STATUT
Zamojskiego Stowarzyszenia Miłośników Astronomii
uchwalony przez Walne Zebranie Stowarzyszenia w dniu 9 października 2010 roku

I. Postanowienia ogólne.
§1
1.

Zamojskie

Stowarzyszenie

Miłośników

Astronomii

(zwane

dalej

Stowarzyszeniem)

jest

stowarzyszeniem dobrowolnym, samorządnym, posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane na czas
nieokreślony.
2.

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz
miejscowość Lipsko Polesie 19 gmina Zamość.

3.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.

4.

Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci i odznak oraz wystawiania swoim członkom legitymacji.

5.

W działalności Stowarzyszenia mogą brać udział osoby nie będące jego członkami.

6.

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.

§2
1.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo
o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

2.

Stowarzyszenie

może

być

członkiem

krajowych

i

międzynarodowych

organizacji

o podobnych celach i zasadach działania o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami prawa.
3.

Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych może prowadzić działalności gospodarczą w rozmiarach
służących realizacji tych celów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cały dochód z działalności
gospodarczej jest przeznaczony na realizację celów statutowych.

II. Cele i środki działania.
§3
Celem
o

Stowarzyszenia

Wszechświecie,

jest
pomoc

działalność
członkom

naukowa
oraz

oraz

popularyzatorska,

osobom

upowszechnianie

niezrzeszonym

w

wiedzy

Stowarzyszeniu

w uzyskiwaniu informacji o tematyce astronomicznej a także pomoc w wykonywaniu przydatnych naukowo
obserwacji astronomicznych.
§4
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.

Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, oraz innych imprez kulturalno–edukacyjnych o tematyce
astronomicznej.

2.

Współpracę z placówkami naukowymi i edukacyjnymi, obserwatoriami astronomicznymi i planetariami
oraz innymi instytucjami i organizacjami państwowymi i społecznymi działającymi w podobnym zakresie
w kraju i zagranicą.

3.

Organizację wyjazdów w celu przeprowadzania wartościowych naukowo eksperymentów, obserwacji
i pomiarów z dziedziny astronomii.

4.

Współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania.
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5.

Prowadzenie, wspieranie, analizowanie oraz archiwizacja badań i obserwacji astronomicznych.

6.

Propagowanie idei badań kosmicznych wśród społeczności.

7.

Propagowanie osiągnięć w zakresie astronomii amatorskiej i zawodowej.

8.

Pomoc przy konstruowaniu oraz zakupie sprzętu astronomicznego.

9.

Gromadzenie funduszy na własną działalność statutową.

10. Inne działania, realizujące cele statutowe Stowarzyszenia.
11. Prowadzenie działalności wydawniczej.

III. Członkowie Stowarzyszenia, prawa i obowiązki.
§5
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1.

Członków Zwyczajnych.

2.

Członków Honorowych.

3.

Członków Wspierających.
§6

Warunkiem uzyskania członkostwa zwyczajnego jest:
1.

Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

2.

Zaakceptowanie niniejszego Statutu.

3.

Złożenie deklaracji członkowskiej i przyjęcie w poczet członków przez Zarząd w drodze uchwały.

Młodzież i niepełnoletni mogą uzyskać członkostwo na ogólnych zasadach ustalonych przez ustawę
„Prawo o Stowarzyszeniach” i przez Zarząd Stowarzyszenia.

§7
Członek zwyczajny ma prawo do:
1.

Biernego i czynnego prawa wyborczego do wszystkich organów Stowarzyszenia.

2.

Uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.

3.

Uczestniczenia we wszystkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

4.

Składania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących celów i sposobów funkcjonowania
Stowarzyszenia.

5.

Korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§8
Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1.

Postępowania zgodnie ze Statutem, Regulaminem i uchwałami władz Stowarzyszenia.

2.

Braniem aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia.

3.

Dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

4.

Regularnego opłacania składek członkowskich.
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§9
1.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która w sposób szczególny przyczyniła się do realizacji
celów Stowarzyszenia.

2.

Godność członka honorowego przyznaje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.

3.

Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

4.

Członkowie 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.

5.

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 10
1.

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
a)

Dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi.

b) Wykluczenia ze Stowarzyszenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego w przypadku
naruszenia zasad Statutu, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów Stowarzyszenia lub przepisów
prawa.
c)
2.

Zgonu członka.

Od decyzji Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie w ciągu 14 dni do Zarządu, który podejmuje
ostateczną decyzję w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia otrzymania odwołania.
§ 11

Członkostwo honorowe wygasa przez dobrowolną rezygnację zgłoszoną na piśmie Zarządowi lub
w wyniku uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, w przypadku, gdy członek honorowy
nie przestrzega postanowień Statutu.

§ 12
1.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością
Stowarzyszenia, która udzieliła na jego rzecz pomocy finansowej lub rzeczowej.

2.

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu,
podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

3.

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania
postanowień Statutu.

4.

Członkowie wspierający 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.

5.

Członkostwo wspierające wygasa przez dobrowolną rezygnację zgłoszoną na piśmie Zarządowi
lub w wyniku uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, w przypadku, gdy członek honorowy
bądź wspierający nie przestrzega postanowień Statutu.

6.

Członkowie wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.
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IV. Władze Stowarzyszenia.
§ 13
1.

2.

Władzami Stowarzyszenia są:
a)

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

b)

Zarząd.

c)

Komisja Rewizyjna.

d)

Sąd Koleżeński.

Kadencja władz trwa 5 lat.

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia
§ 14
1.

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.

Walne Zgromadzenie odbywa się co najmniej raz w roku.

3.

W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:

4.

a)

Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni.

b)

Z głosem doradczym – członkowie honorowi i wspierający Stowarzyszenia.

Uchwały

Walnego

Zgromadzenia

podejmowane

są

zwykłą

większością

głosów,

przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
5.

W przypadku braku quorum, w drugim terminie, uchwały Walnego Zgromadzenia Członków
podejmowane są zwykłą większością głosów, bez wymogu obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.

§ 15
1.

Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia.

2.

Zarząd

powiadamia

członków

Stowarzyszenia

o

terminie

Walnego

Zgromadzenia,

co najmniej na 21 dni przed dniem jego rozpoczęcia, przedstawiając jednocześnie proponowany porządek
obrad.
§ 16
1.

Na pisemny wniosek przynajmniej połowy członków lub Komisji Rewizyjnej, Zarząd zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, nie później niż 14 dni od daty złożenia wniosku.

2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie na temat przedstawiony we wniosku o jego
zwołanie.
§ 17

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
1.

Określanie kierunków działalności Stowarzyszenia.

2.

Dokonywanie zmian w Statucie Stowarzyszenia oraz jego interpretacja.

3.

Podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

4.

Odwoływanie Zarządu przed upływem jego kadencji.

5.

Wybór Zarządu oraz jego przewodniczącego.
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6.

Przyjmowanie sprawozdań Zarządu oraz podejmowanie decyzji o udzieleniu absolutorium ustępującemu
Zarządowi.

7.

Dokonywanie wyboru Komisji Rewizyjnej.

8.

Rozpatrywanie oraz przyjmowanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej.

9.

Określanie zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia.

10. Wybór członków Sądu Koleżeńskiego.
11. Uchylanie orzeczeń Sądu Koleżeńskiego wydanych niezgodnie ze Statutem i przepisami prawa.
12. Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń.
13. Określanie znaku graficznego Stowarzyszenia.
14. Ustanowienie odznak członkowskich.
15. Nadawanie i pozbawianie tytułu honorowego członka Stowarzyszenia.
16. Podejmowanie decyzji o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia w przypadku jego rozwiązania.

Zarząd
§ 18
1.

Zarząd zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia kieruje działalnością Stowarzyszenia oraz
reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2.

Zarząd składa się z czterech osób: prezes, jego zastępca – zwany także wiceprezesem, sekretarz oraz
skarbnik.

3.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy składu
Zarządu. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw głos Przewodniczącego Zarządu jest
decydujący.

4.

Posiedzenia Zarządu odbywają się raz w miesiącu.

§ 19
Do zadań Zarządu należą:
1.

Realizowanie celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia.

2.

Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

3.

Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia oraz uchwalanie jego rocznego budżetu.

4.

Prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia.

5.

Zwoływanie Walnego Zgromadzenia oraz przedstawianie projektu jego obrad.

6.

Składanie sprawozdań ze swojej działalności za rok bieżący i za cały okres kadencji na Walnym
Zgromadzeniu.

7.

Rozpoznawanie wszelkich innych spraw nie zastrzeżonych dla innych organów statutowych.

8.

Przyjmowanie nowych członków w drodze uchwały.

9.

Podejmowanie uchwał

w sprawie przynależności

Stowarzyszenia do organizacji

krajowych

i zagranicznych.
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Komisja Rewizyjna
§ 20
1.

Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego
działalnością.

2.

Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, które spośród siebie wybierają przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

3.

Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są co 5 lat.

4.

Wnioski Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej
dwóch jej członków.

5.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych władz statutowych Stowarzyszenia
za wyjątkiem Walnego Zgromadzenia.

§ 21
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1.

Kontrola działalności wszystkich jednostek Stowarzyszenia pod względem finansowym oraz zgodności
ze Statutem Stowarzyszenia.

2.

Przedstawianie

Walnemu Zgromadzeniu

oraz

Zarządowi

wniosków

w sprawie

działalności

Stowarzyszenia, wynikających z przeprowadzonych kontroli.
3.

Prawo występowania z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4.

Przedstawianie na Walnym Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium dla władz Stowarzyszenia.

5.

Kontrola zgodności aktów oraz decyzji organów statutowych z prawem oraz Statutem.

6.

Wnioskowanie o odwołanie Zarządu przed upływem jego kadencji.

§ 22
Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli działalności Stowarzyszenia, co najmniej raz w roku.

Sąd Koleżeński
§ 23
1.

W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzi trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród
członków Stowarzyszenia.

2.

Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą wchodzić w skład innych władz statutowych Stowarzyszenia
za wyjątkiem Walnego Zgromadzenia.

3.

Walne Zgromadzenie na wniosek jednej trzeciej członków może uchylić decyzję Sądu Koleżeńskiego.
§ 24

W przypadku ustania członkostwa osoby będącej we władzach Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji,
władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu w drodze kooptacji do wysokości 1/3 liczebności składu
pochodzącego z wyboru.
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V. Majątek Stowarzyszenia.
§ 25
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 26
1.

Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
a)

Składek członkowskich i wpisowego.

b) Dotacji, darowizn, spadków i zapisów otrzymanych zarówno z terenu Polski jak i za granicy.
c)

Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.

d) Odsetek bankowych.
e)
2.

Innych wpływów.

Wysokość składki członkowskiej i wpisowego ustalana jest na Walnym Zgromadzeniu.

§ 27
1.

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich
celów Stowarzyszenia, o ile ofiarodawcy nie postąpili inaczej.

2.

Dochody pochodzące z działalności wydawniczej mogą być przeznaczone tylko na realizację celów
statutowych Stowarzyszenia.
§ 28

Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów dotyczących praw i obowiązków majątkowych
Stowarzyszenia konieczne są podpisy przynajmniej dwóch członków Zarządu.

VI. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.
§ 29
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie
Stowarzyszenia większością dwóch trzecich głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych
do głosowania.

§ 30
1.

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie.

2.

W przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne
Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną.
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§ 31
Statut wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o zarejestrowaniu
Stowarzyszenia.

VII. Postanowienia końcowe i przejściowe.
§ 32
Członkowie założyciele po zarejestrowaniu Stowarzyszenia otrzymują wszelkie prawa członka zwyczajnego.

Podpisy członków Komitetu założycielskiego:

1. Andrzej Rzemieniak …………………………………………………………………

2. Michał Fandysz ………………………………………………………………………
3. Monika Lachowska ………………………………………………………………….

Lipsko Polesie……………………………………………………………..
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