
    

                                             STATUT

     Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans
"Więź" w Szczecinie

Rozdział I
                                                Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans 
"Więź" w Szczecinie, zwane dalej "Stowarzyszeniem", zrzesza osoby po kryzysie 
psychicznym, ich rodziny oraz osoby pragnące nieść im pomoc.   

§2.

 Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U.
z  2001r.Nr  79,poz.855  z  późniejszymi  zmianami)  i  ustawy  o  działalności  pożytku 
publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96,poz.873 z  późniejszymi zmianami.)
 

§3

1.Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane w krajowym Rejestrze   
   Sądowym.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego.
 

                              §4 

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej   
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Szczecin.
3. Stowarzyszenie prowadzi działalność przez czas nieokreślony.
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§5

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami.

                                                                          §6

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym
lub podobnym profilu działania.

2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, wolontariuszy i 
      sympatyków.

                                                                   
                                                                      § 7

  1.   Działalność Stowarzyszenia obejmuje sferę zadań publicznych w zakresie:
      1) pomocy osobom po kryzysach psychicznych , ich rodzinom i opiekunom będącym    
         w  trudnej sytuacji życiowej; 
      2) wyrównania szans tych rodzin i osób;
      3) działalności na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób po kryzysach 
         psychicznych, ich rodzin i opiekunów; 
     4) działalności charytatywnej;
     5) ochrony i promocji zdrowia, w szczególności zdrowia psychicznego;
     6)  działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności osób po kryzysie 
         psychicznym;
     7)  promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
            i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w szczególności osób po kryzysach  
            psychicznych; 
     8) upowszechnienia i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet 
         i  mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych;
     9) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na

   rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności osób po kryzysach psychicznych;
     10) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
     11) nauki, szkolenia, edukacji, oświaty i wychowania; 
     12) krajoznawstwa oraz wypoczynku osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz dzieci, 
           młodzieży i osób dorosłych w tym osób w wieku emerytalnym;
      13) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
    14) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
    15) ekologii i ochrony środowiska naturalnego oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
    16) przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i patologiom społecznym.
    17) upowszechniania i ochrony wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a

    także działań wspomagających rozwój demokracji; 
     18) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
           między społeczeństwami;
    19) promocji i organizacji wolontariatu.
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                                                         ROZDZIAŁ 
                                                  
                                                 Cele i środki działania
                                                               
                                                                § 8

1.Celem Stowarzyszenia jest:
  l) Udzielenie wszechstronnej pomocy osobom dotkniętym zaburzeniami psychicznymi,

neurologicznymi i uzależnieniami (od alkoholu, narkotyków i innych), jak również innym 
     osobom niepełnosprawnym, starszym i ich rodzinom oraz opiekunom.
2) Przeciwdziałanie istniejącemu powszechnie w społeczeństwie dystansowi w stosunku do

chorych psychicznie oraz przybliżenie społeczeństwu rzeczywistego obrazu tych osób i
ich problemów. 

3) Promowanie form terapeutycznych korzystnych dla osób chorych psychicznie.
4) Wspomaganie chorych w egzekwowaniu ich praw do nauki, pracy, zabezpieczenia
     socjalnego, udziału w życiu publicznym i kulturalnym. 
5) Organizowanie form wsparcia dla członków rodzin.

                                                              §9
                             

1.Cele statutowe Stowarzyszenie będzie realizowało poprzez:
    1) Organizowanie różnych form pomocy i samopomocy dla osób wymienionych w 

  §8 ust.1; 
    2) Popularyzację wiedzy i upowszechnianie w społeczeństwie wagi problemów
       związanych z zaburzeniami psychicznymi i innymi w ramach promocji i ochrony  
       zdrowia, w tym zdrowia psychicznego;
    3) wymianę informacji i doświadczeń oraz szkolenie pracowników socjalnych,
        opiekunów, asystentów, sympatyków i wolontariuszy; 
   4) Inspirowanie, współorganizowanie oraz udział w badaniach naukowych; 
   5) Wywieranie wpływu na władze państwowe, władze samorządowe, polityków i inne
       osoby publiczne poprzez public relations oraz lobbing, mające na celu wzrost zakresu
       pomocy dla osób wymienionych w §8 ust .l ;
   6) Współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi oraz odpowiednimi polskimi
       i zagranicznymi ośrodkami, organizacjami, instytucjami i urzędami w celu wymiany
       doświadczeń i realizacji wspólnych zadań statutowych i innych;
   7) Wsparcie organizacyjne oraz pomoc w tworzeniu i prowadzeniu warsztatów terapii  
       zajęciowej, ośrodków rehabilitacyjno – rekreacyjno - kulturalnych, hosteli, pomieszczeń 
       dziennego pobytu oraz prowadzenie rehabilitacji, w tym organizowanie turnusów, obozów 
       rehabilitacyjnych i innych;
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8) Podejmowanie innych działań, które bezpośrednio lub pośrednio wiążą się z ww. celami, 
       między innymi prowadzenie świetlic terapeutycznych, mieszkań chronionych, hosteli, 
      schronisk, zakładów aktywizacji lub adaptacji zawodowej, dziennych i całodobowych 
      domów opieki społecznej, domów pomocy społecznej i środowiskowej oraz firm 
     społecznych i innych tym podobnych;
   9) Urozmaicenie form działania poprzez tworzenie sekcji:
       a)edukacji i psychoedukacji,
       b) rekreacji, relaksacji, rehabilitacji, sportu i turystyki (wycieczki, rajdy, obozy,
           pikniki, biwaki, spartakiady, olimpiady i inne),
       c) muzyki, choreoterapii i tańca,
       d) literatury i poezji,
       e) plastyki, artterapii i malarstwa
       f) fotografii, wydawnictw i dziennikarstwa, komputerowej, w tym informatycznej i
          internetowej,
      g) akwarystyki, zbieractwa i kolekcjonerstwa,
      h) gier i zabaw świetlicowych (szachy, brydż, szarady i inne),
      i ) krawieckiej, dziewiarskiej, rękodzielniczej i artystycznej
      j) treningu kulinarnego
      k) warsztatowych: technicznych, stolarskich, mechanicznych, elektrycznych, ślusarskich
          i innych

                                        
 

     l) higieny osobistej, schludności, porządku i BHP
    ł) nauki języków obcych (polsko-niemieckie obozy integracyjne)
    m) grup wsparcia indywidualnego i zbiorowego,
    n)  kulturalno -  oświatowo -  rozrywkowe (wizyty w muzeach, galeriach, kinach i
        teatrach, odwiedzanie wystaw, organizacja i udział w wieczorkach okolicznościowych,   
        integracyjnych, towarzyskich, kiermaszach i inne),
    o) szkoleniowo-konferencyjnej (kongresy, sympozja, warsztaty szkoleniowo-naukowe i 
        inne)
    p) hipoterapia 
    r) innych

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność
 - odpłatną
 - nieodpłatną
- odpłatną częściowo 
w zakresie wykonywanych zadań publicznych ,w ramach realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia.

3.  Regulacja formy płatności określonych w ust.2 będzie uchwalona przez Zarząd.

4. Do prowadzenia niektórych prac Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników na  
   zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
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5.Wynagrodzenie takiego pracownika pokrywa się z majątku Stowarzyszenia z tym, że 
    przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy  
   wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego, za okres 3 miesięcy,  
   nie może przekraczać 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze  
    przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok   
   poprzedni.  

6.Stowarzyszenie realizuje swoje cele i działania również przez współpracę z instytucjami   
   państwowymi i miejskimi, które zajmują się problematyką osób niepełnosprawnych 
  (PFRON, MOPR, UW, UM itd.)

                                                  ROZDZIAŁ III  
                                       Członkowie, ich prawa i obowiązki

                                                             §10

 1.Członkami Stowarzyszenia mogą być:

1)osoby fizyczne pełnoletnie nie pozbawione praw publicznych i mające pełną zdolność
 do czynności prawnych.

2) małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności
   prawnych.

                                                               §11.

1. Członkowie Stowarzyszenia mogą mieć charakter:
l) członków zwyczajnych,
2) członków honorowych
3) członków wspierających.

2. Członkowie założyciele po zarejestrowaniu Stowarzyszenia przez Sąd stają się członkami 
zwyczajnymi.

              § 12.

Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej zainteresowany 
statutową działalnością Stowarzyszenia, który złożył pisemną deklaracje członkostwa i został 
przyjęty w poczet członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
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§13.

 
 l. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla rozwoju
   i działalności Stowarzyszenia.
       
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie członków na wniosek Zarządu
    Stowarzyszenia. W tym samym trybie godność ta może być cofnięta.
       
  
3. Członkowie honorowi zwolnieni są z płacenia składek członkowskich.

 
                                                              § 14                                              
                                                    
1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne zainteresowane 
    działalnością Stowarzyszenia, pełnoletni obywatele polscy oraz cudzoziemcy,   
    którzy zadeklarowali na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową popierającą 
    cele Stowarzyszenia określone w § 8 i aktywnie współpracują w ich realizacji. 

2. Członek wspierający ma prawo brać udział- z głosem doradczym- w zebraniach  
    władz Stowarzyszenia.
      
3.Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z  
   deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie statutu, 
   regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
      
4. Członek wspierający z wyjątkiem czynnego i biernego prawa 
     wyborczego, posiada prawa określone w §15 ust.1.   
 
5. Członkowie wspierający są reprezentowani przez upoważnionego przedstawiciela.
                   
                                                                  

                                                               § 15

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, 
2)uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, itp.

          organizowanych przez Stowarzyszenie,
3) korzystania w pierwszej kolejności z wszystkich form pomocy udzielanej w ramach

statutowej działalności Stowarzyszenia,
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4) zgłaszania indywidualnych wniosków i postulatów do władz Stowarzyszenia, 
5) zaskarżania do Walnego Zebrania członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o

skreśleniu z listy członków.

 

       2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) Przestrzegania postanowień regulaminu statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 

       2) Aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia oraz realizacji jego celów. 
3) Regularnego opłacania składek członkowskich.

     3. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia powinni kierować się w swoich działaniach 
statutowych między innymi: otwartością, jawnością, uczciwością, rzetelnością, 
profesjonalizmem, odpowiedzialnością obowiązkowością, praworządnością, 
transparentnością, poszanowaniem drugiego człowieka, koleżeństwem i lojalnością.
l) Członkowie honorowi i członkowie wspierający mają wszystkie prawa członków 

zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do Władz 
Stowarzyszania

2)  Członkowie honorowi i wspierający mogą, lecz nie mają obowiązku uiszczania składek
członkowskich.

                                                            

                                                           § 16
 

     1. Członkostwo ustaje poprzez:
 1) Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie Zarządowi Stowarzyszania.
 2)   Wykluczenie na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia z powodu rażącego 
    naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania: postanowień, uchwał
   i  regulaminów oraz zasad etyki.
 3) Skreślenie z listy członków na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia z powodu
       nie płacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy.

   4) Śmierci członka lub utratę zdolności do czynności prawnych.
  

    2. Ustanie członkostwa stwierdza Zarząd Stowarzyszenia.
 

    3. O skreśleniu lub wykluczeniu członka, Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia go doręczając 
     odnośną uchwałę w terminie 7 dni od dnia jej podjęcia.

    4. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu lub wykluczeniu ze   
    Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania członków w   
    terminie 30 dni od dnia  jej doręczenia.

   5. Uchwała podjęta przez Walne Zebranie członków w wyniku rozpatrzenia  
odwołania jest ostateczna.
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                                            ROZDZIAŁ IV 
                                          Władze Stowarzyszenia

§17

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, 
2) Zarząd Stowarzyszenia,
3) Komisja Rewizyjna.

 2. Kadencja wszystkich władz trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu przy
     nieograniczonej liczbie kandydatów.
 
3. Zebrani decydują czy głosowanie jest tajne czy jawne.

         §18

1.  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwane dalej Walnym Zebraniem jest
     najwyższą władzą Stowarzyszenia i jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia

2.  Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3 . Walne Zebranie zwyczajne zbiera się nie rzadziej niż jeden raz w ciągu roku.

4.  Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykle większością głosów przy obecności co
     najmniej połowy uprawnionych do glosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie    
    zaś bez względu na liczbę obecnych.

5.Uchwały w sprawach zmiany statutu, rozwiązania Stowarzyszenia oraz przeznaczenia   
   majątku po likwidacji Stowarzyszenia zapadają kwalifikowaną większością 2/3 oddanych   
  głosów przy obecności, co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

 

       §19

1.Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
   1) Uchwalenie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
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   2) Uchwalenie Statutu i jego zmian, przeniesienie siedziby.
   3) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia
       oraz Komisji Rewizyjnej.
   

   4) Udzielania absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej. 
   5) Wybór i odwołanie członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
   6) Uchwalenie wysokości wpisowego i składek 
        członkowskich.    
 7) Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez
     członków Stowarzyszenia.
 8) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia dotyczących 

skreślenia lub wykluczenia członków.
9) Nadawanie godności honorowego członka Stowarzyszenia na wniosek Zarządu. 
10) Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia 
11) Podejmowanie innych uchwał, które nie należą do kompetencji Zarządu i Komisji  
     Rewizyjnej.
12) Zatwierdzenie regulaminu Komisji Rewizyjnej.
13) Określenie najwyższej sumy zobowiązań.
14) Powoływanie osoby pełniącej funkcję w Zarządzie do odpłatnego wykonywania prac na    
       rzecz Stowarzyszenia.
15) Uchwalanie form płatności zgodnie z zapisem określonym w §9 ust.3.
16) Decyduje o przeznaczeniu nadwyżki finansowej.  

 
                                                              § 20

  W Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym biorą udział członkowie zwyczajni, a z
  głosem doradczym członkowie honorowi, wspierający i osoby zaproszone.

                                                              § 21

1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia, Zarząd
   zawiadamia pisemnie wszystkich członków przynajmniej 14 dni przed terminem
  Walnego Zebrania.  
 
2. W przypadku braku quorum Zarząd wyznacza drugi termin Walnego Zebrania
    Członków, nie wcześniej jednak, niż po upływie 30 minut od pierwszego terminu.
    Walne Zebranie zwołane w drugim terminie jest ważne, bez względu na ilość
   obecnych członków.

                                                               § 22
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na wniosek 
    Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 liczby 
    głosów zwyczajnych.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30
   dni od daty złożenia wniosku i obradować nad sprawami dla których zostało zwołane.

3. Ważność Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków i sposób głosowania określa
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    §18.

                                                                     

                                                                     § 23

l. Zarząd składa się od 3 do 8 członków w różnych konfiguracjach. 

2. W skład Zarządu wchodzą:
a) Prezes,

      b) Jeden lub dwóch wiceprezesów,
c) Sekretarz,
d) Skarbnik,
e) Członkowie.

3. Możliwe konfiguracje składu Zarządu:
a) Prezes, wiceprezes, sekretarz,
b) Prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik,
c) Prezes, 2 wiceprezesów, sekretarz i skarbnik,
d) Prezes, 2 wiceprezesów, sekretarz i członek.

      e) Prezes, 2 wiceprezesów, sekretarz, skarbnik, członkowie

4.  Członkowie rodzin osób chorych psychicznie stanowią, co najmniej 2/3 składu Zarządu 
Stowarzyszenia.

5.  Zarząd Stowarzyszenia może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce 
      ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Zarządu pochodzącego z wyboru.

6. Członkami Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być osoby skazane prawomocnym  
    wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub  
    przestępstwo skarbowe.

§  24

1.Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
l) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu poprzez

dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
2) Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem i wytycznymi Walnego

Zebrania Członków,
3) Uchwalenie okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej

Stowarzyszenia zgodnie z kierunkami określonymi w uchwale Walnego Zebrania.
4) Uchwalenie budżetu.

  5) Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
6) Organizowanie sesji, konferencji, spotkań, odczytów, wystaw, wycieczek, zbiórek

publicznych i innych form działalności Stowarzyszenia.
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7)  Występowanie  do  Walnego  Zebrania  o nadanie lub pozbawienie członkostwa
honorowego.

8) Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych organizacji krajowych lub
zagranicznych o tym samym lub podobnym profilu działania.

                                          
 

     9) Przywoływanie komisji problemowych lub akcji w miarę potrzeb w tym zakresie oraz
nadzorowanie ich działalności.

10) Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Stowarzyszenia.
  11) Podejmowanie uchwał odnośnie zwolnienia z wpłacania składek osób znajdujących

się w trudnych warunkach materialnych.
12) Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, wynikających w ramach działalności

Stowarzyszenia.
13) Sporządzanie sprawozdania merytorycznego, sprawozdania finansowego i bilansu dla

Walnego Zebrania Członków.
14) Określanie spraw, dla których należy zatrudniać pracowników.
15) Zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia.
16) Preliminowanie wydatków, zatwierdzenie operacji finansowych.
17) Zwoływanie zebrań Zarządu oraz Walnego Zebrania.

§25

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby - nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał i są protokołowane.

2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają większością głosów przy obecności, co
najmniej połowy członków w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W przypadku równej
liczby głosów "za" i "przeciw" decyduje głos Przewodniczącego.

3. Zebraniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes.
 

                                                             Komisja Rewizyjna

§26

                                                                
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do przeprowadzania, co najmniej raz w roku 
kalendarzowym kontroli całokształtu działalności pracy Stowarzyszenia ze szczególnym 
uwzględnieniem działalności finansowo - gospodarczej pod względem celowości, 
rzetelności i gospodarności.
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§27

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie,
którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego.

2. Członkowie rodzin osób chorych psychicznie stanowią 2/3 składu Komisji
Rewizyjnej.

                                                                      

3. Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu nowych członków w
miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Komisji
pochodzącego z wyboru. 

4. W skład Komisji Rewizyjnej może wejść każdy członek Stowarzyszenia. 
5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:

a) Będące członkami organu zarządzającego (Zarządu) ani pozostające z nimi w
         związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa 
         lub podległości służbowej,

b) Skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia  
           publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w 
takim organie zwrot uzasadnionych kosztów (w tym diety i kosztów przejazdu) lub 
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej, niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 
sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok 
poprzedni.  

§28

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

§29

Komisja  Rewizyjna  ma  prawo  do  występowania  do  Zarządu  Stowarzyszenia  z 
pisemnymi wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.

                                       §30

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu
    Stowarzyszenia z głosem doradczym.

2. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swojej działalności na Walnym Zebraniu
    i występuje z wnioskiem o udzielnie, względnie nie udzielenie absolutorium
    Zarządowi Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy.
      
3.Szczegółowy zakres działań Komisji Rewizyjnej określa regulamin pracy Komisji  
    Rewizyjnej zatwierdzany przez Walne Zebranie.
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                                      ROZDZIAŁ V 

Majątek Stowarzyszenia

     

§31

 1.   Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, środki trwałe, przedmioty nietrwałe,
finanse oraz papiery wartościowe.

 
 2. Fundusze gromadzone są na koncie bankowym, prowadzonym w trybie przepisów

finansowo- bankowych.
 
3. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

1) wpływy z wpisowego i ze składek członkowskich;
2) wpływy z nieruchomości i środków trwałych będących w użytkowaniu

Stowarzyszenia;
3) dotacje, subwencje, granty, darowizny, zapisy i inne pozyskane środki;
4) Nagrody, środki zasądzone przez Sądy z tytułu nawiązek i świadczeń na cele

społeczne;
5) Nieruchomości, ruchomości pozyskane lub darowane
6) środki publiczne uzyskane w trybie obowiązujących przepisów;

      7)  Inne wpływy wynikające ze statutowej działalności Stowarzyszenia
 
4. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, ale może do jej prowadzenia 

powołać odrębną fundację  lub niezależny podmiot prawa handlowego, których cały 
dochód przeznaczony byłby na działalność pożytku publicznego służący realizacji celów 
statutowych Stowarzyszenia.

 
5.  Dochód z wyżej wymienionej działalności gospodarczej nie może być przeznaczony do

 podziału między członków Stowarzyszenia.
 
6.  Ewentualny dochód pozyskiwany z działalności Stowarzyszenia przeznaczony będzie

 wyłącznie na działalność pożytku publicznego, w zakresie realizacji celów statutowych
 Stowarzyszenia.

 
7.  Uchwalenie form płatności będzie zgodne z zapisem określonym w §9 ust.3.
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8. O przeznaczeniu nadwyżki dochodów nad wydatkami decyduje Walne Zgromadzenie 
    Członków.

9. Stowarzyszenie nie może:
   1) Udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do   

 jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy  
 pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
 linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo 
  są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami  
  bliskimi"

2) Przekazywać majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników   
     oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w  
     szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych   
     warunkach,

   3) Wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
        oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób   
        trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego 
        celowego działania Stowarzyszenia,
  4) Dokonywać zakupu towaru na szczególnych zasadach lub usług od  

   podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie   
  jej organów lub pracownicy oraz ich bliscy.

       
10.   Prowadzenie ksiąg rachunkowych Stowarzyszenie powierza
      niezależnemu księgowemu lub zleca do Biura Rachunkowego.
  
11. O zbyciu majątku decyduje Walne Zebranie Członków.

                                                         § 32
1. Dla ważności świadczeń woli, w sprawach majątkowych Stowarzyszenia  
    powodujących zaciągnięcie zobowiązań finansowych przez Stowarzyszenie 
    oraz pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia   
    wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu to jest Prezesa lub 
     Wiceprezesa oraz innego członka Zarządu.

2. Do podejmowania wszystkich czynności określonych w ust. 1 może być 
    uprawniona osoba dodatkowa, której udzielono pełnomocnictwa podpisami   
    dwóch członków Zarządu.
 
3.W pozostałych sprawach wystarczy podpis Prezesa lub Wiceprezesa 
Zarządu Stowarzyszenia  
   

ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu, rozwiązanie się i likwidacja Stowarzyszenia

       § 33
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Uchwałę w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje
       Walne Zebranie Członków w trybie określonym w §18 pkt. 4,5.

                                                                    

                          
                                                                  § 34

1. W razie  podjęcia  przez Walne  Zebranie  uchwały o rozwiązaniu 
Stowarzyszenia, Walne Zebranie decyduje o przekazaniu majątku 
Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną.

2.  W razie rozwiązania Stowarzyszenia przez Sąd, zarządza on  
 jego likwidację, wyznaczając Likwidatora.

                 § 35

Statut  niniejszy  wchodzi  w  życie  z  chwilą  uprawomocnienia  się 
postanowienia o jego zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy w Szczecinie.

            Sekretarz                                                                 Prezes
   Stowarzyszenia „Więź”                                         Stowarzyszenia „Więź”
    Danuta Pacanowska                                            Maria Makulska -Kapuścińska
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