STOWARZYSZENIE „COOL-AWI” Statut

Rozdział I

Postanowienia ogólne
§ 1.
Stowarzyszenie „COOL-AWI” zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa na
podstawie:
- ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r.- „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz. U.
nr 20, poz. 104 z późn. Zmianami),

§ 2.
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej,
a siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Gdynia.
2. Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
4. Stowarzyszenie używa pieczęci i wywiesza szyldy zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
§ 3.
1.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków,
a do prowadzenia swych spraw związanych z działalnością statutową i
organizacyjną może zatrudniać pracowników.
2.Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego służącą
realizacji jego celów statutowych według zasad określonych w przepisach
prawa a szczególności ustawy o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie.
•Działalność ta jest odpłatna w zakresie:
O Prowadzenia rehabilitacji i terapii osób niepełnosprawnych, ochrony i
promocji zdrowia.
O Organizowania turnusów rehabilitacyjnych i innych form czynnego
wypoczynku dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz opiekunów.

O Pozyskiwania środków na diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób
niepełnosprawnych oraz na realizację innych celów statutowych.
O Rozwijania kontaktów ze środowiskami lokalnymi i
międzynarodowymi, w tym kształtowania różnorodnych form współpracy,
integracji i wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych.
O Promowania i organizowania imprez kulturalno-oświatowych,
sportowo– rekreacyjnych.
O Upowszechniania i ochrony praw dziecka, przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu.
O Promocji i organizacji wolontariatu, w tym organizowania spotkań,
szkoleń, warsztatów i praktyk.
O Udzielania wsparcia psychologicznego osobom i rodzinom znajdującym
się w trudnej sytuacji życiowej, zawodowej i społecznej.
O Inicjowania i prowadzenia działalności publikacyjnej i wydawniczej.
• Działalność ta jest nieodpłatnie w zakresie:
O Organizowania specjalistycznych konsultacji i porad.
O Pozyskiwania środków na diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób
niepełnosprawnych oraz na realizację innych celów statutowych.
O Rozwijania kontaktów ze środowiskami lokalnymi i
międzynarodowymi, w tym kształtowania różnorodnych form współpracy,
integracji i wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych.
O Promowania i organizowania imprez kulturalno-oświatowych,
sportowo– rekreacyjnych.
O Upowszechniania i ochrony praw dziecka, przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu.
O Prowadzenia działalności społecznej i charytatywnej.
O Promocji i organizacji wolontariatu, w tym organizowania spotkań,
szkoleń, warsztatów i praktyk.
O Udzielania wsparcia psychologicznego osobom i rodzinom znajdującym
się w trudnej sytuacji życiowej, zawodowej i społecznej.

§ 4.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych
organizacji

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia
§ 5.
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom,
służąca aktywności życiowej, zawodowej i społecznej.
2. Działalność wspomagająca naukę, oświatę, edukację i wychowanie
głównie dla osób niepełnosprawnych oraz osób pracujących z nimi.
3. Ochrona i promocja zdrowia.
4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
5. Upowszechnianie i ochrona praw dziecka.
6. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz
równych praw kobiet i mężczyzn.
7. Popieranie działań o charakterze społecznym i kulturalnym.
8. Propagowanie i wspieranie sportu osób z niepełnosprawnościami.
§ 6.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie rehabilitacji i terapii osób niepełnosprawnych.
2. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych i innych form czynnego
wypoczynku dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz opiekunów.
3. Organizację specjalistycznych konsultacji i porad np. lekarzy,
psychologów, pracowników socjalnych i prawników.
4. Pozyskiwanie środków na diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób
niepełnosprawnych oraz na realizację innych celów statutowych.
5. Rozwijanie kontaktów ze środowiskami lokalnym i międzynarodowym,
w tym kształtowanie różnorodnych form współpracy, integracji i wsparcia
na rzecz osób niepełnosprawnych.
6.Promowanie i organizowanie imprez kulturalno–oświatowych,
sportowo–rekreacyjnych i prozdrowotnych.
7. Prowadzenie działalności informacyjnej, społecznej i charytatywnej.
8. Promocję i organizację wolontariatu, w tym organizowanie spotkań,
szkoleń, warsztatów i praktyk dla wolontariuszy, pracowników i osób
wszystkich jednostek zajmujących się problemami osób
niepełnosprawnych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

9. Udzielanie wsparcia finansowego, rzeczowego i psychologicznego
osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
zawodowej i społecznej.
10. Inicjowanie i prowadzenie z zachowaniem obowiązujących przepisów
działalności publikacyjnej i wydawniczej.
11. Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej,
organizacjami społecznymi, placówkami kulturalno-oświatowymi,
edukacyjnymi i opiekuńczo- wychowawczymi.
12. Współpracę ze środkami masowego przekazu.
Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§ 7.
1. Stowarzyszenie zrzesza członków: zwyczajnych, honorowych i
wspierających.
2. Cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej mogą być członkami Stowarzyszenia.
§ 8.
1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia stają się wszyscy uczestnicy
zebrania założycielskiego Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia
osoba fizyczna, która złoży deklarację, zostanie przyjęta przez Zarząd i
zaakceptuje statutowe cele Stowarzyszenia.
§ 9.
1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie osobom szczególnie
zasłużonym dla działalności Stowarzyszenia.
2. Pozbawienie członkostwa honorowego wymaga uchwały Walnego
Zebrania, podejmowanej na wniosek Zarządu.
§ 10.
1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne, które
popierają cele Stowarzyszenia i przyczyniają się do działalności statutowej
Stowarzyszenia poprzez pomoc materialną, finansową lub organizacyjną.
Osoba prawna działa w stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie złożonego
przez nich pisemnego zobowiązania pomocy.
§ 11.
Członek zwyczajny ma prawo do:
1. Wpływania na kierunki działalności Stowarzyszenia.
2. Czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia.
3. Uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.
4. Otrzymywania wydawnictw i materiałów informacyjno-szkoleniowych
Stowarzyszenia na warunkach preferencyjnych.
5. Wnioskowania we wszystkich sprawach Stowarzyszenia.
§ 12.
Członek zwyczajny ma obowiązek:
1. Aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia;
2. Przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
3. Regularnego opłacania składek członkowskich.
§ 13.
Członek wspierający ma prawo:
1. Uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia i
jest zwolniony z obowiązku opłacania składek.
2. Do uzyskania informacji o sposobie wykorzystania jego wsparcia.

§ 14.
1. Członek honorowy i wspierający ma prawa członka zwyczajnego bez
czynnego i biernego prawa wyborczego i jest zwolniony z obowiązku
opłacania składek.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z
zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz
Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania statutu oraz uchwał
władz Stowarzyszenia.

§ 15.
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Zgonu członka.
2. Skreślenia przez Zarząd, w drodze uchwały, z powodu nieopłacenia
składek członkowskich przez okres 6 miesięcy, po uprzednim upomnieniu.
3. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie do Zarządu.
4. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień
statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na
szkodę Stowarzyszenia, po uprzednim zaproszeniu zainteresowanego do
złożenia wyjaśnień.
5. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę
prawną lub braku aktywności w udzielaniu pomocy Stowarzyszeniu.
§ 16.
Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia
przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni
od daty powzięcia wiadomości. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest
ostateczna.
Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia
§ 17.
Władze Stowarzyszenia tworzą:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
§ 18.
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia.
2.W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia:
– zobowiązani są wziąć udział wszyscy członkowie zwyczajni z głosem
stanowiącym
– mogą wziąć udział członkowie honorowi i wspierający z głosem
doradczym.

§ 19.
Do uprawnień Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy w
szczególności:
1. uchwalenie zmian statutu Stowarzyszenia;
2. ustalenie kierunków działalności Stowarzyszenia;
3. podjęcie uchwał w sprawie zasad funkcjonowania systemu finansowego
Stowarzyszenia oraz zasad prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności
gospodarczej i wydawniczej;
4. podejmowanie uchwał we wszelkich ważnych dla Stowarzyszenia
sprawach nie uregulowanych statutem;
5. powołanie i odwołanie Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu
oraz przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej;
6. rozpatrzenie odwołań członków zwyczajnych Stowarzyszenia od uchwał
Zarządu;
7. rozpatrzenie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
8. rozpatrzenie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium
zarządowi;
9. rozwiązanie Stowarzyszenia;
§ 20.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest, co najmniej
raz w roku.
§ 21.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje:
a) Zarząd z własnej inicjatywy lub
b) na wniosek co najmniej 50% ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia lub
c) na wniosek Komisji Rewizyjnej.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia winno być
zwołane w terminie 30 dni od wpłynięcia wniosku i obradować nad
sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 22.
Informacja o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, wraz
z porządkiem obrad, powinna dotrzeć do członków Stowarzyszenia na 14
dni przed terminem.

§ 23.
Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą
większością głosów przy obecności – w pierwszym terminie, – co najmniej
51% wszystkich członków Stowarzyszenia lub – w drugim terminie – bez
względu na liczbę obecnych, o ile inne postanowienia Statutu nie stanowią
inaczej.
§ 24.
1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.
2. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu oraz 1-2 członków, wybieranych
przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
3. Prezes Zarządu wybierany jest przez Zarząd spośród członków Zarządu.
6. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
7. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
§ 25.
Do uprawnień Zarządu należy:
1. organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia;
2. ustalanie budżetów, preliminarzy i sprawozdań finansowych;
3. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących działalności
Stowarzyszenia;
4. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
5. powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów oraz określanie ich
zadań w celu wykonania zadań statutowych;
6. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz podejmowanie decyzji w
sprawach majątkowych;
7. przyjmowanie oraz wykreślanie członków Stowarzyszenia,
podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, prowadzenie
dokumentacji członkowskiej;
8. podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia;
9. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
10. ustalanie składek członkowskich;
11. prowadzenie dokumentacji pracy stowarzyszenia.
§ 26.
1.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności
przynajmniej połowy składu osobowego Zarządu.
2.W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

§ 27.
1.Zebrania Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu w miarę potrzeb,
jednak nie rzadziej niż raz na rok.
2. Zarząd ma obowiązek umożliwić udział Komisji Rewizyjnej w
posiedzeniach Zarządu.
§ 28.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 osób i wybiera ze swojego grona
przewodniczącego
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w
przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
4. 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.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
6. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kadencji składu Komisji
Rewizyjnej, Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo uzupełnienia składu,
jednak nie więcej jak 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
7. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.
§ 29.
Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia przynajmniej raz do roku
pod względem zgodności z przepisami prawa, statutem i uchwałami
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
2. przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia oceny
działalności Zarządu oraz stawianie wniosku o udzielenie Zarządowi
absolutorium;
3. przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia
sprawozdania ze swojej działalności;
4. sporządzanie corocznych ocen działalności Stowarzyszenia i podawanie
ich do wiadomości członkom Stowarzyszenia;

5. delegowanie członków Komisji Rewizyjnej do uczestniczenia w
posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
6. Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego zgromadzenia
członków Stowarzyszenia.

Rozdział V

Fundusze i majątek Stowarzyszenia
§ 30.
1. Fundusze i majątek Stowarzyszenia powstają ze składek członkowskich,
darowizn, spadków, zapisów, ofiarności publicznej, zbiórek publicznych,
dotacji państwowych i samorządowych.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na
koncie Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku
Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
5. Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na działalność
statutową.
§ 31.
1. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody
przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia i nie mogą
być przeznaczone do podziału między jego członków
2. Zabrania się:
a)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”.

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich 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.
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.
§ 32.
Do reprezentowania Stowarzyszenia, do zawierania umów, udzielania
pełnomocnictw i składania innych oświadczeń w szczególności w
sprawach majątkowych oraz dla ważności pism i dokumentów wymagany
jest jeden podpis: Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 33.
Uchwały w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia,
podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3
głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków.
§ 34.
W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmie
uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję
Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
§ 35.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają
przepisy Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

