REGULAMIN STOWARZYSZENIA „ERBEL – SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”
1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Stowarzyszenie „Erbel – Szkoła Przyszłości”.

W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Skarżysko-Kamienna, ul. 1-go Maja 82.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego

regulaminu

oraz

przepisów

Ustawy

z

dnia

7

kwietnia

1989

r.

Prawo

o stowarzyszeniach.
5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.
6. Cele Stowarzyszenia to:
6.1.1.a) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osoba w trudnej sytuacji

życiowej

oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

6.1.1.b) działalność charytatywna,
6.1.1.c) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie

polskości

oraz rozwoju świadomości narodowej , obywatelskiej i

kulturowej,
6.1.1.d) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych,
6.1.1.e) działalność na rzecz integracji cudzoziemców,
6.1.1.f) ochrona i promocja zdrowia,
6.1.1.g) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
6.1.1.h) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój

przedsiębiorczości,
6.1.1.i)

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

6.1.1.j)

wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

6.1.1.k) działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym ich wypoczynku,
6.1.1.l)

działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego,

6.1.1.m) wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
6.1.1.n) propagowanie turystyki i krajoznawstwa,

6.1.1.o) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód

obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
6.1.1.p) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i

współpracy między społeczeństwami,
6.1.1.q) promocja i organizacja wolontariatu,
6.1.1.r) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
6.1.1.s) rewitalizacja siedziby Stowarzyszenia,
6.1.1.t)

działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art.3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie w zakresie określonym w pkt 1-32a.

7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych,
b) organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych, wyrównawczych

i rehabilitacyjnych,
c) organizowanie warsztatów twórczych, zajęć plastycznych, muzycznych,

teatralnych, kulturalnych, filmowych, sportowych, związanych z ochroną zdrowia i
środowiska, itp.,
d) organizowanie konkursów i wystaw szkolnych, itp.,
e) organizowanie wymiany międzykulturowej i międzynarodowej, w szczególności

poprzez organizację wyjazdów,
f)

organizowanie wycieczek szkolnych, wyjazdów turystycznych i wakacyjnych,
obozów, kolonii, itp.,

g)

prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej
oraz organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów, prelekcji, szkoleń i
wykładów, kursów, pokazów, doradztwa i odczytów w zakresie związanym z
celami Stowarzyszenia,

h) wydawanie płyt, książek, czasopism, broszur, itp.,
i)

organizowanie specjalistycznej pomocy pedagogicznej, psychologicznej i grup
wsparcia dla uczniów i ich rodzin, zwłaszcza zagrożonych marginalizacją
i wykluczeniem społecznym lub sprawiających problemy wychowawcze,

j)

współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi i oświatowymi
oraz organizacjami społecznymi, młodzieżowymi i gospodarczymi w zakresie
dotyczącym realizacji celów Stowarzyszenia,

k) organizowanie pomocy psychologicznej i grup wsparcia dla osób wykluczonych

lub zagrożonych wykluczeniem społecznym lub cyfrowym, osób
niepełnosprawnych, organizowanie szkoleń dla nauczycieli, itp.,
l)

działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym,

m) finansowanie rozbudowy i remontów szkół i placówek edukacyjnych w zakresie

ułatwiającym realizację celów Stowarzyszenia,
n) zakup pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych, urządzeń

multimedialnych, itp.,
o) wspieranie finansowe i rzeczowe najuboższych uczniów oraz osób

niepełnosprawnych,
p) fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych oraz nagród motywacyjnych, itp.,
q) organizowanie pomocy materialnej dla dzieci z rodzin dotkniętych bezrobociem,

zubożeniem, dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych oraz dzieciom niepełnosprawnym,
r) organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury i gospodarki

miasta,
s) współdziałanie z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym

samym lub podobnym profilu działania,
t)

współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami
politycznymi i społecznymi, instytucjami oraz osobami prywatnymi, tak w kraju, jak
i zagranicą,

u) pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych na

realizację celów regulaminowych.
8. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim
lub cudzoziemcem.
9. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu
7 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.

10. Członek ma prawo do:
− czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz
Stowarzyszenia,
− uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,
− wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących

działalności Stowarzyszenia,
− korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach

zgodnych z celami regulaminowymi,
− uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.

11. Członek obowiązany jest do:
−

przestrzegania regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,

−

regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

−

czynnego uczestniczenia w realizacji celów regulaminowych,

−

dbania o mienie Stowarzyszenia.

12. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
−

dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
przedstawicielowi reprezentującemu Stowarzyszenie po uprzednim uregulowaniu
wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,

−

śmierci członka Stowarzyszenia

−

skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą
składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 12
miesięcy,

−

wykluczenia uchwałą Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania postanowień
regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

13. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków
w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje
odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.
14. Władzami Stowarzyszenia są:
−

Zebranie Członków,

−

Przedstawiciel reprezentujący Stowarzyszenie.

15. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może
zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
16. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

W

sprawach określonych w par. 18 pkt. 6-10 wymagana jest obecność wszystkich członków
Stowarzyszenia.
17. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje
we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin
nie stanowi inaczej.
18. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy m.in:
1. Ustalanie kierunków działania i rozwoju.
2. Wybór i odwołanie Przedstawiciela reprezentującego Stowarzyszenie.
3. Przyjmowanie i odwoływanie członków.
4. Uchwalanie zmian regulaminu i wysokości składki członkowskiej.
5. Podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
6. Podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania

wieczystego.
7. Podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego.
8. Podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki.
9. Podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu,

przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej
umowy.
10. Podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość

10 000 zł.
19. Zebranie Członków zwołuje przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem
Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.
20. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Zebranie
Członków na 3 letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie
Członków.
21. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:
−

reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

−

wykonywanie uchwał Zebrania Członków,

−

kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

−

zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

−

zwoływanie Zebrania Członków.

22. Podjęcie przez przedstawiciela decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu
wymaga zgody wszystkich członków Stowarzyszenia. Są to w szczególności:
−

nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,

−

ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,

−

zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,

−

przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu
umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy,

−

zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

23. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z:
−

składek członkowskich,

−

dotacji,

−

darowizn,

−

zbiórek publicznych,

−

spadków, zapisów,

−

dochodów z majątku Stowarzyszenia.

24. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje
Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków
uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
Zebranie

Członków

określa

przeznaczenie

pozostałych

środków

finansowych

Stowarzyszenia.
25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

