STATUT
STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW CZELADZI

I. Nazwa, siedziba, cel
§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i używa z tym napisem pieczęci.
§ 2. Stowarzyszenie jest kontynuatorem tradycji i prac Towarzystwa Miłośników
Zagłębia.
§

3. Terenem działalności jest miasto Czeladź

§

4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Czeladź.

§ 5.1 Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie badań nad przeszłością miasta,
społeczna opieka nad zabytkami, upowszechnianie wiedzy o Czeladzi,
upowszechnianie twórczości mieszkańców Czeladzi oraz twórczości dotyczącej miasta
2. Środkami działalności Stowarzyszenia są:
a) współpraca z władzami konserwatorskimi i muzealnymi,
b) zbieranie przedmiotów i materiałów wartości zabytkowej,
c) zbieranie literatury dotyczącej miasta Czeladzi oraz jej upowszechnianie,
d) społeczna ewidencja zabytków ruchomych i nieruchomych,
e) działalność kulturalno-oświatowa,
f) działalność wydawnicza,
g) inna działalność wynikająca z celów Stowarzyszenia.
II. CZŁONKOWIE
§ 6. Członkiem Stowarzyszenia może zostać na podstawie pisemnej deklaracji
1. każdy pełnoletni obywatel zainteresowany historią miasta Czeladzi,
2. osoba prawna mająca siedzibę na terenie miasta Czeladzi oraz okolicy.
§ 7. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.
Członkowie zwyczajni obowiązani są:
1. brać udział w pracach Stowarzyszenia,
2. stosować się do postanowień Statutu, Uchwał i Regulaminów,
3. opłacać wpisowe i regularnie składki ustalone przez Walne Zebranie.
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Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna opłacająca regularnie
składkę członkowską i zobowiązująca się do popierania celów Stowarzyszenia. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
Członków honorowych mianuje Walne Zebranie a w trakcie kadencji mianuje ich Zarząd Stowarzyszenia, co wymaga zatwierdzenia na najbliższym
Walnym Zebraniu. Członkowie Honorowi nie opłacają składek członkowskich.
§ 8. Członkostwo ustaje przez:
1. dobrowolne wystąpienie lub śmierć członka stowarzyszenia,
2. skreślenie z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania
z opłatą składek przez okres 2 lat, na mocy uchwały Zarządu,
3. wykluczenie ze Stowarzyszenia decyzją Zarządu:
a) w wypadku niestosowania się do postanowień statutowych,
b) w razie popełnienia czynów przestępczych względnie działanie na
szkodę Stowarzyszenia.
Skreślonemu lub wykluczonemu członkowi służy prawo odwołania się
do Walnego Zebrania.
Osoba przestająca być członkiem winna uregulować wszystkie zobowiązania wobec Stowarzyszenia
§ 9. Członek Stowarzyszenia ma prawo:
1. uczestniczyć w zebraniach zgodnie z postanowieniami statutu,
2. brać udział w realizacji celów Stowarzyszenia,
3. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
4. korzystania ze świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia zgodnie
z obowiązującymi przepisani,
5. wydawania poprzez Stowarzyszenie swych prac i publikacji
6. na wniosek członka może nastąpić zawieszenie członkostwa na czas
określony, z zaprzestaniem opłacania składek członkowskich. Decyzję
tym zakresie podejmuje Zarząd.

w

Członkowie osoby prawne działają poprzez swoich pełnomocników.
III. USTRÓJ STOWARZYSZENIA
§ 10.
1.
2.
3.

Organami Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie Członków,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna,

§ 11. Walne Zebranie zwołuje raz na dwa lata Zarząd i to najpóźniej do końca
I kwartału, zawiadamiając o tym członków Stowarzyszenia co najmniej na 7
dni przed oznaczonym terminem, z tym, że zebranie wyborcze zwołuje się
raz na cztery lata, przed upływem kadencji Zarządu.
§ 12. 1.Uchwały Walnego Zebrania są prawomocne przy obecności co najmniej połowy ogółu członków. Uchwały zapadają większością głosów obecnych na
zebraniu.
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2. Jeżeli nie przybędzie na zebranie połowa członków, Walne Zebrania odbywają się w drugim terminie tego samego dnia, za pół godziny bez względu na
liczbę członków i wówczas uchwały zapadają większością głosów obecnych
na zebraniu.
3. Walne Zebranie obraduje na podstawie uchwalonego regulaminu.
§ 13. Walne Zebranie wybiera przewodniczącego i protokolanta spoza Zarządu.
Z obrad spisuje się protokół, który podpisuje przewodniczący oraz protokolant.
§ 14. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. przyjęcie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia za okres ubiegły,
2. uchwalenie projektu planu pracy na okres następny,
3. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4. uchwalenie wysokości składek członkowskich i wpisowego,
5. zatwierdzanie i mianowanie członków honorowych
6. rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd,
7. zmiany Statutu Stowarzyszenia i jego likwidacja,
8. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
§ 15. Zarząd może zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie w następujących wypadkach:
1. z własnej inicjatywy co najmniej ½ składu Zarządu,
2. na żądanie Komisji Rewizyjnej co najmniej ½ składu Komisji,
3. na polecenie władzy rejestracyjnej,
4. na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
Przepisy porządkowe o Walnym Zebraniu mają tu odpowiednio zastosowanie.
§ 16. 1. Zarząd składa się z przewodniczącego, jego zastępców, sekretarza,
skarbnika i członków Zarządu w liczbie ustalonej przez Walne Zebranie.
2. Ukonstytuowanie Zarządu następuje na pierwszym posiedzeniu, prowadzonym przez przewodniczącego Walnego Zebrania.
§ 17. Zarząd Stowarzyszenia:
a) kieruje sprawami Stowarzyszenia,
b) przyjmuje i skreśla członków,
c) zarządza majątkiem Stowarzyszenia,
d) opracowuje plany pracy Stowarzyszenia,
e) przedkłada Walnemu Zebraniu sprawozdanie ze swej działalności,
f) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,
g) w przypadkach losowych uzupełnia swój skład i składy komisji, nie więcej jak o połowę,
h) mianuje Honorowych Członków Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji Zarządu, co wymaga zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zebraniu,
i) mianuje Honorowych Członków Zarządu, osoby te mają prawo zrzec się
opłacania składek członkowskich.
§ 18. Zebranie Zarządu zwołuje przewodniczący lub zwoływane jest na żądanie
przynajmniej dwóch członków Zarządu. Do ważności uchwał potrzebna jest
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przynajmniej obecność połowy członków Zarządu wraz z przewodniczącym
lub jego zastępcą oraz większość głosów.
W razie równości rozstrzyga głos przewodniczącego.
Przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca, jest przedstawicielem Stowarzyszenia na zewnątrz i podpisuje korespondencję wraz z sekretarzem.
Zobowiązania, rachunki i dowody kasowe podpisuje przewodniczący i
skarbnik, względnie upoważnieni członkowie Zarządu i to przy równoczesnym powołaniu się na właściwą Uchwałę Zarządu względnie Walnego Zebrania.
§ 19. Stowarzyszenie działa na podstawie rocznych planów pracy opracowanych
przez Zarząd.
§ 20. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i 2 zastępców. Komisja wybiera
spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
§ 21. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
1. badanie działalności Zarządu, a w szczególności strony finansowogospodarczej,
2. przedłożenie sprawozdania ze swej działalności Walnemu Zebraniu.
§ 22.1. Zebranie Komisji Rewizyjnej odbywa się w miarę potrzeby, lecz co najmniej dwa razy do roku.
2. Do ważności zebrań Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność co
najmniej 3 członków.
3. W razie niemożności pełnienia obowiązków lub ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej wchodzi do niej zastępca kolejno wybrany.
§ 23. Dla załatwienia spraw w obrębie Stowarzyszenia powstałych między jego
członkami na tle celów i działalności Stowarzyszenia oraz sporów koleżeńskich, decyzje podejmuje Zarząd. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie
do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.
IV. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 24. Majątek i dochody Stowarzyszenia stanowią: wpisowe, składki członkowskie,
zapisy ofiary, zapomogi subwencje, dotacje i wszelkiego rodzaju darowizny
oraz wpływy osiągnięte z imprez związanych z celami i zasadami Stowarzyszenia.
Wszelkie przedmioty zabytkowe uzyskane przez Stowarzyszenie, Zarząd może przekazać do archiwum miejskiego, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Saturn z zastrzeżeniem pozostawienia ich na terenie miasta. Przeniesienie ich poza teren wymaga zgody Walnego Zebrania.
§ 25. Dla kontroli dochodów i rozchodów Stowarzyszenia – Zarząd prowadzi
księgi zgodne z prawem i przyjętymi w rachunkowości zwyczajami.
§ 26. Zbycie części lub całości majątku ruchomego przez władze Stowarzyszenia
wymaga zgody władzy rejestracyjnej.
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V. ZMIANA STATUTU I LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA
§ 27. O zmianie statutu decyduje Walne Zebranie przy obecności połowy członków albo z uwzględnieniem zasady określonej w § 12 pkt. 2, jeżeli Zebranie
odbywa się w drugim terminie, a o rozwiązaniu Stowarzyszenia – przy
obecności 2/3 członków. O majątku stanowi, w razie rozwiązania, ostatnie
Walne Zebranie.
§ 28. Uchwała Walnego zebrania członków o przekazaniu majątku podlega zatwierdzeniu przez władze rejestracyjne.

Statut stanowi tekst jednolity.
Czeladź 11.04.2011 r.

Zarząd:


Antoni Krawczyk



Artur Rejdak

- Z-ca Przewodniczącego

…………………………



Marek Gawron

- Z-ca Przewodniczącego

…………………………



Ewa Ambroży

- sekretarz

…………………………



Bożena Plutecka

- skarbnik

…………………………



Agnieszka Dzienia - członek

…………………………



Eugenia Gruszka

- członek

…………………………

- Przewodniczący Zarządu

…………………………

