STATUT
NOWOSĄDECKIEGO TOWARZYSTWA POMOCY
im. św. BRATA ALBERTA

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę "Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata
Alberta".
§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.
§3
Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Nowy Sącz.
§4
Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r."Prawo o
Stowarzyszeniach"(Dz.U.nr 20 poz. 104 zmiana Dz.U.nr 14 poz. 86 z 1990r.) oraz o
postanowienia niniejszego statutu.
Rozdział II
Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§5
Celem stowarzyszenia jest:
a)Wszechstronna pomoc wszystkim osobom znajdującym się w niedostatku, pomoc
w realizacji ich podstawowych potrzeb życiowych, ze szczególnym uwzględnieniem
osób bezdomnych.
b) Reintegracja społeczno-zawodowa realizowana w oparciu o zasadę
samopomocy oraz wspólnej pracy z osobami wykluczonymi społecznie na rzecz
budowania bardziej sprawiedliwego społeczeństwa oraz pomocy tym którzy
doświadczają jeszcze większego ubóstwa.
c)działania na rzecz ochrony środowiska
§6
Cel ten realizowany jest poprzez:
a)Tworzenie i prowadzenie placówek nie posiadających osobowości prawnej,
zajmujących się niesieniem pomocy osobom bezdomnym, niepełnosprawnym,
samotnym.
b)Udzielanie bezpłatnie, bądź za niską odpłatnością noclegów, posiłków, przekazywanie
przedmiotów powszechnego użytku.
c)Prowadzenie akcji solidarnościowych na rzecz osób potrzebujących w kraju i za
granicą .
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d)Prowadzenie poradnictwa prawnego oraz poradnictwa w zakresie korzystania z
wszelkich instytucjonalnych form pomocy.
e)Wykonywanie usług z zakresu pomocy socjalnej.
f)Organizowanie aukcji, kiermaszy i innych imprez celem uzyskiwania środków
finansowych z przeznaczeniem na działalność statutową.
g) propagowanie i wdrażanie technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych
oraz realizowanie działań mających na celu wydłużenie czasookresu użytkowania
przedmiotów, maszyn, narzędzi, sprzętu AGD i RTV, mebli i odzieży.
h) Propagowanie działalności Stowarzyszenia .Współdziałanie z organizacjami
mającymi podobne cele statutowe. Przynależność do federacji organizacji i
stowarzyszeń pozarządowych o pokrewnej działalności.
i)Wypłacanie zapomóg o charakterze świadczenia motywacyjno-socjalnego
mieszkańcom placówek Stowarzyszenia systematycznie zaangażowanym w prace na
rzecz właściwego funkcjonowania tych placówek. Wysokość zapomóg, warunki oraz
decyzję o ich przyznaniu podejmuje dyrektor stowarzyszenia na podstawie
obowiązującego regulaminu.
j) prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego w szczególności w zakresie
sprzedaży towarów i usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby zagrożone
wykluczeniem społecznym
k) prowadzenie działalności w zakresie zbiórki i sprzedaży przedmiotów używanych z
przeznaczeniem przychodów na realizację celów statutowych Stowarzyszenia
Rozdział III.
Członkostwo w stowarzyszeniu
§7
Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
§8
Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych
b) honorowych
c) wspierających
§9
Członkami zwyczajnymi mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych, które zgłosiły przystąpienie do stowarzyszenia i zostały
przyjęte uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
§10
Członkowie wspierający
a)Członkami wspierającymi są osoby fizyczne lub osoby prawne, świadczące pomoc
finansową lub rzeczową na rzecz Stowarzyszenia.
b)Tytuł członka wspierającego nadaje uchwałą Zarząd Stowarzyszenia.
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c)Członek wspierający nie jest
zobowiązany do uiszczania składek,
nie może również być wybrany do władz Stowarzyszenia.
§11
Członkostwo honorowe w Stowarzyszeniu
a)Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która jest szczególnie zasłużona w
realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.
b)Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek
Zarządu.
§12
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
a)Uczestniczenia w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.
b)Wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia
(z zastrzeżeniem §10 pkt. c).
c)Wysuwania wniosków i propozycji dotyczących działalności Stowarzyszenia.
d)Udziału w pracach i działaniach Stowarzyszenia.
§13
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia obowiązani są do:
a)Opłacania składek w terminach i wysokości uchwalonej przez Zarząd
Stowarzyszenia.
b)Brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia.
c)Postępowania zgodnie ze statutem oraz wewnętrznymi przepisami Stowarzyszenia.
§14
1.Członkostwo ustaje wskutek:
a)Wykluczenia na skutek nie przestrzegania obowiązków określonych w §13.
niniejszego statutu.
b)Skreślenia z listy członków na skutek dobrowolnego wystąpienia bądź zdarzeń
losowych uniemożliwiających udział w Stowarzyszeniu.
2.Uchwałę o wykluczeniu lub skreśleniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
Od uchwały Zarządu członek ma prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków.

Rozdział IV
Władze stowarzyszenia
§15.
1.Władzami Stowarzyszenia są:
a)Walne Zebranie Członków
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b)Zarząd
c)Komisja rewizyjna
2.Kadencja władz Stowarzyszenia wynosi 5 lat.
§16
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
§17
Walne Zebranie zwyczajne odbywa się co najmniej raz do roku i zwoływane jest przez
Zarząd.
§18
Walne Zebranie Nadzwyczajne może być zwołane w każdym czasie z inicjatywy
Zarządu, Komisji Rewizyjnej bądź na pisemny wniosek 1/3 Członków Stowarzyszenia.
§19
Walne Zebranie Nadzwyczajne zwołuje Zarząd w terminie jednego miesiąca od
złożenia wniosku bądź w przypadku konieczności uzupełnienia składu organu w
terminie 14 dni od zaistnienia braku w składzie organu.
§20
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością
głosów.
§21
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a)Wybór władz Stowarzyszenia.
b)Uchwalanie zmian statutu.
c)Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
d)Nadawanie godności honorowego członka Stowarzyszenia.
e)Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku po
rozwiązaniu Stowarzyszenia.
f)Ustalanie kierunków działalności Stowarzyszenia.
g)Uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia.
h)Uchwalanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej.

§22
a)Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia, wybierana jest przez
Walne Zebranie Członków.
b)Komisja Rewizyjna pracuje w składzie 3 członków, którzy z własnego grona
wybierają przewodniczącego.
c)Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.
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d)Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani
pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
e)Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem
sądu za przestępstwo z winy umyślnej.
e)Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
f) Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym
organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez
Prezesa GUS za rok poprzedni.
§23
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a)Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym
uwzględnieniem gospodarki finansowej.
b)Składanie Zarządowi uwag i ocen wynikających z dokonywanych
kontroli.
c)Sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia i przedstawianie
go na Walnym Zebraniu Członków.
§24
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem
doradczym.
§25
a)Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest przez Walne Zebranie Członków.
b)Zarząd składa się z 3 do 5 członków , którzy spośród siebie wybierają Prezesa i
dwóch Zastępców Prezesa.
c)Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§26
Do kompetencji Zarządu należy:
a) Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających
Stowarzyszenia.
b) Wnioskowanie o przyznanie godności honorowego członka.
c) Coroczne ustanawianie wysokości składek członkowskich .
d) Podejmowanie decyzji o tworzeniu lub likwidacji placówek służących
realizacji celów Stowarzyszenia oraz uchwalanie regulaminów tych placówek

6

e) Uchwalanie aktów wewnętrznych Stowarzyszenia ( regulaminy, zarządzenia).
f) Powoływanie i odwoływanie kierowników placówek i ustalanie zakresu ich
kompetencji oraz powoływanie i odwoływanie Dyrektora Stowarzyszenia i ustalanie
zakresu jego kompetencji.
g) Nabywanie, obciążanie i zbywanie nieruchomości.
h) Ustalanie stanu zatrudnienia, etatyzacji .
i) Dysponowanie funduszem i majątkiem Stowarzyszenia .
j) Nabywanie i zbywanie środków trwałych Stowarzyszenia.
k) Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu.
§27
W sprawach określonych w §26 Zarząd działa na podstawie uchwał podejmowanych
zwykłą większością głosów.
§28
Do skutecznego reprezentowania Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań na
zewnątrz uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu bądź Zastępca Prezesa.
§29
Uzupełnienie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuje w drodze uchwały Walnego
Zebrania Członków.
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§30
Majątek Stowarzyszenia stanowią:
a) Składki członkowskie.
b) Darowizny i dotacje osób fizycznych i prawnych .
c) Środki finansowe uzyskiwane z odpłatnych świadczeń, usług, aukcji i kiermaszy.
d) Dochody uzyskiwane z odpłatnej działalności pożytku publicznego, prowadzonej
zgodnie z obwiązującymi w tym zakresie przepisami.
§31
1. Dochody uzyskiwane z odpłatnych świadczeń i usług oraz odpłatnej działalności
pożytku publicznego przeznaczane są w całości na działalność statutową
Stowarzyszenia .
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2. Zabrania się udzielania pożyczek lub
zabezpieczania zobowiązań majątkiem
organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz
osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji
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".
3. Zabrania się przekazywania majątku na rzecz 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.
4. 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.
5. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub
pracownicy oraz ich osoby bliskie.
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§32
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zebrania Członków większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 1/2 liczby osób
uprawnionych do głosowania w I terminie i bez względu na liczbę osób w II terminie.
§33
W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków
zdecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną
składającą się, co najmniej z pięciu członków Stowarzyszenia.

