STATUT
„ Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kąteckich „

Rozdział I – Postanowienia ogólne.

Art. 1
Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kąteckich” zwane w dalszej
treści Stowarzyszeniem jest dobrowolną , samorządną organizacją działającą zgodnie z
porządkiem prawnym obowiązującym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Art. 2
1. Siedzibą Stowarzyszenia są Kąty Wrocławskie
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska.
Art. 3
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych przez
Stowarzyszenie zgodnie z prawem powszechnym.
Art. 4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach statutowych.
Rozdział II – Cele i metodyka działania
Art. 5
Celem Stowarzyszenia jest :
1. Integrowanie środowiska przedsiębiorców , pracodawców i osób kierujących
przedsiębiorstwami i instytucjami.
2. Dbałość o interesy zawodowe członków Stowarzyszenia .
3. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu rozwój miasta i Gminy Kąty
Wrocławskie.
4. Tworzenie atmosfery wzajemnego szacunku z organami władz samorządowych i innych
organizacji i instytucji, a także w stosunku do podmiotów gospodarczych.
5. Reprezentowanie na zewnątrz interesów Stowarzyszenia i jego członków szczególnie
wobec władz samorządowych i rządowych.
6. Upowszechnianie etosu pracy i sukcesu.
7. Wspieranie i organizowanie imprez kulturalnych , sportowych i innych.
8. Prowadzenie działalności charytatywnej i społecznej.
9. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej.
10. Nawiązywanie kontaktów z organizacjami europejskimi o podobnych celach statutowych.
11. Prowadzenie działalności edukacyjnej na rzecz promocji zatrudnienia i rozwoju
przedsiębiorczości.
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Art. 6
Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
a) prowadzenie działalności wewnątrzorganizacyjnej polegającej na organizowaniu odczytów,
prelekcji , spotkań towarzyskich i szkoleń ,
b) współpracę i wzajemną pomoc członkom Stowarzyszenia ,
c) wielostronne propagowanie i zachęcanie prowadzenia działalności gospodarczej na terenie
miasta i gminy Kąty Wrocławskie ,
d) współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany
doświadczeń w dziedzinie ekonomii i działalności gospodarczej ,
e) publiczne wyrażanie swego stanowiska w sprawach związanych z gospodarką kraju
i regionu między innymi poprzez własne organy prasowe ,
f) doradztwo organizacyjne , techniczne , prawne i ekonomiczne osobom fizycznym
i podmiotom gospodarczym wchodzącym w skład Stowarzyszenia,
g) prowadzenie działalności klubowej dla własnych członków ,
h) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia .
Art. 7
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych określonych
w odrębnych przepisach.
Art. 8
Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków . Może
jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.
Rozdział III – Członkowie , ich prawa i obowiązki.
Art. 9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) Zwyczajnych ,
b) Wspierających ,
c) Honorowych.
Art. 10
Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna , która :
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych ,
b) cieszy się nienaganną opinią w środowisku ,
c) nie była karana sądownie ,
d) prowadzi działalność gospodarczą lub nią kieruje , ewentualnie wykonuje wolny zawód ,
e) uzyska rekomendację dwóch członków założycieli ,
f) złożyła deklarację :
- przystąpienia do Stowarzyszenia ,
- czynnej pracy przy realizacji celów Stowarzyszenia ,
- uiszczenia składek członkowskich ,
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- przestrzegania statutu Stowarzyszenia ,
g) wpłaciła wpisowe .
Art. 11
Członkiem wspierającym może być osoba prawna , która poprzez swych przedstawicieli
złożyła deklarację odpowiednio do brzmienia Art. 10 pkt. f , ewentualnie osoba udzielająca
stałego wsparcia Stowarzyszeniu.
Art. 12
Członkiem honorowym może być osoba wyróżniona przez Zarząd za szczególne zasługi przy
realizacji celów Stowarzyszenia.
Art. 13
1. O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością
głosów w drodze uchwały.

Art. 14
Członkowie Stowarzyszenia :
1. mają prawo i obowiązek uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia i spotkaniach członków ,
które odbywać się będą co najmniej raz na dwa miesiące,
2. przysługuje im bierne i czynne prawo wyborcze za wyjątkiem członków – osób prawnych ,
innych organizacji , którym bierne prawo nie przysługuje ,
2. mają prawo korzystania z urządzeń i pomocy Stowarzyszenia ,
3. mają prawo nosić odznakę lub posiadać legitymację Stowarzyszenia,
4. mogą korzystać z rekomendacji , gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
5. mają obowiązek przestrzegania postanowień statutu i dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
6. mają obowiązek płacenia składek.
Art. 15
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu.
2. Wykluczenie przez Zarząd w przypadku :
a) utraty zdolności do czynności prawnych,
b) utraty dobrego imienia,
c) zalegania ze składkami członkowskimi przez ponad dwa miesiące,
d) działalności sprzecznej ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
e) nieusprawiedliwionej nieobecności na co najmniej 4 planowanych spotkaniach członków
w roku kalendarzowym. Za nieobecność usprawiedliwioną uważać się będzie jedynie
zwolnienie lekarskie i służbowe oddelegowanie w tym w sprawach Stowarzyszenia.
3. Śmierć członka lub likwidację (w przypadku osoby prawnej i organizacji).
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Art. 16
O utracie członkostwa decyduje Zarząd przez podjęcie uchwały , od której przysługuje
zainteresowanym odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni
przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków.
Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
Rozdział IV – Władza.
Art. 17
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.
Art. 18
1. Wybory władz odbywają się w głosowaniu tajnym przy obecności 1/2 liczby osób
uprawnionych do głosowania.
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata.
Art. 19
Uchwały wszystkich władz podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej ½ liczby uprawnionych do głosowania. W przypadku równej liczby głosów
decyduje głos prowadzącego obrady.
Art. 20
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków , do kompetencji
którego należy:
1. Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia.
2. Wybór Zarządu , Komisji Rewizyjnej , Sądu Koleżeńskiego.
3. Zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4. Ustalanie wysokości składek oraz wpisowego.
5. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu.
6. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
7. Nadawanie tytułu „Honorowy Prezes Zarządu Stowarzyszenia”
8. Podjęcie uchwały o likwidacji Stowarzyszenia i sposobie jej likwidacji.
9. Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
10. Uchwalanie zmian statutu.
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Art. 21
Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków nie rzadziej niż dwa razy w roku przez
rozesłanie zaproszeń ; zebranie to może zwołać również 1/5 liczby członków Stowarzyszenia
Art. 22
Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresach , gdy Walne Zgromadzenie
Członków nie obraduje.
Art. 23
W skład Zarządu wchodzi od 3 do 7 członków w zależności od potrzeb Stowarzyszenia.
Art. 24
Prezesa Zarządu Stowarzyszenia powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Członków.
Art. 25
Zarząd powołuje spośród członków Zarządu zastępców Prezesa , Sekretarza , Skarbnika , oraz
członka Zarządu – Kronikarza.
Art. 26
Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Do skutecznego składania oświadczenia
woli niezbędne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
Art. 27
Do kompetencji Zarządu należy:
a) ustalanie projektów działania Stowarzyszenia,
b) ustalanie zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia
d) podejmowanie decyzji o pozbawieniu członkostwa,
e) organizowanie i prowadzenie ewentualnej działalności gospodarczej,
f) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków
g) sporządzanie bilansu rocznego.
Art. 28
Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
Art. 29
Komisja Rewizyjna , której pracami kieruje Przewodniczący, składa się z trzech członków.
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Art. 30
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola przestrzegania przez Zarząd
obowiązujących przepisów oraz sposobu realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Członków
Art. 31
Ze swej działalności Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu
Członków.
Art. 32
Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli dwa razy w roku.
Art. 33
Sąd Koleżeński składa się z trzech członków i rozpoznaje sprawy przedłożone do
rozstrzygnięcia z zakresu nieprzestrzegania norm etycznych przez poszczególnych Członków
Stowarzyszenia. Sąd wyrokując opiera się na środowiskowym poczuciu sprawiedliwości.
Art. 34
W wyroku Sąd rozstrzyga czy ocenione zachowanie było zgodne z etyką obowiązującą
Członka Stowarzyszenia.
Art. 35
W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w art. 17 pkt. 2,3,4 w
czasie trwania kadencji , uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji
dokonują pozostali członkowie organu , który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można
powołać nie więcej niż połowę składu organu.
Rozdział V – Majątek Stowarzyszenia.
Art. 36
Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
a) wpisowego,
b) składek,
c) dotacji , darowizn , zapisów ,
d) wpływów z działalności gospodarczej,
e) innych źródeł i tytułów prawem nie zabronionych.
Art. 37
Wszelkie decyzje w sprawie zbycia części majątku Stowarzyszenia ponad kwotę ustaloną
uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków wymagają zgody Walnego Zgromadzenia
Członków.
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Art. 38
Majątkiem dysponuje Zarząd w ramach zatwierdzonego budżetu , przy czym rokiem
obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
Rozdział VI – Zmiana Statutu i likwidacja Stowarzyszenia.
Art. 39
Uchwała w sprawie zmiany statutu lub likwidacji Stowarzyszenia może być podjęta przez
Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania.
Art. 40
Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia musi określać sposób przeprowadzenia
likwidacji oraz celu na jaki ma być przeznaczony majątek.
Art. 41
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia prawa
o stowarzyszeniach.
Art. 42
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu
Rejestrowego i z upływem tego terminu Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną.
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