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Rozdział I 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Gimnazjalne Stowarzyszenie Edukacyjne „Czwórka”. w   

    dalszych postanowieniach statutu zwane stowarzyszeniem. 

2. Siedzibą stowarzyszenia jest Gimnazjum nr 4 w Ełku. 

3. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, związanym dla realizacji celów i działań 

na rzecz rozwoju oświatowo- kulturalno – sportowego, a także wspierania osób i 

organizacji podejmujących takie cele i działania. 

4. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar całego kraju. 

5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie innych państw z poszanowaniem 

ich praw. 

6. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst 

jednolity Dz. U. nr 2 z 2001 nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego 

statutu. 

7. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi  

    przepisami. 

8. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o  

    podobnych celach. 

9. Działalność stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na kulturalnej, naukowej i  

    sportowej działalności jego członków. 

10. Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych może zatrudnić pracowników. 
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Rozdział II 

 

Cele i sposoby ich realizacji 

 

1. Celami stowarzyszenia jest: 

 

a) inicjowanie i wspieranie działań oświatowych, kulturalnych i sportowych, 

b) wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie kształcenia; zajęć 

wyrównawczych i profilaktycznych, wychowania; edukacji pozaformalnej; rozwoju 

zainteresowań i zagospodarowania czasu wolnego; wyrównywania szans 

edukacyjnych; aktywizacji społecznej i obywatelskiej, 

c) oświata i wychowanie oraz edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez 

podtrzymywanie tradycji narodowej i obyczajów regionalnych, pielęgnowania 

polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz 

rozwijania dialogu międzypokoleniowego i międzykulturowego, 

d) promowanie walorów przyrodniczych i turystycznych Mazur, 

e) wspieranie, inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działań związanych z ekologią 

i edukacją ekologiczną, ochroną środowiska, rozwojem turystyki i aktywnych form 

rekreacji 

f) rozwój alternatywnych form edukacji i wychowania, 

g) wszechstronna pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym, niepełnosprawnym oraz ich 

rodzinom i opiekunom, 

h) podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w dążeniu do ich pełnej 

integracji 

i) realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 

j) wspieranie i inicjowanie działań związanych z porządkiem i bezpieczeństwem 

publicznym oraz przeciwdziałaniem patologiom społecznym, 

k) podejmowanie działań wychowawczych i zapobiegawczych polegających na promocji 

zdrowego stylu życia poprzez wspieranie działań ogólnokrajowych i lokalnych oraz 

inicjatyw społecznych. 
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2. Stowarzyszenie swe cele realizuje, w szczególności, poprzez: 

a) organizację kursów, warsztatów, seminariów, zajęć, szkoleń, konkursów, koncertów, 

konferencji, turnusów, obozów i innych wydarzeń dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 

b) organizację zajęć związanych ze stymulowaniem i umożliwianiem dzieciom i 

młodzieży podejmowania i wyrażania aktywności ruchowej, tanecznej, plastycznej i 

słowno – muzycznej, 

c) czynny udział w różnego rodzaju konkursach, zawodach i turniejach, 

d) organizację i prowadzenie różnorodnych akcji charytatywnych i dobroczynnych oraz 

zbiórek publicznych na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie realizacji celów 

statutowych stowarzyszenia, 

e) pozyskiwanie środków finansowych na rzecz stowarzyszenia. 

3. Cele stowarzyszenia i formy ich realizacji mieszczą się w sferze zadań publicznych 

określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

 

 

Rozdział III 

 

Członkowie – prawa i obowiązki 

 

1. Stowarzyszenie posiada członków: 

a. zwyczajnych 

b. wspierających 

2. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 

3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenia. 

4. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która posiada 

obywatelstwo polskie, a także cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania celów 

stowarzyszenia. 

5. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia staje się, po wcześniejszym złożeniu dobrowolnej i 

pisemnej deklaracji, na podstawie decyzji Zarządu stowarzyszenia. 

6. Członkowie zwyczajni mają prawo: 

a) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz stowarzyszenia 
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b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności stowarzyszenia 

c) udziału w zebraniach, spotkaniach oraz imprezach organizowanych przez stowarzyszenie 

d) zgłaszania wniosków co do działalności stowarzyszenia 

 

7. Członkowie zwyczajni mają obowiązek; 

a) brania udziału w działalności stowarzyszenia i realizacji jego celów 

b) przestrzegania statutu i uchwał władz stowarzyszenia 

8. Członkiem wspierającym stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca    

     pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów stowarzyszenia. 

9. Członkiem wspierającym staje się, po wcześniejszym złożeniu dobrowolnej i pisemnej  

    deklaracji, na podstawie decyzji Zarządu. 

10. Członkowie wspierający nie posiadają biernego ani czynnego prawa wyborczego, mogą 

jednak brać udział z głosem doradczym, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie 

zwyczajni. 

11. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się  

      z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz stowarzyszenia. 

12. Utrata członkostwa następuje na skutek: 

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu 

b) wykluczenia przez władze Zarządu: 

- z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz stowarzyszenia 

- z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach stowarzyszenia oraz niestosowania się    

   do poleceń zarządu 

- na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków stowarzyszenia, z ww. powodów 

c) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne 

d) rozwiązania stowarzyszenia 

1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszenia przysługuje 

prawo odwołania się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty 

doręczenia stosownej uchwały. 

2. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia, jego decyzja 

w tej sprawie jest ostateczna. 

 

 

 

Rozdział IV 
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Władze stowarzyszenia 

 

1.Władzami stowarzyszenia są: 

a) Walne Zgromadzenie Członków 

b) Zarząd 

c) Komisja Rewizyjna 

2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór 

odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

3. Członkowie wybrani do władz stowarzyszenia mogą tę sama funkcję pełnić nie dłużej niż 

cztery kadencje z kolei. 

4. Uchwały wszystkich władz stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia 

statutu stanowią inaczej. 

5. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia. 

6. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział: 

a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni 

b. z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście 

7. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie, nie rzadziej 

niż raz na rok. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji 

Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. 

9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest 

zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny 

wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych stowarzyszenia. 

10. Uchwały Zarządu zapadają w jawnym głosowaniu przy obecności wszystkich jego 

członków, decyzje muszą być jednogłośne. 

11. Termin, godzinę, miejsce i porządek Walnego Zebrania Stowarzyszenia powinien być 

podany przez Zarząd Stowarzyszenia do wiadomości członkom nie później niż 7 dni 

kalendarzowych przed jego terminem. 

 

12. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 

 

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju stowarzyszenia 

b) wybór Zarządu stowarzyszenia z przydzieleniem poszczególnych funkcji 
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c) uchwalenie regulaminu działania Zarządu stowarzyszenia 

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu stowarzyszenia 

e) wybór Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia z przydzieleniem poszczególnych funkcji 

f) uchwalenie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia 

g) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej 

stowarzyszenia 

h) odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia 

i. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków stowarzyszenia lub jego 

władze 

j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu stowarzyszenia 

k) podejmowanie uchwał w każdej innej sprawie wniesionej przez członków pod obrady 

l) ustalenie wysokości składek członkowskich i ich zmian, z wyjątkiem ustalenia pierwszej 

wysokości składki, którą określą członkowie założyciele podczas Zebrania Założycielskiego 

ł) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia i przekazaniu jego majątku 

m) uchwalanie zmian statutu 

 

13. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością stowarzyszenia zgodnie z 

uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz co 

najmniej dwuosobowo. 

14. Zarząd stowarzyszenia składa się z pięciu osób: 

a) Prezesa 

b) Wiceprezesa  

c) Sekretarza 

d) Skarbnika 

e) Członka Zarządu 

15. Posiedzenia Zarządu stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 

pół roku. 

16. Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy: 

a) uchwalanie budżetu stowarzyszenia 

b) realizacja celów stowarzyszenia 

c) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków 

d) sporządzanie projektu budżetu 

e) sprawowanie zarządu nad majątkiem stowarzyszenia 

f) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku stowarzyszenia 
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g) reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz 

h) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków 

i)  przyjmowanie i wykluczanie członków 

 

17. Komisja Rewizyjna stowarzyszenia powołana jest do sprawowania kontroli nad 

działalnością stowarzyszenia, w szczególności Zarządu. 

18. Komisja rewizyjna składa się z trzech osób: 

a. Przewodniczącego 

b. Wiceprzewodniczącego 

c. Sekretarza 

19. Członkowie Komisji Rewizyjnej  

a) Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi 

w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 

b) Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwo z winy umyślnej. 

c) Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji 

Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż 

określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących 

niektórymi podmiotami prawnymi. 

 

20. Do kompetencji i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy: 

 

a) kontrolowanie Zarządu stowarzyszenia 

b) składania wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków 

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz  

    zebrania Zarządu stowarzyszenia 

d) składanie wniosków o absolutorium dla władz stowarzyszenia 

e) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków 

 

21. Uchwały, decyzje i postanowienia Komisji rewizyjnej zapadają zwykłą większością 

głosów. 

22. W razie, gdy skład władz stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, 

uzupełnianie ich składu następuje w drodze głosowania na Walnym Zgromadzeniu Członków 

zwykłą większością głosów. 
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Rozdział V 

 

Majątek i fundusze 

 

1. Majątek stowarzyszenia powstaje ze: 

a) składki członkowskie, 

b) darowizn od osób fizycznych i prawnych, zapisy i spadki, nawiązki sądowe, 

c) dotacji, grantów i subwencji, 

d) środki pochodzące z ofiarności publicznej w tym zbiórek publicznych, 

e) spadków i zapisów, 

f) odpisy od wynagrodzeń, 

g) odsetek od lokat i dochodów stowarzyszenia. 

 

2. Wszelkie środki pieniężne stowarzyszenia, przechowywane mogą być wyłącznie na koncie  

     bankowym stowarzyszenia. 

3. Dochód osiągnięty z działalności stowarzyszenia przeznaczony jest w całości na realizację  

    celów statutowych. 

4. Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych może prowadzić swoją działalność w  

     formie odpłatnej i nieodpłatnej, Działalność odpłatna i nieodpłatna mogą dotyczyć tego  

      samego przedmiotu działalności. 

5. Rodzaj działalności odpłatnej prowadzonej przez Stowarzyszenie ustali, w formie uchwały,  

    Zarząd. 

6. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w  

   szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch upoważnionych  

    przez  Zarządu jego członków działających łącznie. 

7. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Rozdział VI 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz o rozwiązaniu stowarzyszenia podejmuje Walne 

Zgromadzenia Członków kwalifikowaną większością głosów (dwie trzecie głosów), przy 

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określi  

     sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku stowarzyszenia. 

3. W sprawach nieregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z  

    dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elk 8 grudnia 2009  

 


