STATUT
Stowarzyszenia Użytkowników Amatorskiej Sieci Komputerowej „RajskaNet”
Rozdział I.
Część ogólna.
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę - "RajskaNet" Stowarzyszenie Użytkowników Amatorskiej Sieci
Komputerowej na osiedlu Rajska Jabłoń w Jabłonnie i jest zwane dalej Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej - Stowarzyszenie "RajskaNet"
§2
Stowarzyszenie zrzesza swoich członków w celu zapewnienia im dostępu do sieci Internet poprzez
Amatorskie Sieci Komputerowe, zwane dalej ASK.
§3
Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w gminie Jabłonna, zaś teren działania obejmuje Rzeczpospolitą
Polską.

Rozdział II.
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.
§4
Celami Stowarzyszenia są:
•

Budowa Amatorskich Sieci Komputerowych (ASK) na terenie zamieszkania członków.

•

Zapewnienie członkom Stowarzyszenie dostępu do sieci Internet,

•

Stałe podnoszenie parametrów technicznych oferowanego członkom dostępu do Internetu,

•

Popularyzacja Internetu wśród społeczeństwa,

•

Podnoszenie poziomu edukacji społeczeństwa w dziedzinie informatyki, ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnień związanych z Internetem.
§5

Stowarzyszenie urzeczywistniać będzie swoje cele poprzez:
•

Budowę Amatorskiej Sieci Komputerowej na terenie zamieszkania członków;

•

Eksploatację i zarządzanie ASK;

•

Podłączenie ASK do dostawcy Internetu oraz współpracę z dostawcą Internetu;

•

Inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej;

•

Prowadzenie działalności edukacyjnej;

•

Prowadzenie działalności gospodarczej;

Rozdział III.
Członkowie, ich prawa i obowiązki.
§6
W Stowarzyszeniu występują następujące formy członkostwa:
•

Członek Zwyczajny,

•

Członek Wspierający.
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§7
Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy mieszkaniec osiedla Rajska Jabłoń lub
mieszkaniec rejonów zatwierdzonych przez Zarząd Stowarzyszenia jako "tereny planowanej rozbudowy
sieci".
§8
1. Wniosek o przyjęcie w poczet Członków Zwyczajnych składa się na piśmie wyrażając
jednocześnie wolę akceptacji celów i statutu Stowarzyszenia.
2. Wnioski takie rozpatrywane są przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. Decyzję o przyjęciu w poczet Członków Stowarzyszenia Zarząd podejmuje do 2 tygodni od daty
złożenia wniosku.
§9
Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może zostać organizacja, przedsiębiorstwo, instytucja lub
osoba prawna wspomagająca i wspierająca rozwój Stowarzyszenia. Członkowie Wspierający powoływani
są przez Zarząd Stowarzyszenia.
§ 10
Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia przysługuje Członkom Zwyczajnym.
§ 11
Członkowie Zwyczajni mają nadto prawo:
•

uczestniczyć we wszystkich formach działalności statutowej Stowarzyszenia,

•

wpływać na kierunki i formy prowadzenia działalności statutowej,

•

korzystać na równych prawach z majątku i dorobku Stowarzyszenia.
§ 12

Członkom Wspierającym (ich przedstawicielom) przysługują prawa Członków Zwyczajnych z wyjątkiem
prawa wybierania i wybieralności do Władz Stowarzyszenia.
§ 13
Członkowie Stowarzyszenia winni:
•

przestrzegać Statutu Stowarzyszenia ’’RajskaNet’’ oraz Regulaminu ASK ‘’RajskaNet’’,

•

propagować działalność Stowarzyszenia, dbać o zjednanie dlań sympatyków i wsparcia
społecznego,

•

opłacać składki członkowskie,

•

wykonywać Uchwały statutowych władz Stowarzyszenia.
§ 14

Zasady uczestnictwa Członków w działalności Stowarzyszenia oraz korzystania z jego lokali, urządzeń
i majątku określa Walne Zebranie Członków.
§ 15
Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa w przypadku:
•

dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia w każdym czasie,

•

skreślenia z listy członków Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia na skutek nie uregulowania składek
członkowskich (przez okres ponad 2 miesięcy),

•

pozbawienia praw publicznych,

•

śmierci Członka,
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•

likwidacji organizacji, przedsiębiorstwa, instytucji lub innej osoby prawnej korzystającej ze statusu
Członka Wspierającego.

Rozdział IV.
Władze Stowarzyszenia.
§ 16
Statutowymi władzami Stowarzyszenia pozostają:
•

Walne Zebranie Członków,

•

Zarząd Stowarzyszenia,

•

Komisja Rewizyjna.
§ 17

Kadencja Władz Statutowych Stowarzyszenia trwa 4 lata.
§ 18
Walne Zebranie Członków:
•

określa główne kierunki i formy działania Stowarzyszenia,

•

wybiera władze Stowarzyszenia: Przewodniczącego Zarządu, Zarząd Stowarzyszenia, Komisję
Rewizyjną,

•

podejmuje inne Uchwały w sprawach istotnych dla Stowarzyszenia,

•

rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu Stowarzyszenia,

•

decyduje o zawieszeniu działalności lub rozwiązaniu się Stowarzyszenia,

•

dokonuje oceny działalności władz Stowarzyszenia,

•

dokonuje zmian w Statucie Stowarzyszenia.
§ 19

Prawo zgłaszania wniosków pod obrady Walnego Zebrania przysługuje Zarządowi, Komisji Rewizyjnej
oraz członkom Stowarzyszenia.
§ 20
1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz
na jeden rok. Z inicjatywą zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania może wystąpić Zarząd,
Komisja Rewizyjna oraz co najmniej 20% Członków Stowarzyszenia. Wniosek składa się
na piśmie.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, do których zostało powołane.
§ 21
Walne Zebrania jest władne podejmować decyzje zwykłą większością głosów obecnych na Zebraniu
Członków Zwyczajnych.
§ 22
Zarząd Stowarzyszenia jest organem uchwałodawczym Stowarzyszenia. Prawo inicjowania prac i uchwał
Zarządu przysługuje jego Członkom oraz Komisji Rewizyjnej. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. Zarząd zbiera się na posiedzeniach
co najmniej dwa razy w roku.
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§ 23
1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi od 5 do 7 osób wybranych zwykłą większością głosów
spośród Członków Walnego Zebrania.
2. W przypadku zmniejszenia się stanu osobowego Zarządu Stowarzyszenia poniżej 5 osób, Walne
Zebranie podejmuje decyzję o uzupełnieniu stanu osobowego Zarządu.
§ 24
1. W szczególności w skład Zarządu wchodzą:
•

Prezes,

•

Skarbnik,

•

Administratorzy Sieci.

2. W skład Zarządu mogą wchodzić także: Wiceprezes oraz Członkowie.
3. Skarbnik, Wiceprezes oraz Administratorzy są wybierani przez Zarząd Stowarzyszenia, spośród
członków Zarządu Stowarzyszenia w drodze uchwały.
§ 25
Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu są Prezes i Wiceprezes. Dla pracowników
zatrudnionych przez Stowarzyszenie, Prezes jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu
Pracy.
§ 26
Do kompetencji skarbnika należy przyjmowanie składek

członkowskich, oraz ogólny nadzór

nad finansami Stowarzyszenia.
§ 27
Administratorzy Sieci odpowiadają za sprawy techniczne budowanych i zarządzanych przez
Stowarzyszenie Sieci komputerowych.
§ 28
Prezes może powierzyć Członkom Zarządu również inne obowiązki.
§ 29
Zarząd Stowarzyszenia odpowiada za wykonanie Uchwał i wytycznych Walnego Zebrania Członków oraz
kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresach między sesjami Walnego Zebrania Członków.
§ 30
Prawo do udziału w posiedzeniach Zarządu mają przedstawiciele Członków Wspierających oraz
Członkowie Zwyczajni.
§ 31
Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje się na wniosek jego Prezesa, lub Komisji Rewizyjnej.
§ 32
Zarząd Stowarzyszenia odpowiada i zdaje sprawę ze swej działalności przed Walnym Zebraniem
Członków.
§ 33
Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków.
§ 34
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność statutową, organizacyjną i finansową
Stowarzyszenia.
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§ 35
1. Komisję Rewizyjną wybiera spośród Członków Zwyczajnych Walne Zebranie Członków.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Przewodniczący i 2 do 4 Członków.
3. Mandaty w Komisji Rewizyjnej i Zarządzie nie mogą być łączone.
§ 36
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
•

kontrola przestrzegania Statutu i regulaminów Stowarzyszenia,

•

kontrola gospodarowania majątkiem oraz prawami Stowarzyszenia,

•

kontrola opłacania składek członkowskich,

•

składanie sprawozdań

z

kontroli organizacyjnej,

gospodarczej

oraz finansowej

Stowarzyszenia,
•

występowanie z wnioskami w przedmiocie swoich uprawnień do Zarządu, Rady
i Walnego Zebrania Członków.

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków.

Rozdział V.
Majątek Stowarzyszenia.
§ 37
Majątek Stowarzyszenia stanowią prawa majątkowe nabyte przez Stowarzyszenie w toku działalności.
§ 38
Źródłem majątku Stowarzyszenia są:
•

składki członkowskie oraz opłaty wpisowe,

•

dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,

•

dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

•

darowizny, dotacje, subwencje, świadczenia i zapisy.
§ 39

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz udzielania
pełnomocnictw wymagane są podpisy Prezesa Zarządu Stowarzyszenia i jednego z członków Zarządu
Stowarzyszenia, upoważnionego przez Zarząd.
§ 40
Wysokość składki członkowskiej oraz opłaty wpisowej określa Zarząd, uwzględniając koszty budowy
i eksploatacji sieci komputerowych oraz inne koszty ponoszone przez Stowarzyszenie.

Rozdział VI.
Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.
§ 41
Zmiana Statutu Stowarzyszenia wymaga Uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej bezwzględną
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 42
Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 3/4
głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
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§ 43
W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków majątek Stowarzyszenia
przekazany zostaje na cel określony w uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

Rozdział VII.
Postanowienia przejściowe i końcowe.
§ 44
Do czasu ukonstytuowania się władz Statutowych Stowarzyszenia funkcję Zarządu Stowarzyszenia
pełnić będzie Komitet Założycielski.
§ 45
Pierwsze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zostanie zwołane nie później niż 2 miesiące od daty
zarejestrowania Stowarzyszenia.
§ 46
Komitet Założycielski zda sprawozdanie ze swej działalności organizacyjnej i finansowej na pierwszym
Walnym Zebraniu Członków.
§ 47
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa
o Stowarzyszeniach (Dz.U.1989 Nr 20 z późniejszymi zmianami)

Statut Stowarzyszenia Użytkowników ASK „RajskaNet” – wersja skonsolidowana

6

