Statut Stowarzyszenia na rzecz Inicjatyw Lokalnych Społeczności „SILS”
Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

1. Stowarzyszenie na rzecz Inicjatyw Lokalnych Społeczności „SILS”, zwane dalej
Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „SILS”.
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Środa Wielkopolska.
§3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze
szczególnym uwzględnieniem powiatu średzkiego i województwa wielkopolskiego.
2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza
granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3. Stowarzyszenie działa na rzecz ogółu społeczności.

§4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
§5
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych
organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§6
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do
prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać
biura. Pracownikami stowarzyszenia mogą być również jego członkowie.
2. Stowarzyszenie może tworzyć oddziały na terenie kraju i za
granicą oraz inne jednostki organizacyjne służące realizacji celów
statutowych. Stowarzyszenie może także tworzyć podmioty
ekonomii społecznej oraz przystępować do podmiotów ekonomii
społecznej.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji
§7
1. Celem stowarzyszenia jest wspieranie działalności edukacyjnej oraz sportowo –
rekreacyjnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania i wspierania lokalnych przedsięwzięć
edukacyjnych i rekreacyjnych.
2. Ponadto Stowarzyszenie realizacje następujące cele:
a. Działalność w obszarze kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa
narodowego.
b. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
c. Rozwój, upowszechnianie i wspieranie wszelkich form kształcenia, w
szczególności dzieci i młodzieży
d. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami lub nawiązywanie i rozwijanie
międzynarodowej współpracy.
e. Promowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w rozwoju społecznozawodowym, edukacji i kulturze.
f. Wspieranie aktywności zawodowej i poprawa zdolności adaptacyjnych
społeczności do zmian zachodzących w gospodarce, w szczególności w myśl
gospodarki opartej na wiedzy.
g. Kształtowanie nawyków doskonalenia osobistego, społecznego i zawodowego.
h. Działalność na rzecz integracji, reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
i. Ochrona i promocja zdrowia.
3. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe w formie działalności nieodpłatnej i
odpłatnej pożytku publicznego. Przedmiot działalności odpłatnej nie może pokrywać się
z przedmiotem działalności gospodarczej.
4. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu
działalności pożytku publicznego.
§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie zajęć i warsztatów pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży,
2. propagowanie i organizowanie działalności sportowo – rekreacyjnej,
3. organizowanie wydarzeń, spotkań, imprez krzewiących ideę współzawodnictwa i
zdrowej, rywalizacji,
4. fundowanie stypendiów i przyznawanie nagród,
5. wspieranie lokalnych inicjatyw m.in. poprzez: pomoc w zdobyciu finansowania,
organizację i doradztwo,
6. zdobywanie i gromadzenie funduszy z przeznaczeniem na realizację działań
statutowych, w szczególności za pomocą dotacji z organów administracji publicznej,
funduszy Unii Europejskiej, dotacji i darowizn od osób prawnych i fizycznych

7. wyrażanie opinii w sprawach publicznych oraz czynny udział w życiu publicznym i
kulturalnym,
8. propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii,
9. organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów, kursów, konsultacji, doradztwa,
coachingu, w szczególności w zakresie rozwoju osobistego, zawodowego i
społecznego,
10. organizowanie wymian międzynarodowych,
11. organizację i prowadzenie konferencji, seminariów, kursów, targów, konkursów,
imprez kulturalnych i akcji społecznych
12. współpracę z instytucjami samorządowymi, państwowymi, pozarządowymi i innymi
podmiotami w Polsce i na świecie, w zakresie objętym celami Stowarzyszenia,
13. aktywizację społeczności lokalnej,
14. promocję zdrowia i podejmowanie działań profilaktycznych w tym obszarze,
15. uczestnictwo w konferencjach, spotkaniach, szkoleniach, seminariach i warsztatach
umożliwiających poszerzenie umiejętności i wiedzy w zakresie objętym celami
Stowarzyszenia,
16. uczestnictwo w lokalnych imprezach sportowych i organizację zajęć edukacyjnych,
rekreacyjnych dla członków stowarzyszenia,
17. tworzenie, współtworzenie i wspieranie placówek o charakterze edukacyjnym i
kulturalnym,
18. prowadzenie stron, blogów i serwisów internetowych poświęconych tematyce
związanej z celami Stowarzyszenia,
19. współpracę z mediami publicznymi i komercyjnymi w zakresie działań
zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia
20. prowadzenie akcji informacyjnych, promocyjnych oraz wspieranie nowatorskich
działań w obszarze edukacji i kultury,
21. tworzenie bazy lokalowej, technicznej, materialnej dla działalności prowadzonej
przez Stowarzyszenie
22. gromadzenie danych związanych tematycznie z celami statutowymi stowarzyszeni
oraz przetwarzanie ich
23. świadczenie usług w interesie ogólnym.
Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia
§9
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może
być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
§ 10
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży
pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu
dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie
uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia
deklaracji.
5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła
wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na
wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.
§ 11
Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
§ 12
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b) uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
c) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d) dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia,
e) regularnego opłacania składek.
§ 13
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 14
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na
ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
– z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub
innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,
– z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i
uchwał władz Stowarzyszenia,
– ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty
doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym
Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia
§ 15
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
§ 16
1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o
przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania
kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują
pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie
więcej niż połowę składu organu.
§ 17
1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia, za wyjątkiem zarządu, zapadają w
głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez
względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią
inaczej.

2. Uchwały zarządu zapadają w głosowaniu jawnym i wymagają jednomyślności. Od
zasady tej nie przewiduje się wyjątków.
§ 18
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.
Walne Zebranie Członków
§ 19
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć
lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu
i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego
Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim
terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od
daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
§ 20
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
innych władz Stowarzyszenia

Zarząd
§ 21
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z
uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 1 do 3 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera
się prezesa i viceprezesa.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
4. Członkowie zarządu mogą być wynagradzani za czynności wykonywane w związku z
pełnioną funkcją oraz za wykonywanie zadań wynikających z realizacji poszczególnych
projektów.
5. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim
Stowarzyszenie reprezentuje dwóch członków organu kontroli
wewnętrznej wskazanych w uchwale tego organu
§ 22
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
zwoływanie Walnego Zebrania,
ustalanie wysokości składek członkowskich,
zatrudnianie pracowników i nawiązywanie współpracy z wolontariuszami,
ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia
pracowników Stowarzyszenia i członków Zarządu, w tym kadry
zarządzającej, organizację wolontariatu i angażowanie wolontariuszy,
k) prowadzenie działalności gospodarczej i podejmowanie decyzji z nią
związanych,
l) uchwalanie regulaminów, powoływanie i rozwiązywanie innych ciał
konsultacyjno-doradczych, w tym ciał konsultacyjno-doradczych z udziałem
pracowników lub innych interesariuszy celem zapewnienie demokratycznego
zarządzania
2. Zarząd Stowarzyszenia może częściowo bądź całkowicie zwolnić członka zwyczajnego
z obowiązku uiszczania składek członkowskich na jego pisemny wniosek.

Komisja Rewizyjna
§ 23
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego na
pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż
raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
§ 24
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności
Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
d) wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie
jego bezczynności,
f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa
§ 25
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty
e) programy Unii Europejskiej i innych organizacji europejskich i międzynarodowych,
f) przychody z własnego majątku,
g) przychody z działalności odpłatnej,
h) dochody z działalności gospodarczej,
i) inne dozwolone prawem wpływy.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w celu sfinansowania
swoich celów statutowych.

§ 26
Działalność gospodarcza
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych
w odrębnych przepisach.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących
realizacji celów statutowych i dochód z działalności gospodarczej nie może być do
podziału między jej członkami.
3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w
stosunku do działalności pożytku publicznego.
4. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
85.59.A Nauka języków obcych
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
74.20.Z Działalność fotograficzna
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych.
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
73.11.Z Reklama - agencje reklamowe
58.11.Z Wydawanie książek
5. Cały dochód Stowarzyszenia, czyli nadwyżka przychodów nad kosztami,
przekazywana jest na działalność pożytku publicznego, w tym prowadzoną na rzecz
społeczności lokalnej.
6. Stowarzyszenie dąży do spełnienia przesłanek bycia przedsiębiorstwem społecznym i
związanych z tym proporcji zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
przy działalności gospodarczej Fundacji.
7. Działalność gospodarcza służy m.in. reintegracji zawodowej i społecznej lub realizacji
usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności.

Sposób reprezentacji

§ 27

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach
majątkowych, uprawniony jest każdy członek zarządu lub członek stowarzyszenia z
pisemnym upoważnieniem członka zarządu. Umowy i transakcje o wartości
przekraczającej 10000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy) wymagają wspólnego działania
dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu z pisemnym upoważnieniem od
innego członka zarządu.
Rozdział VI. Postanowienia końcowe
§ 28
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie
Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania.
§ 29
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
Statut przyjęto uchwałą w dniu 6 stycznia 2017 r.

