STATUT
STOWARZYSZENIA NA RZECZ ODNOWY
ZABYTKÓW PARAFII ŚWIĘTEJ TRÓJCY
W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Tworzy się stowarzyszenie pod nazwą „Stowarzyszenie na rzecz
odnowy zabytków Parafii Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym”
zwane dalej Stowarzyszeniem.

§2
Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku
Prawo o Stowarzyszeniach tekst jednolity Dz.U. 2001 r. Nr 79 poz. 855
z późn. zm. oraz niniejszego Statutu.

§3
Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Skarżysku Kościelnym
przy ul. Kościelnej 16.

§4
Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość
prawną.

§5
Dla Stowarzyszenia ustala się treść pieczęci:
Stowarzyszenie na rzecz odnowy zabytków
Parafii Świętej Trójcy
26-115 Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 16
Tel. +48 (41) 271 40 85

§6
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§7
1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej
Polskiej.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na
terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§8
Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia należy do Starosty
Skarżyskiego.

§9
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu
jego członków.
2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do przygotowania
i realizacji projektów i programów z zakresu pozyskiwania
funduszy na cele określone w niniejszym statucie.

§ 10
Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi
i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o tym samym lub

podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych
organizacji na zasadach pełnej autonomii.

Rozdział II
Cele działania
§ 11
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Działalność na rzecz odnowienia kościoła i innych zabytków
sakralnych na terenie parafii Skarżysko Kościelne.
2. Integrowanie miłośników zabytków sakralnych wspomagających
przedsięwzięcia na rzecz ich renowacji i zachowania.
3. Upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze i zabytkach parafii
Skarżysko Kościelne.
4. Współpraca kulturalna z instytucjami, organizacjami, ośrodkami
i osobami fizycznymi zainteresowanymi problematyką sztuki
sakralnej.
5. Inicjowanie programów i projektów promujących
i wspomagających działalność na rzecz rozwoju kulturowego
i społecznego parafii.
6. Pozyskiwanie funduszy na realizację celów określonych
w niniejszym Statucie.

§ 12
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Wydawanie publikacji promujących zabytki Parafii Świętej Trójcy.
2. Organizowanie imprez popularyzujących istniejące zabytki sztuki
sakralnej (konkursy, aukcje, wystawy, festyny, prelekcje, odczyty).

3. Założenie i systematyczne uzupełnianie strony internetowej
Stowarzyszenia.
4. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych (kwesty, zbiórki
pieniężne, cegiełki itp.) wspomagających realizację celów
określonych w statucie.
5. Współpracę z terenowymi organami samorządowymi, organami
państwowymi, sektorem gospodarczym, instytucjami
i organizacjami kulturalnymi, środkami masowego przekazu
zainteresowanymi problematyką sztuki sakralnej.
6. Składanie wniosków o pozyskanie funduszy ze źródeł krajowych
i unijnych.

§ 13
1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
2. Uzyskane przychody z działalności Stowarzyszenia służą
wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być
przeznaczone do podziału między jego członków.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 14
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
- członków zwyczajnych,
- członków wspierających,
- członków honorowych.

§ 15
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego
przedstawiciela.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym
Stowarzyszenie.

§ 16
Członkiem zwyczajnym może być jedynie osoba fizyczna, pełnoletnia,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, po wypełnieniu
deklaracji członkowskiej i po zatwierdzeniu kandydatury przez Zarząd
Stowarzyszenia.

§ 17
1. Członek zwyczajny ma prawo:
wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności
Stowarzyszenia,
korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia na zasadach
przyjętych przez Stowarzyszenie.
2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz
Stowarzyszenia,
regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia,
dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.

§ 18
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna,
zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia
i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta
przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka
zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 19
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba
fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek
Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy nie posiada czynnego i biernego prawa
wyborczego, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek
członkowskich.

§ 20
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia
po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec
Stowarzyszenia,
śmierci członka,
utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania
Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub nie
płacenia składek przez okres roku,

likwidacji Stowarzyszenia.
2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania
do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia
uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie
najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 21
1. Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej
„Walnym Zebraniem”,
Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
Komisja Rewizyjna
2. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

§ 22
1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu
tajnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków
z zastrzeżeniem pkt 2.
2. W razie braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim
terminie, nie później niż 30 dni po terminie pierwszym. W takim
wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez
względu na liczbę obecnych członków.
3. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego
Zebrania.

§ 23
W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków
władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo
kooptacji spośród członków Stowarzyszenia na okres trwania kadencji.

Walne Zebranie Członków
§ 24
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być:
Zwyczajne,
Nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako
sprawozdawcze i co 3 lata jako sprawozdawczo-wyborcze,
zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym
porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego
Zebrania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
z własnej inicjatywy,
na żądanie Komisji Rewizyjnej,
na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków
zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie
2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad
sprawami, dla których zostało zwołane.
6. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów,
w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby

członków zwyczajnych (z zastrzeżeniem § 22 ust. 2 oraz z
wyjątkiem spraw określonych w § 36 pkt 1 i 2).
7. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania
wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną
większością obecnych członków Stowarzyszenia. Przewodniczący
nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
8. W przypadku równego rozłożenia głosów w czasie głosowania
decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 25
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1. uchwalenia statutu i jego zmian,
2. ustalenie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
3. zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4. wybór i odwołanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji
Rewizyjnej,
5. decydowanie w sprawach udzielenia absolutorium Zarządowi,
6. podejmowanie uchwały o
i przeznaczeniu jego majątku,

rozwiązaniu

Stowarzyszenia

7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
8. nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia
§ 26
1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa. Na pierwszym
posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona wiceprezesa,
sekretarza, skarbnika i członka.
2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie
rzadziej niż raz na kwartał.
4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.
5. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej
liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego
rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały
pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu
tajnym.

§ 27
Do zakresu działania Zarządu należy:
1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem
działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi.
2. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy
budżetowych.
3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego
imieniu.
4. Zwoływanie Walnego Zebrania.
5. Uchwalanie wynagrodzeń dla pracowników, o których mowa
w § 9 pkt 2.
6. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania
członków zwyczajnych i wspierających.
7. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle
działalności Stowarzyszenia.
8. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym
Zebraniu.
9. Opracowywanie projektów regulaminów przewidzianych
w Statucie, do zatwierdzenia przez Walne Zebranie.

10. W szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązków
płacenia składek członkowskich.
11. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.

§ 28
Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

§ 29
Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym
zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu
Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu
działających łącznie.

Komisja Rewizyjna
§ 30
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym
do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają
spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
3. Komisja działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez
Walne Zebranie.
4. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

§ 31
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności
Stowarzyszenia,
występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi
z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,

prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w
razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego
statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania
posiedzenia Zarządu,
zwołanie Walnego Zebrania w razie nie zwołania go przez Zarząd
w terminie ustalonym w Statucie,
składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub
odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 32
Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym,
zapadają zwykła większością głosów w obecności wszystkich członków
Komisji.

§ 33
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji
we władzach Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach
Zarządu z głosem doradczym.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od członków i władz
Stowarzyszenia
wszystkich
szczebli
złożenia
wyjaśnień
dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa
§ 34
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
składki członkowskie,

darowizny, zapisy, środki pochodzące od osób fizycznych,
prawnych i innych podmiotów, zbiórki publiczne,
wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody
z kapitału (odsetki, lokaty),
dotacje subwencje, środki z funduszy publicznych.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane za kwartał
do ostatniego dnia miesiąca kwartału każdego roku.
3. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu czterech
tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka
Stowarzyszenia.

§ 35
Gospodarka finansowa Stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 36
1. Zmiana Statutu przez Walne zebranie wymaga kwalifikowanej
większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć Walne
Zebranie w taki sam sposób, jak uchwałę o zmianie Statutu
Stowarzyszenia.
3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenie jego majątku.

§ 37
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się
odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o Stowarzyszeniach tekst jednolity Dz.U. 2001 r. Nr 79 poz. 855
z późniejszymi zmianami.

