
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

S T A T U T 

 

 Stowarzyszenia RADOŚĆ CZYTANIA  

 
                              
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ostrzeszów, 12 października 2016 roku 

Załącznik do Uchwały nr 2/2016 
Zebrania założycielskiego 
Stowarzyszenia RADOŚĆ CZYTANIA 
z dn. 12.10.2016 roku  



Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie RADOŚĆ CZYTANIA zwane w dalszej części 

Statutu Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy ustawy z 

dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 1393), 

ustawy z dnia 25 września 2015r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 poz. 1923) oraz postanowień niniejszego Statutu. 

 
§ 2 

 
1. Siedzibą Stowarzyszenia  jest miasto Ostrzeszów. 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

 
§ 3 

 
1. Czas trwania Stowarzyszenia  jest nieograniczony 

2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia 

swych spraw może zatrudniać pracowników i zawierać umowy zlecenia i umowy o dzieło. 

3. Stowarzyszenie ma prawo używania loga, odznak i pieczęci. 

 

§ 4 
 

Misją Stowarzyszenia jest wspieranie działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 

Ostrzeszów im. Stanisława Czernika. 

 
 

Rozdział II 
Cele i sposoby  działania 

 
§ 5 

  
Celem Stowarzyszenia jest: 

 

1. propagowanie i podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi czytelnictwa, a także 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 

2. wspieranie wszelkich działań BPMiG Ostrzeszów zmierzających do doskonalenia usług na 

rzecz społeczności powiatu ostrzeszowskiego, 

3. inspirowanie, rozwijanie i wspieranie działalności edukacyjno-kulturalnej, 

4. wspieranie inicjatyw służących ogółowi czytelników BPMiG Ostrzeszów i mieszkańców 

powiatu, 

5. udział w powiększaniu zasobów bibliotecznych, 

6. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 



7. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 

8. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

9. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

10. wspomaganie działań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, 

11. wspieranie działań w zakresie ochrony dziedzictwa kulturalnego, przyrodniczego oraz 

turystyki i krajoznawstwa, 

12. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami, 

13. promocja i organizacja wolontariatu, 

14. działalność charytatywna. 

§ 6 
 

Cele Stowarzyszenia są realizowane przez: 

 

1. organizowanie pomocy finansowej wspomagającej działalność BPMiG Ostrzeszów                      

oraz rozszerzenie jej oddziaływania, 

2. wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do rozwoju czytelnictwa i zaspokajania 

potrzeb edukacyjnych i kulturalnych społeczeństwa, 

3. rekrutację nowych członków, 

4. inicjowanie i prowadzenie akcji na rzecz BPMiG Ostrzeszów, 

5. utrzymywanie kontaktów oraz wymianę informacji i doświadczenia ze stowarzyszeniami                   

i innymi instytucjami działającymi na rzecz kultury, 

6. pozyskiwanie środków na prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszenia, 

7. organizacja spotkań, konferencji, sympozjów, konkursów, festiwali, koncertów, wystaw, 

warsztatów, odczytów, kursów, wykładów, dyskusji oraz innych wydarzeń kulturalnych, 

dostępnych dla ogółu społeczeństwa, 

8. działalność wydawniczą, 

9. działalność popularyzatorską za pomocą środków masowego przekazu, 

10.  rozpowszechnianie działalności Stowarzyszenia w lokalnych mediach i Internecie, 

administrowanie profilem na portalu społecznościowym Facebook i podstroną na portalu 

www.bp.ostrzeszow.pl  BPMiG Ostrzeszów, 

11. podejmowanie współpracy z władzami, organizacjami, instytucjami, czasopismami, grupami 

społecznymi oraz osobami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia. 

 
 

Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 
§ 7 

 

1. Członkami Stowarzyszenia  mogą być osoby fizyczne i osoby prawne. 

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na : 

 1) członków zwyczajnych, 

 2) członków wspierających. 



3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, natomiast osoby prawna 

może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

4. Decyzję o przyjęciu na członka zwyczajnego i wspierającego podejmuje Zarząd 

Stowarzyszenia w drodze uchwały. 

§ 8 
 
1. Członkowie zwyczajni mają prawo: 

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 

2) zgłaszać wnioski dotyczące Stowarzyszenia, 

3) uczestniczyć we wszystkich pracach Stowarzyszenia. 

2. Członkowie wspierający maja prawo brać udział z głosem doradczym za pośrednictwem 

swojego przedstawiciela – we wszystkich pracach stowarzyszenia oraz zgłaszać wnioski do 

władz Stowarzyszenia. 

 
§ 9 

 
1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są: 

1) czynnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia oraz propagować  jego program, 

2) przestrzegać statutu i uchwał Stowarzyszenia, 

3) regularnie opłacać składki członkowskie do końca każdego roku kalendarzowego.  

 
 

§ 10 
 

1. Członkostwo ustaje  uchwałą  Zarządu na skutek: 

1)  dobrowolnego ustąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie 

2)  skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej przez 

okres 6-ciu miesięcy, 

3)  pozbawienia praw publicznych, 

4)  śmierci członka, 

5)  likwidacji osoby prawnej będącej członkiem, 

6)  likwidacji Stowarzyszenia. 

2. Decyzję w sprawie wykluczenia członka podejmuje Zarząd w drodze uchwały. Od uchwały 

tej przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 1 m-ca od 

otrzymania uchwały. Wykluczenie to może nastąpić z powodu naruszenia obowiązków 

statutowych lub niezgodnego postępowania z prawem, w wyniku którego zaistniała szkoda 

na rzecz Stowarzyszenia. 

 
Rozdział IV 

Struktura organizacyjna 

 
§ 11 

 
1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków, 



b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. 

 
§ 12 

 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do 

kompetencji innych organów Stowarzyszenia, a w szczególności: 

a) ustalanie kierunków działalności Stowarzyszenia,  

b) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

c) uzupełnianie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej w okresie ich kadencji,  

d) przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności tych organów i udzielanie                     

im absolutorium, 

e) zatwierdzanie statutu i jego zmian, 

f) podjęcie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia, 

g) ustalanie wysokości składek członkowskich, 

h) rozpatrywanie odwołań w sprawie wykluczenie członka Stowarzyszenia. 

3. Walne Zebranie Członków może być: 

a) zwyczajne 

b) nadzwyczajne 

4. Walne Zebranie Członków zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku. 

5. Porządek obrad musi być zamieszczony w zaproszeniu. Propozycje uzupełniające do 

porządku obrad można zgłaszać na piśmie przed rozpoczęciem zebrania. 

6. Zawiadomienia można dokonać listownie, bezpośrednio z pisemnym potwierdzeniem 

przez osobę zawiadamianą lub elektronicznie za potwierdzeniem odbioru. 

7. Uchwały podjęte z naruszeniem przepisów niniejszego paragrafu są nieważne. 

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w następujących przypadkach: 

a) z własnej inicjatywy w razie wyjątkowych okoliczności, 

b) na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej, 

c) na pisemne żądanie co najmniej 1/3 ogółu członków w terminie nie dłuższym niż 30 

dni. 

9. Walne Zebranie Członków jest protokołowane. Uchwały Walnego Zebranie zapadają 

zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 50% 

członków. 

10. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu i  Komisji Rewizyjnej w czasie kadencji 

obowiązuje zasada kooptacji – nie więcej niż 1/3 składu. Zarząd Stowarzyszenia w ciągi 60 

dni zwołuje Walne Zebranie Członków celem uzupełnienia składu Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej. 

 

 

 

 



§ 13 
 

1. Zarząd składa się z 5 do 7 osób wybierany na okres 4 lat przez Walne Zebranie Członków                  

w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% 

członków Stowarzyszenia. 

2. Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym, 

zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% członków Prezesa, Wicerezesa, 

Sekretarza i Skarbnika oraz członków Zarządu. 

3. Odwołanie Zarządu może nastąpić w każdym czasie na wniosek Komisji Rewizyjnej, bądź 

min. pięciu członków Stowarzyszenia. Odwołanie następuje większością 2/3 głosów przy 

obecności 2/3 uprawnionych do głosowania. 

4. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

b) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, 

c) kierowanie pracami Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz, 

d) opracowanie budżetu i sporządzanie bilansu, 

e) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 

f) powoływanie sekcji i zespołów do poszczególnych prac i zagadnień, 

g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

h) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków 

i) wykluczanie członka 

j) i inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Zarządu. 

5. Zarząd Stowarzyszenia odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 

6. Ustalenia z posiedzeń Zarządu zapisywane są w formie uchwał podjętych zwykła 

większością  głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 50% członków. 

7. W sprawach majątkowych Stowarzyszenie reprezentuje dwóch członków Zarządu w tym 

Prezes lub Wiceprezes. 

8. Do udzielania pełnomocnictw, składania oświadczeń w sprawach niemajątkowych, 

nabywania, zbywania i obciążania majątku, dysponowania środkami Stowarzyszenia oraz 

zaciągania zobowiązań uprawniony jest Zarząd, w granicach uchwalonych przez Walne 

Zebranie Członków. Dla ważności powyższych czynności są wymagane podpisy dwóch 

członków zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa. 

9. Członek Zarządu nie otrzymuje wynagrodzenia za pracę zarządczą. 

 
 

§ 14 
 
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia. 

2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrola nad całokształtem działalności Stowarzyszenia, 

b) przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia 

oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej 

Stowarzyszenia, 



c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wniosków w sprawie 

udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia. 

3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, wybieranych na okres 4 lat przez Walne Zebranie 

Członków. 

4. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji, Zastępcę i Sekretarza. 

5. Członkowie Komisji nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. 

6. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością  głosów w głosowaniu jawnym przy 

obecności co najmniej 50% członków. 

 
 

Rozdział V 
Majątek Stowarzyszenia  

 
§ 15 

 
1. Na majątek Stowarzyszenia składają się: 

a) składki członkowskie; 

b) darowizny, subwencje, zapisy i dotacje. 

 
 

Rozdział VI 
Zmiana statutu, rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia  

 
§ 16 

 
1. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają podjęcia uchwały przez Walne 

Zebranie Członków większością 2/3 głosów uczestniczących w głosowaniu jawnym przy 

obecności co najmniej 50% członków w pierwszym terminie. W drugim terminie po upływie 

15 minut po pierwszym terminie bez względu na liczbę obecnych. 

2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków 

powołuje likwidatora celem przeprowadzenia likwidacji. 

3. Likwidator przeprowadza likwidację w możliwie najkrótszym czasie i w tym celu podejmuje 

czynności określone w ustawie Prawo o Stowarzyszeniach. 

4. Po zakończeniu likwidacji majątek Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony uchwałą 

Walnego Zebrania Członków o likwidacji i likwidator zgłasza Sądowi wniosek o wykreślenie 

Stowarzyszenia z Rejestru Stowarzyszeń. 

 
 
 
 
 


