe strategiczne przesłanie uznaje podejmowanie działań i określanie celów, których
realizacja zapewnia wszechstronny rozwój gminy Strzelce Opolskie, Ziemi Strzeleckiej i całego regionu
opolskiego.
Za podstawę swego działania w wymiarze społecznym Stowarzyszenie uznaje zasadę równości, otwartości i
tolerancji.
Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele:
1.
rozwój demokracji i samorządności lokalnej,
2.
działania na rzecz zgodnego współżycia wszystkich mieszkańców gminy i regionu
3.
rozwój gospodarczy,
4.
odbudowa i tworzenie warunków dla rozwoju oświaty lokalnej,
5.
wspieranie rozwoju kultury regionalnej,
6.
budowa nowoczesnej infrastruktury komunalnej,
7.
rozwój budownictwa mieszkaniowego,
8.
działania na rzecz ochrony środowiska,
9.
tworzenie warunków rozwoju we współpracy ponadgminnej,
10. popularyzacja idei europejskości,
11. działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.

§6
Stowarzyszenie realizuje swe cele w szczególności przez:
1.
upowszechnianie idei samorządności,
2.
pobudzanie społecznej, gospodarczej i politycznej aktywności mieszkańców i wspólnot lokalnych,
3.
budowanie lokalnego i regionalnego poczucia odpowiedzialności, godności i dumy,
4.
współpraca ze wszystkimi organizacjami i instytucjami społecznymi, politycznymi, narodowościowymi,
oświatowymi, kulturalnymi i innymi, których cele generalne zgodne są z celami Stowarzyszenia,
5.
uczestnictwo w wyborach komunalnych,
6.
prowadzenie kampanii wyborczych promujących kandydatów reprezentujących poglądy społeczne i
polityczne członków Stowarzyszenia,
7.
działania na rzecz rozwoju stosunków partnerskich z gminami z innych państw, a w szczególności
z gminą Soest, gminą Druskienniki,
8.
tworzenie warunków dla rozwoju rodzimej przedsiębiorczości i warunków dla wejścia inwestorów
zewnętrznych,
9.
przygotowanie planów dla realizacji tzw. strefy przemysłowej,
10. promocję warunków i osiągnięć,
11. tworzenie warunków organizacyjnych i finansowych dla rozwoju kadry i bazy w sferze oświaty i kultury,
12. racjonalne, długofalowe planowanie i konsekwentną realizację zadań w sferze komunalnej,
13. przygotowanie i realizację programu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych,
14. kształtowanie polityki inwestycyjnej w zakresie ochrony środowiska,
15. aktywny udział w pracach organizacji ponadgminnych,
16. tworzenie warunków dla szerokiego udziału różnych środowisk w projektach edukacyjnych i
poznawczych,
17. inicjowanie i aktywny udział w tworzeniu i realizacji projektów związanych z porządkiem
i
bezpieczeństwem publicznym,
18. organizowanie wydawnictw, w tym popularyzujących cele i działania Stowarzyszenia

ROZDZIAL III
Nabywanie i utrata członkostwa. Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia.

§7
1.
2.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba zamieszkała na terenie jego działania,
która zostanie zarekomendowana przez co najmniej trzech członków założycieli.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być również cudzoziemiec nie mający miejsca
zamieszkania na terytorium RP, jeśli spełni wymagania zawarte w ustępie 1.

§8
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna i prawna, niezależnie od miejsca
zamieszkania lub siedziby, która popiera jego cele statutowe

§9
1.
2.

Walne Zebranie Członków, wyłącznie na wniosek Zarządu, może nadać Członkostwo Honorowe każdej
osobie fizycznej, która posiada szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
Członkostwo Honorowe równe jest członkostwu zwyczajnemu.

§ 10
1.
2.

Członkostwo nabywa się poprzez złożenie pisemnej deklaracji zarekomendowanej przez co najmniej
trzech członków założycieli o przystąpieniu do Stowarzyszenia i po zatwierdzeniu deklaracji przez
Zarząd
Odmowa zatwierdzenia deklaracji nie wymaga uzasadnienia

§ 11
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1.
wybierać i być wybieranym do władz i organów Stowarzyszenia,
2.
korzystać z lokalu, urządzeń i środków Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd,
3.
uczestniczyć w organizowanych przez Stowarzyszenie imprezach,
4.
wystąpić ze Stowarzyszenia przez złożenie pisemnego oświadczenia Zarządowi.

§ 12
Członek wspierający posiada wszelkie uprawnienia członka zwyczajnego, za wyjątkiem wymienionych w § 11
pkt. 1.

§ 13
Członek Stowarzyszenia ma obowiązek w sposób sumienny i godny:
1.
brać udział w pracach podjętych dla realizacji statutowych celów i zadań Stowarzyszenia,
2.
przestrzegać postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał i innych aktów decyzyjnych organów
Stowarzyszenia,
3.
wpłacać terminowo składki członkowskie.

§ 14
Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje w wyniku:
1.
rozwiązania Stowarzyszenia,
2.
wystąpienia członka ze Stowarzyszenia,
3.
śmierci członka, utraty zdolności do czynności prawnych lub osobowości prawnej,
4.
nieopłacania składek członkowskich przez okres dłuższy niż trzy miesiące,

§ 15
1.
2.

Uchwałę w sprawie skreślenia lub wykluczenia członka z listy członków Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
Od uchwały Zarządu skreślony lub wykluczony może odwołać się Komisji Rewizyjnej, która rozstrzyga
ostatecznie.

ROZDZIAL IV
Struktura organizacyjna i władze Stowarzyszenia.

§ 16
Władzami Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka są:
a. Walne Zebranie Członków
b. Zarząd Stowarzyszenia
c. Komisja Rewizyjna.

§ 17
1.
2.
3.
4.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
Walne Zebranie może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.
Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia stosownie do potrzeb, nie
rzadziej jednak niż raz w roku i nie później, aniżeli w okresie jednego miesiąca po upływie kadencji
organów Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemne żądanie
Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 liczby członków, w terminie do dwóch miesięcy od chwili
złożenia żądania.

§ 18
Do zadań Walnego Zebrania należy:
1.
wytyczenie głównych kierunków pracy Stowarzyszenia,
2.
rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium Zarządowi
Stowarzyszenia,
3.
wybór Zarządu w składzie co najmniej trzech osób oraz Komisji Rewizyjnej w składzie trzech osób, na
okres czterech lat,
4.
uchwalenie Statutu Stowarzyszenia oraz wprowadzenie zmian w jego treści,
5.
ustalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich zbierania,
6.
określenie sumą pieniężną rozumienia pojęcia "zakres bieżącej działalności Stowarzyszenia", o którym
mowa w § 23 ust.2 i 3,
7.
podjęcie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 19
1.
2.

3.
4.

Organem kierującym Stowarzyszenia w okresach między Walnymi Zebraniami jest Zarząd. Kadencja
Zarządu upływa w dniu wyboru nowego Zarządu.
Zarząd jest właściwy we wszystkich sprawach statutowo nie zastrzeżonych na rzecz innych władz
Stowarzyszenia, a w szczególności:
1- wybiera ze swego grona Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących.
2- kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania,
3- zwołuje Walne Zebranie oraz uchwala zasady jego przebiegu,
4- może powołać komisje problemowe i ustalać zakres ich działania,
5- sprawuje zarząd majątkiem Stowarzyszenia,
6- ustala budżet Stowarzyszenia, oraz odpowiada za prawidłową realizację budżetu oraz
sprawozdawczość,
7 -podejmuje uchwały o przystąpieniu do innych organizacji,
8- składa raz w roku sprawozdanie ze swej działalności,
9- ustanawia pełnomocników i określa zakres ich kompetencji.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia:
1- reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,
2- zwołuje posiedzenia Zarządu,
3- organizuje prace Zarządu i kieruje bieżącymi sprawami Stowarzyszenia.

§ 20
1.

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1- dokonanie wyboru przewodniczącego Komisji i jego zastępcy,
2- skontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności statutowej i finansowej oraz stanu majątkowego
Stowarzyszenia,
3- składanie na Walnym Zebraniu sprawozdania ze swej działalności i zgłaszanie stosownych wniosków,
4- występowanie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania w wypadku stwierdzenia
nieprawidłowej działalności Zarządu.

2.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 21
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej:
1.
decyzje i uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w
obecności 50 % uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie -wyznaczonym nie później niż po
siedmiu dniach lecz nie wcześniej aniżeli po upływie 24 godzin - niezależnie od ilości obecnych,
2.
na żądanie 1/3 uprawnionych do głosowania przeprowadza się głosowanie tajne,
3.
głosowanie wyborcze jest jawne, decyduje zwykła większość głosów; w razie równości głosów
przeprowadza się ponowne głosowanie, a przy powtórnej równości głosów decyduje wynik losowania,
4.
członkowie określonej władzy (organu) Stowarzyszenia powiadamiani są o terminie
5.
i miejscu posiedzenia w sposób zwyczajowo przyjęty w Stowarzyszeniu,
6.
obrady władz Stowarzyszenia są protokołowane; do protokołu załącza się teksty podjętych decyzji i
uchwał; protokoły przechowuje według kolejności Zarząd,
7.
decyzje Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w razie ich równości decyduje
głos Przewodniczącego Zarządu.

ROZDZIAL V
Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, zaciąganie zobowiązań majątkowych.

§ 22
Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka jest reprezentowane na zewnątrz przez Przewodniczącego Zarządu, a w jego
zastępstwie przez innego upoważnionego przez Zarząd członka Zarządu.

§ 23
1.
2.
3.

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie zarządu mieniem, a także
w
innych sprawach statutowych składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek tego Zarządu i osoba
upoważniona na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Zarząd.
Zarząd może udzielić Przewodniczącemu upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń woli w
zakresie prowadzenia bieżącej działalności Stowarzyszenia.
Jeżeli czynność prawna przekraczająca zakres bieżącej działalności Stowarzyszenia może spowodować
powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest zgoda Przewodniczącego Zarządu
i zastępcy d/s finansowych, a w razie jej braku lub odmowy -uchwala Zarządu.

ROZDZIAL VI
Sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich i wpisowego

§ 24
Środki finansowe Stowarzyszenia pochodzą z:
1.
składek członkowskich,
2.
darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej (zbiórki
publiczne),
3.
dotacji i subwencji otrzymywanych od właściwych organów administracji publicznej, uprawnionych
organów i instytucji.

§ 25
1.
2.

Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zebranie Członków.
Składki członkowskie przeznaczone są na finansowanie działalności Stowarzyszenia.

ROZDZIAL VII
Zasady dokonywania zmian Statutu, sposób rozwiązywania się Stowarzyszenia

§ 26
1.

2.

O zmianach i uzupełnieniach niniejszego Statutu oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia decyduje Walne
Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, a w drugim terminie wyznaczonym nie później
niż po siedmiu dniach lecz nie wcześniej aniżeli po upływie 24 godzin - zwykłą większością głosów
niezależnie od liczby obecnych.
W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków podejmuje
jednocześnie uchwalę o przeznaczeniu swojego majątku i wybiera komisję likwidacyjną do jego
likwidacji.

ROZDZIAL VIII
Postanowienia końcowe

§ 27
1.
2.
3.

Stowarzyszenie może być członkiem innych, także międzynarodowych, organizacji zrzeszających
towarzystwa o podobnych celach i charakterze oraz towarzystw, których cele są społecznie użyteczne
Uchwałę o wstąpieniu podejmuje Zarząd.
W sprawach nie unormowanych niniejszym statutem obowiązują przepisy ustawowe dotyczące
stowarzyszeń.

