Statut
Siedleckiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „BRAMA”
Rozdział I

Przepisy ogólne
§1
1. Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Brama” zwane dalej Stowarzyszeniem,
jest Stowarzyszeniem prowadzącym działalność społecznie użyteczną, niedziałającym w celu
osiągnięcia zysku.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest wpisane do Krajowego Rejestru
Sądowego pod Nr 0000141882.
3. Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Brama” uzyskało status organizacji
pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) postanowieniem
Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie w dniu 24 marca 2005 roku.
4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Siedlce.
§2
1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może
prowadzić działalność także poza granicami kraju.
2. Stowarzyszenie ma prawo powoływania oddziałów terenowych oraz innych jednostek
organizacyjnych służących realizacji celów Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji.
§3
1. Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej i pieczęci podłużnej o następującej treści:
a/ okrągła: Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „BRAMA”
b/ podłużna: Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „BRAMA”

§4
Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej członków,
do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby działania
§5

Celem Stowarzyszenia jest:
a/ budzenie szerokiej inicjatywy społecznej dla wszechstronnego rozwoju kulturalnego
regionu,
b/ popieranie twórczości artystycznej, naukowej, literackiej,
c/ umacnianie więzi środowiska artystycznego, naukowego.
§6
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi przez:
a/ aktywne uczestnictwo w życiu publicznym, kulturalnym,
b/ prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej, kulturalnej,
c/ organizowanie konferencji, zjazdów, seminariów, spotkań, odczytów itp.,
d/ wydawanie gazety społeczno-kulturalnej,
e/ prowadzenie działalności wydawniczej,
f/ prowadzenie własnej działalności gospodarczej,
g/ podejmowanie inicjatyw społecznych i działalności charytatywnej,
h/ nawiązywanie współpracy z innymi Stowarzyszeniami, Towarzystwami,
i/ gromadzenie zbiorów bibliotecznych i

materiałów związanych z działalnością

Stowarzyszenia,
j/ organizowanie imprez kulturalnych: wystaw, konkursów, pokazów, plenerów itp.
k/ wspieranie artystów, ludzi kultury, ich działalności i podejmowanych inicjatyw.
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2. Stowarzyszenie realizuje cele określone w ust. 1 oraz w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności

podejmuje zadania w zakresie:
a/ działalności charytatywnej,
b/ podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
c/ działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
d/ działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
e/ nauki, edukacji, oświaty,
f/ kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
g/ upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także
działań wspomagających rozwój demokracji,
h/ działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społecznościami.
§7
Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia i odznaki oraz nadawać je osobom fizycznym,
prawnym, instytucjom zasłużonym dla realizowanych przez Stowarzyszenie celów.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki
§8
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, które pragną działać
społecznie oraz wspierać w sposób sobie właściwy, w tym materialnie, działalność
Stowarzyszenia.
§9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
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a/ zwykłych
b/ wspierających
c/ honorowych.
§ 10
1. Członkami zwykłymi Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie – obywatele polscy,
którzy utożsamiają się z celami Stowarzyszenia oraz deklarują i dają rękojmię czynnego
uczestnictwa w realizacji tych celów.
2. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje
Zarząd w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
§ 11

1.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:

a/ czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
b/ prawo podejmowania inicjatyw i zgłaszania wniosków dotyczących działalności
Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:
a/ przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
b/ brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia, regularnie opłacać składki członkowskie.
3. Członkom Stowarzyszenia mogą być przyznawane odznaki i wyróżnienia.
§ 12
1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka zwyczajnego.
2. Skreślenie z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia dokonuje Zarząd
w następujących przypadkach:
a/ rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie,
b/ nieusprawiedliwionego przez członka nieopłacania składek członkowskich za okres
6 miesięcy,
c/ śmierci członka.
3. Wykluczenia członka zwyczajnego Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w następujących
przypadkach:
a/ prowadzenie działalności rażąco sprzecznej z niniejszym Statutem,
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b/ popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi
w dobre imię Stowarzyszenia.
4. Od uchwały Zarządu w sprawie, o której mowa w ust. 2 pkt „a” i „b’ oraz w ust. 3 członek
Stowarzyszenia może odwołać się do Walnego Zebrania.
§ 13
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna pragnąca wspomagać pracą
lub innego rodzaju pomocą, usługą albo tez wspierać finansowo działalność Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie
wysokości.
§ 14
Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w pracach i inicjatywach podejmowanych przez
Stowarzyszenie, a z głosem doradczym także na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.
§ 15
1. Członkostwo honorowe jest nadawane osobom fizycznym przez Walne Zebranie za
szczególne zasługi położone na rzecz Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy nie opłaca składki członkowskiej i ma prawo:
a/ brać udział w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
b/ przedstawiać swoje prace i ogłaszać je drukiem w publikacjach Stowarzyszenia.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 16
Władzami Stowarzyszenia są:
a/ Walne Zebranie,
b/ Zarząd Stowarzyszenia,
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c/ Komisja Rewizyjna.
§ 17
Walne Zebranie jest najwyższą

władzą Stowarzyszenia, uczestniczą w nim wszyscy

członkowie.
§ 18
Walne Zebranie może być zwołane w trybie zwyczajnym lub gdy zaistnieją okoliczności
specjalne, w trybie nadzwyczajnym.
§ 19
Kadencja wszystkich organów statutowych trwa 4 lata.
§ 20
Walne Zebranie zwoływane jest raz na cztery lata.
§ 21
Do kompetencji walnego zebrania należy:
a/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu za okres sprawozdawczy,
b/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
c/ udzielanie absolutorium Zarządowi,
d/ rozpatrywanie, zatwierdzanie budżetu i planu pracy Stowarzyszenia na następną kadencję,
e/ dokonywanie zmian w statucie Stowarzyszenia,
f/ wybór władz Stowarzyszenia,
g/ podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Stowarzyszenia,
i/ rozpatrywanie odwołań od uchwał statutowych organów Stowarzyszenia,
j/ nadawanie godności członka honorowego.
k/ podejmowanie uchwał o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia,
l/ ustalenie wysokości składki,
ł/ uchwalanie kierunków działalności Stowarzyszenia.
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§ 22
W Walnym Zebraniu udział biorą:
a/ z głosem decydującym – członkowie Stowarzyszenia,
b/ z głosem doradczym – osoby zaproszone.
§ 23
1. Dla ważności uchwał Walnego Zebrania w pierwszym terminie potrzebna jest obecność
przynajmniej połowy członków.
2. Uchwały Walnego Zebrania w drugim terminie, zwołanego dla załatwienia tego samego
porządku obrad, ważne są bez względu na liczbę obecnych członków.
3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają bezwzględną większością głosów.
4. Zmiany Statutu Stowarzyszenia i jego rozwiązania wymagają większości 2/3 głosów przy
udziale co najmniej połowy uprawnionych.
§ 24
1. Nadzwyczajne Walne zebranie winno być zwołane:
a/ na mocy uchwały poprzedniego Walnego Zebrania,
b/ na mocy uchwały Zarządu,
c/ na żądanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
d/ na pisemne żądanie 1/5 ogółu członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie rozpatruje tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.
§ 25
1. Pisemne zawiadomienie o Walnym Zebraniu z podaniem miejsca, daty i porządku obrad
Zarząd Stowarzyszenia przesyła członkom co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
2. Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zebrania odpowiada warunkom jak
w ust. 1, z tym że zawiera informację na czyje żądanie zostało zwołane.
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§ 26
1. Pracami Walnego Zebrania kieruje i przewodniczy mu przewodniczący, jego zastępca
i sekretarz, wybrani spośród uczestników posiedzenia.
2. Obrady Walnego Zebrania są protokołowane. Protokół podpisują: przewodniczący
i protokolant - sekretarz.
§ 27
1. O jawności lub tajności głosowania poszczególnych wniosków na Walnym Zebraniu
decyduje każdorazowo Walne Zebranie zwykłą większością głosów.
2. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w sposób tajny.
§ 28
Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 osób.
§ 29
1. Zarząd Stowarzyszenia wyłania na pierwszym posiedzeniu ze swego grona prezesa,
skarbnika i sekretarza.
2. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się na posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał.
§ 30
Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy:
a/ wykonywanie uchwał i zaleceń Walnego Zebrania,
b/ kierowanie na bieżąco sprawami Stowarzyszenia,
c/ przygotowania materiałów na posiedzenia Stowarzyszenia.
§ 31
1. Do zakresu działań Zarządu Stowarzyszenia należy:
a/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
8

b/ kierowanie sprawami Stowarzyszenia,
c/ sporządzanie rocznych sprawozdań, budżetu i bilansów oraz przedstawiania ich na Walnym
Zebraniu do rozpatrzenia i zatwierdzenia,
d/ przyjmowania i skreślania członków wspierających,
e/ administrowanie majątkiem Stowarzyszenia w granicach ustalonych przez Walne Zebranie,
f/ prowadzenie korespondencji i rachunkowości Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
g/ podejmowanie uchwał w sprawach gospodarczych należy do kompetencji Zarządu.
2. Do ważności oświadczeń woli składanych w imieniu Stowarzyszenia konieczne jest
współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym prezesa.
§ 32
1. Uchwały Zarządu są prawomocne jeżeli zostały podjęte przy obecności co najmniej dwóch
członków Zarządu, w tym prezesa.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
§ 33
1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 członków, w tym: przewodniczącego,
sekretarza i jednego członka.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych organów
Stowarzyszenia.
§ 34
1. Komisja Rewizyjna czuwa nad zgodną z prawem i Statutem działalnością Stowarzyszenia.
Dokonuje kontroli finansowej w czasie dowolnym, a obowiązkiem jej jest sprawdzić
przynajmniej raz w roku wszystkie księgi, dokumenty i stan majątkowy Stowarzyszenia.
Z każdej kontroli Komisja sporządza protokół i wydaje ewentualne zalecenia. Ze swej
działalności Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu.
2. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu wnioski w przedmiocie absolutorium
ustępującemu Zarządowi.
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Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 35
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
a/ wpływy z wpisowego i składek,
b/ wpływy z działalności gospodarczej, imprez kulturalnych, naukowych, plenerów,
c/ z sum pochodzących od członków wspierających,
d/ z fundacji, darowizn, dotacji, spadków i zapisów,
e/ dochody z mienia nieruchomego i ruchomego,
f/ z ofiarności publicznej.
2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest
Zarząd Stowarzyszenia.
3. Dochody z działalności gospodarczej służą wyłącznie celom statutowym Stowarzyszenia.
4. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest władne podjąć uchwałę w przedmiocie likwidacji
Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku.
§ 36
Zmiany Statutu oraz rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały
Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy
liczby uprawnionych do głosowania.
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