STATUT STOWARZYSZENIA RODU KŁOPOCKICH

STOWARZYSZENIE RODU KŁOPOCKICH im. „JANINY KŁOPOCKIEJ TWÓRCZYNI
ZNAKU RODŁA”

Rozdział I.
Postanowienia ogólne.

§1.
Stowarzyszenie nosi nazwę:
STOWARZYSZENIE RODU KŁOPOCKICH im. „JANINY KŁOPOCKIEJ TWÓRCZYNI
ZNAKU RODŁA” zwane w dalszym ciągu stowarzyszeniem.
§2.
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Siedzibą Stowarzyszenia jest:
ul. Piaskowa 19
62-020 Swarzędz
§3.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, używa pieczęci następującej treści:
STOWARZYSZENIE RODU KŁOPOCKICH im. „JANINY KŁOPOCKIEJ TWÓRCZYNI
ZNAKU RODŁA”
I posiada własną odznakę, na której znajduje się herb Rawicz.

Rozdział II.
Cele i środki działania.
§4.
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Popieranie inicjatyw rodu ich koordynacja i rozwój.
2. Upowszechnianie wiedzy o rodzie, jego historii i wpływu na dzieje Polski.
3. Upowszechnianie dotychczasowego dorobku członków rodu.
4. Pomoc słabszym i mniej zamożnym członkom rodu
5. Ocena potrzeb i wyrażania opinii w sprawach rodu.

§5.
Cele określone w §4 Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1. Organizację zjazdów, spotkań, zebrań, sympozjów poświęconych problemom związanym z
całokształtem rodu i jego rozwoju
2. Organizowanie wystaw, pokazów, projekcji, filmów, konkursów i imprez związanych z
dotychczasowym dorobkiem członków rodu.
3. Zapewnienie w miarę możliwości pomocy materialnej i finansowej z przeznaczeniem na
edukację, realizację różnego rodzaju projektów i przedsięwzięć.
4. Inspirowanie i popieranie oraz prowadzenie własnej działalności wydawniczej
5. Nawiązywanie współpracy z innymi stowarzyszeniami, fundacjami i instytucjami
społeczno – kulturalnymi, naukowymi, artystycznymi i regionalnymi.

Rozdział III.
Członkowie Stowarzyszenia – ich prawa i obowiązki
§6.
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, jako:
1. Członkowie rzeczywiści.
2. Członkowie wspierający
3. Członkowie honorowi.
Członków rzeczywistych i wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie
pisemnej deklaracji.
§7.
Członkami rzeczywistymi mogą być obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, przedstawiciele
Polonii i cudzoziemcy zamieszkujący na terenie RP.
Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne – zakłady państwowe, społeczne i
prywatne oraz inne stowarzyszenia i fundacje.
Członkostwo honorowe przyznaje się osobom szczególnie zasłużonym dla rodu.
§8.
Członkom rzeczywistym i honorowym Stowarzyszenia przysługują:
• Czynne i bierne prawo wyborcze.
Członkom rzeczywistym i wspierającym przysługuje:
• Prawo składania wniosków i propozycji do wszelkich władz Stowarzyszenia
Członkom przysługuje:

• Prawo do otrzymania pełnej informacji o pracy Stowarzyszenia.
§9.
Obowiązki członków Stowarzyszenia są następujące:
• Aktywny udział we wszystkich przedsięwzięciach i akcjach
Stowarzyszenia.
• Propagowanie celów Stowarzyszenia.
• Regularne płacenie zadeklarowanych składek.
• Przestrzeganie statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
§10.
Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w przypadku:
• Śmierci.
• Dobrowolnej rezygnacji, a w przypadku osób prawnych na skutek
rozwiązania.
• Likwidacji lub zgłoszenia chęci wystąpienia ze Stowarzyszenia.
• Wykluczenie na mocy decyzji zarządu Stowarzyszenia.
Rozdział IV.
Władze Stowarzyszenia.
§11.
Władzami Stowarzyszenia są:
• Walne zebranie.
• Zarząd Stowarzyszenia.
• Komisja rewizyjna.
§12.
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 (cztery) lata.
§13.
1. Stowarzyszenie działa poprzez sekcje powoływane w miarę potrzeb poprzez Zarząd
Stowarzyszenia.
2. Sposób powołania sekcji, nadzoru nad ich działalnością oraz zasady rozwiązania sekcji
określone są przez regulamin zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia.
§14.
Najstarszy członek rodu jest honorowym przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział V.
Walne Zebranie.
§15.
W przypadku przekroczonej liczby 100 członków Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków
zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów.
Delegatów wybierają zebrania poszczególnych sekcji.
Liczbę i zasady wyboru delegatów ustala Zarząd Stowarzyszenia.
§16.

Walne Zebranie dokonuje analizy działalności Stowarzyszenia, a ponadto przyjmuje uchwały
i wnioski.
§17.
Walne Zebrania mogą być powoływane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.
§18.
Walne Zebrania zwołuje Zarząd Stowarzyszenia przynajmniej raz na 4 lata.
§19.
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek komisji
rewizyjnej lub 1/3 członków.
§20.
W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie i delegaci z głosem decydującym.
§21.
W Walnym Zebraniu biorą ponadto udział z głosem doradczym zaproszeni goście.
§22.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Uchwalenie programu działania Stowarzyszenia.
2. Zatwierdzenie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej.
3. Udzielenie lub odmówienie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi.
4. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Walnym Zebraniu poprzez zarząd oraz
uczestników Walnego Zebrania.
5. Wybór członków oraz zastępców członków zarządu oraz komisji rewizyjnej

6. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
7. Dokonanie zmian w statucie.
8. Ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich.
9. Nadanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia.
10.Określenie maksymalnej kwoty, do której zarząd może podejmować zobowiązania
majątkowe.
§23.
Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał o
zmianach w statucie i rozwiązaniu stowarzyszenia, które wymagają większości 2/3 głosów.

Rozdział VI.
Zarząd Stowarzyszenia.
§24.
Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym walnego zebrania Stowarzyszenia, a
zarazem władzą wykonawczą Stowarzyszenia w okresie między walnymi zebraniami.
§25.
Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i uchwałami walnego
zebrania, a także przepisami prawa o stowarzyszeniach.
§26.
W skład zarządu wchodzi 7 członków wybranych przez Walne Zebranie. Zarząd ma prawo
uzupełnić skład członków w czasie trwania kadencji w ilości nie przekraczającej 1/4
wybranych członków, spośród zastępców członków zarządu.
§27.
Wybór władz dokonuje się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
§28.
W posiedzeniu zarządu mają prawo brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji
Rewizyjnej.
§29.
Na pierwszym posiedzeniu zarządu, zarząd wybiera spośród siebie przewodniczącego
(starszego rodu), vice przewodniczącego, sekretarza i skarbnika
§30.
Posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący Zarządu co najmniej dwa raz w roku.

Nadzwyczajne Posiedzenie Zarządu może być zwołane na wniosek komisji rewizyjnej.
§31.
Poza uprawnieniami wynikającymi ze sprawowania przez Zarząd władzy wykonawczej w
okresie miedzy zebraniami, do szczegółowych obowiązków oraz uprawnień Zarządu należy:
1. Zarząd spełnia funkcję wykonawczą bieżącej działalności Stowarzyszenia.
2. Przygotowanie do zatwierdzenia przez komisję rewizyjną, corocznych sprawozdań
finansowych.
3. Powoływanie sekcji zespołów.
4. Wysłuchiwanie okresowych sprawozdań sekcji, komisji i zespołów.
5. Gospodarowanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z ustalonym preliminarzem.
6. Zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia.
7. Zatwierdzanie planu pracy Stowarzyszenia.
8. Rozpatrywanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie na członka rzeczywistego oraz
wspierającego Stowarzyszenia.
§32.
Zarząd podejmuje wiążące uchwały zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej
50% członków.
§33.
Oświadczenia woli w tym w sprawach majątkowych Stowarzyszenia wymagają podpisów
dwóch członków Zarządu w tym przewodniczącego.
Rozdział VII.
Komisja Rewizyjna.
§34.
1. Komisja rewizyjna składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
2. W przypadku umniejszenia się składu osobowego w trakcie trwania kadencji komisja
rewizyjna może uzupełnić swój skład o następnego kandydata, który w trakcie wyborów
otrzymał kolejno największą liczbę głosów.
§35.
Do zadań komisji rewizyjnej należy:
1. Kontrola całokształtu działalności w szczególności gospodarki Finansowej.
2. Kontrola opłacania składek członkowskich.
3. Składanie sprawozdań z działalności i stawianie wniosków o udzielenie absolutorium
zarządowi poprzez Walne Zebranie.
4. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych.

§36.
Komisja rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego i sekretarza.
§37.
Komisja rewizyjna ma prawo wglądu w całokształt statutowo-programowej działalności
Stowarzyszenia, oceny jego władz i organów od strony prawidłowości pracy.
§38.
Komisja rewizyjna podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.
W przypadku równej liczby głosów za i przeciw uchwale decyduje głos przewodniczącego.
§39.
Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w
roku.
Posiedzenia komisji rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący.
Rozdział VIII.
Fundusze Stowarzyszenia.
§40.
Fundusze Stowarzyszenia powstają:
1. Z wpisowego, składek członkowskich i innych świadczeń członków.
2. Z dotacji i subwencji.
3. Dochodów własnych.
4. Z innych źródeł.
Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzi się zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§41.
Dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na rozwijanie statutowej działalności
stowarzyszenia oraz inne cele ogólnej użyteczności.

Rozdział IX.
Zmiana Statutu i Rozwiązanie Stowarzyszenia.
§42.
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej
większością 2/3 głosów.

§43.
W razie podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne
Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje komisję likwidacyjną.
§44.
Uchwała Walnego Zebrania o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia wymaga zatwierdzenia
przez władzę rejestracyjną

