STATUT
Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę "Stowarzyszenia
Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta" i zwane jest dalej "Stowarzyszeniem".

Inicjatyw Społeczno -

§ 2.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Augustów.
§ 3.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów
Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
§ 4.
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ujętych w odrębnych przepisach. Dochód z
działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału
między jego członków.
2. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.
§ 5.
Stowarzyszenie jest osobą prawną i podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń.

II. CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§ 6.
Celem Stowarzyszenia jest:
1) inspirowanie współpracy osób i instytucji działających na rzecz rozwoju lokalnego;
2) działanie na rzecz rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych i promocja wolontariatu;
3) promocja i rozwój przedsiębiorczości;
4) współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, społecznymi, spółdzielczymi, prywatnymi w zakresie
kształtowania polityki regionalnej;
5) współpraca z instytucjami i organizacjami zagranicznymi na rzecz pomocy w rozwoju społeczno-gospodarczych
inicjatyw lokalnych;
6) wspieranie rozwoju regionu w zakresie ochrony środowiska oraz działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju
środowiska lokalnego;
7) promocja regionu, jego tradycji i kultury;
8) przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia poprzez zwiększania możliwości zatrudnienia bezrobotnych,
organizowanie szkoleń, wspieranie organizacji działających na rzecz aktywizacji zawodowej i rozwoju lokalnego;
9) działanie na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wspieranie instytucji i organizacji
działających na rzecz osób niepełnosprawnych;
10) promowanie miasta Augustowa jako ośrodka sanatoryjno-uzdrowiskowego i turystycznego;
11) działalność poligraficzna i usługowa;
12) wykonywanie ekspertyz majątkowych i finansowych;

1

13) działalność na rzecz rodziny, propagowanie wartości wychowawczych, udzielanie pomocy dzieciom i rodzinie w
wypełnianiu jej podstawowych funkcji, działanie na rzecz młodzieży;
14) promocja i wspomaganie edukacji oraz kształcenia ustawicznego;
15) działalność oświatowa, oświatowo-wychowawcza, charytatywno-opiekuńcza, kulturalna, sportowo-turystyczna,
doradcza i terapeutyczna;
16) działalność na rzecz kultu religijnego;
17) promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju samorządności;
18) działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
§ 7.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1) organizowanie spotkań i konferencji, seminariów i sesji naukowych;
2) przedkładanie opinii władzom i organizacjom rządowym, samorządowym i innym na temat programów rozwoju
regionu i środków przeznaczonych na ich realizacje;
3) konsultowanie lokalnych projektów programów gospodarczych;
4) pomoc organizacyjno-prawna w tworzeniu pozarządowych, lokalnych instytucji działających na rzecz rozwoju
regionu;
5) gromadzenie i przekazywanie informacji o lokalnych inicjatywach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości;
6) organizowanie szkoleń na rzecz inicjatyw gospodarczych oraz przeciwdziałania bezrobociu w regionie, tworzenie
instytucji rynku pracy;
7) współdziałanie z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi świadczącymi pomoc w opracowywaniu i
finansowaniu programów regionalnych;
8) prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej;
9) tworzenie agend gospodarczych umożliwiających prowadzenie działalności statutowej;
10) prowadzenie punktu usługowego w zakresie kompleksowej obsługi biurowej;
11) organizację imprez kulturalnych, sportowo-turystycznych, oświatowych;
12) prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej;
13) prowadzenie hospicjów, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów
terapii zajęciowej, szkół, świetlic, ognisk wychowawczych, poradni, centrów integracji społecznej;
14) udzielanie porad i pomocy prawnej osobom i instytucjom lokalnym.
15) prowadzenie działalności naukowo-badawczej;
16) organizowanie i prowadzenie placówek oświatowych;
17) Przekazywanie dotacji na realizację inicjatyw i projektów społecznych.
III. CZŁONKOWIE
§ 8.
Członkiem Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski, jak też cudzoziemiec, bez względu na jego miejsce
zamieszkania, spełniający wymagania określone w Prawie o stowarzyszeniach, uznający cele i zasady niniejszego
statutu.
§ 9.
Agencje i fundacje rozwoju regionalnego oraz inne osoby prawne, deklarujące pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia,
w szczególności pomoc finansową, mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenie. Do członków wspierających
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stosuje się postanowienia niniejszego statutu, dotyczące członków tylko w zakresie przewidzianym w tych
postanowieniach.
§ 10.
1) Przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia oraz w poczet członków wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia
na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej imię i nazwisko (nazwę), datę urodzenia, miejsce
zamieszkania (siedzibę), oświadczenie o przystąpieniu oraz - gdy chodzi o osoby prawne - zakres deklarowanej
Stowarzyszeniu pomocy.
2) Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu; o podjęciu uchwały Zarząd powiadamia
zainteresowanego.
3) Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają
się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu.
§ 11.
1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
1) brać udział w Walnym Zebraniu, a w razie zastąpienia Walnego Zebrania przez Zebranie Delegatów uczestniczyć w tym zebraniu z głosem doradczym;
2) wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia;
3) zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością Stowarzyszenia,
żądać informacji o sposobie ich załatwienia;
4) brać udział - na zasadach określonych przez organizatorów - w konferencjach, szkoleniach i innych formach
działalności Stowarzyszenia;
2. Postanowienia pkt 1. ust. 3) i 4) stosują się również do członków wspierających; ponadto członkowie ci mają prawo
uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zebraniu (Zebraniu Delegatów).
§ 12.
1. Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są:
1) troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia;
2) uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia;
3) stosować się do statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
4) opłacać regularnie składki oraz w wypadku członków wspierających - spełniać inne zadeklarowane świadczenia
na rzecz Stowarzyszenia;
2. Składkę roczną lub określoną na krótsze okresy ustala Walne Zebranie albo, jeśli zostanie do tego upoważniony przez
Walne Zebranie, Zarząd Stowarzyszenia.
§ 13.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) śmierci członka;
2) wystąpienia ze Stowarzyszenia;
3) wykreślenia z listy członków.
2. Pozbawienie członkostwa przez wykreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek nie spełnia wymagań
ustawowych albo zalega z płatnością składek i mimo wezwania, świadczenia tego nie spełnia, albo w sposób zawiniony
narusza inne obowiązki statutowe.
3. Uchwałę o wykreśleniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Od uchwały tej członek może się odwołać, w ciągu 30 dni
od jej doręczenia wraz z uzasadnieniem do Walnego Zebrania.
4. Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do członków wspierających.
IV. WŁADZE I ORGANIZACJA STOWARZYSZENIA
§ 14.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna
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2. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia, nie licząc członków wspierających, przekroczy 100 osób, Walne Zebranie
zostaje zastąpione przez Zebranie Delegatów, któremu przysługują kompetencje Walnego Zebrania. Kadencja delegatów
trwa 2 lata. Jeden delegat jest wybierany na 4 członków. Regulamin wyboru delegatów ustali Zarząd.
3. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Zebrania Delegatów trwa dwa lata.
4.Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym, chyba, że więcej
niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.
§ 15.
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) określenie głównych kierunków programu działania Stowarzyszenia;
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie Zarządowi
absolutorium za okres objęty sprawozdaniem;
3) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
4) rozstrzyganie odwołań od uchwał o wykreślenie z listy członków w wypadku przewidzianym w § 13. pkt.3;
5) określenie wysokości składki członkowskiej;
6) uchwalenie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
7) dokonywanie zmian w statucie;
8) decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
9) decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia, dla których statut nie ustala właściwości innych władz
Stowarzyszenia.
§ 16.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia i jest poświęcone w
szczególności sprawom wymienionym w § 15. pkt. 2 ust.1), 2), 3) i 5).
2. Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 liczby członków Stowarzyszenia określających sprawy wymagające
rozpatrzenia, Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie do 30 dni od chwili złożenia wniosku;
zebranie takie może zwołać również Zarząd z własnej inicjatywy.
3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od upłynięcia roku od poprzedniego Walnego
Zebrania, albo nie zwoła Zebrania Nadzwyczajnego w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, Walne Zebranie może być
zwołane przez Komisję Rewizyjną.
4. Organ zwołujący Walne Zebranie powinien powiadomić na piśmie lub w inny skuteczny sposób o terminie i
proponowanym porządku obrad nie później niż 7 dni przed tym terminem.
5. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniany lub rozszerzany.
§ 17.
1. Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał:
1) w pierwszym terminie, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków (delegatów);
2) w drugim terminie, bez względu na liczbę członków obecnych;
2. Jednakże uchwały w sprawie statutu i rozwiązania Stowarzyszenia mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w zebraniu
bierze udział co najmniej połowa członków (delegatów).
§ 18.
1. Z wyjątkiem uchwał, o których mowa w ust.2 oraz w § 24.pkt.1 ust.4), uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą
większością głosów, przy czym przy ich obliczaniu uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale.
2. Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia zostają podjęte, gdy opowie się za nimi co najmniej 2/3
obecnych członków.
3. Z zastrzeżeniem § 14. pkt.4. uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym.
§ 19.
1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: Prezes, Wiceprezes lub Wiceprezesi, Sekretarz, Skarbnik i jeden do
trzech członków. O składzie Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie.

4

2. Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów - członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub
pisemną zgodę na kandydowanie.
3. Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów, chyba że Walne Zebranie ustali inaczej.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym, po jego wyborze, posiedzeniu.
§ 20.
1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
3) przyjmowanie i wykreślanie z listy członków;
4) powoływanie i odwoływanie regionalnych przedstawicieli Stowarzyszenia;
5) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
6) podejmowanie na podstawie upoważnienia Walnego Zebrania uchwał w sprawie składek członkowskich;
7) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
8) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudnienia i zwalniania pracowników;
9) wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie.
2. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracą Zarządu; w razie jego nieobecności zastępuje go wiceprezes.
§ 21.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż co dwa miesiące.
2. Zasady zwoływania posiedzeń i podejmowania uchwał oraz podział pracy w Zarządzie określa regulamin Zarządu.
§ 22.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1) kontrola przynajmniej raz w roku gospodarki finansowej Stowarzyszenia;
2) kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobu zarządzania tym majątkiem przez Zarząd;
3) kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania przez Zarząd;
4) przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;
5) wykonywanie innych czynności przewidzianych w niniejszym statucie.
§ 23.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków i wybiera ze swego składu: przewodniczącego, jego zastępcę,
sekretarza.
2. Zasady zwoływania posiedzeń Komisji Rewizyjnej oraz sposobu wykonywania przez nią czynności kontrolnych określa
regulamin Komisji .
§ 24.
1. Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
1) upływu kadencji; przy czym z chwilą upływu kadencji określonej w § 14.pkt.3 uważa się złożenie sprawozdania
na Walnym Zebraniu, na którym dokonuje się wyboru nowych władz;
2) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
3) zrzeczenia się udziału w tych władzach;
4) odwołania przez Walne Zebranie, z tym że w odniesieniu do członków Komisji Rewizyjnej może to nastąpić
bezwzględną większością głosów.
2. W wypadku nieudzielenia członkowi Zarządu absolutorium, wniosek o jego odwołanie może zgłosić każdy członek
(delegat) biorący udział w Walnym Zebraniu, chociażby sprawa ta nie była umieszczona w porządku obrad.
3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków, z wyjątkiem
wypadku niespełnienia wymagań przewidzianych w Prawie o stowarzyszeniach.
4. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, których członkostwo ustało, wchodzą do końca
kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów.
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§ 25.
1. W miarę potrzeby Zarząd Stowarzyszenia może powoływać regionalnych przedstawicieli Stowarzyszenia.
2. Do zadań regionalnych przedstawicieli Stowarzyszenia należy:
1) reprezentowanie Zarządu Stowarzyszenia wobec regionalnych władz rządowych i samorządowych;
2) propagowanie celów Stowarzyszenia w regionie;
3) przekazywanie Zarządowi informacji i opinii o inicjatywach regionalnych instytucji i towarzystw działających na
rzecz rozwoju regionu;
4) wykonywanie innych czynności zleconych przez Zarząd w zakresie bieżącego kierowania działalnością
Stowarzyszenia.
3. Regionalni przedstawiciele mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.
§ 26.
Dla obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć biuro Stowarzyszenia, określając jego organizację i
zakres czynności.
V. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 27.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie
2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne
3) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia
4) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług
5) wpływy z działalności statutowej, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału
6) kredyty, pożyczki
7) dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.
§ 28.
1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej, Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać
zobowiązania.
2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków
Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa Stowarzyszenia. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu
Stowarzyszenia wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

VI. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 29.
Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie w trybie określonym w §
17. pkt. 3. i § 18. pkt.2.
§ 30.
1. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać cel, na który zostaje przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
2. Jeżeli uchwała, o której mowa w pkt.1. nie stanowi inaczej, likwidatorami są skarbnik i sekretarz Stowarzyszenia.
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