STATUT
Stowarzyszenia Przyjaciół „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie Przyjaciół „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolną, samorządną
organizacją społeczną, zrzeszającą czytelników Biblioteki i miłośników książki.
§2
Stowarzyszenie działa na terenie RP.
Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w mieście Wałbrzych.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
§3

1.

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.

2.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. O działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie oraz niniejszego statutu.
§4

Stowarzyszenie :
1.

działalność swoją opiera na pracy społecznej członków,

2.

jest wzorowane na tradycji i pracy działającego wcześniej przy Bibliotece Koła Przyjaciół Biblioteki,

3.

może prowadzić odpłatną działalność statutową.
§5

Stowarzyszenie używa stosownej pieczęci.
Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
§6
Misją Stowarzyszenia jest wspieranie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu.
§7
Celem Stowarzyszenia jest:

1.

propagowanie i podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi czytelnictwa, a także kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i tradycji,

2.

wspieranie wszelkich działań Biblioteki zmierzających do doskonalenia usług na rzecz społeczności miasta Wałbrzycha,

3.

inspirowanie, rozwijanie i wspieranie działalności edukacyjno-kulturalnej,
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4.

wspieranie inicjatyw służących ogółowi czytelników Biblioteki i mieszkańców miasta,

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 mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

8.

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

9.

działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

10.

działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości,

11.

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

12.

wspomaganie działań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży,

13.

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

14.

wspieranie działań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz turystyki
i krajoznawstwa,

15.

upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój
demokracji,

16.

działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

17.

promocja i organizacja wolontariatu,

18.

działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

19.

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

20.

działalność charytatywna.

§8
Cel Stowarzyszenia będzie realizowany poprzez:
1.

organizowanie pomocy finansowej wspomagającej działalność Biblioteki 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 PiMBP „Biblioteka pod Atlantami”,

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, zjazdów, kongresów, konferencji, sympozjów, konkursów, festiwali, koncertów, wystaw, warsztatów,
plenerów, pokazów, odczytów, kursów, wykładów, dyskusji oraz innych wydarzeń masowych,

8.

działalność wydawniczą,

9.

działalność popularyzatorsko-propagandową za pomocą środków masowego przekazu,

10. rozpowszechnianie działalności Stowarzyszenia w Internecie, tworzenie stron WWW,
11. podejmowanie

współpracy z władzami, organizacjami, instytucjami, czasopismami, grupami społecznymi oraz osobami

zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,
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12. działalność szkoleniową i edukacyjną,
13. udzielanie

pomocy materialnej i organizacyjnej członkom Stowarzyszenia w zakresie realizowania przez nich celów

statutowych,

14. współuczestnictwo w ogólnokrajowych i międzynarodowych inicjatywach, zgodnych z celami Stowarzyszenia,
15. występowanie

z wnioskami w sprawach obejmujących zakres działania Stowarzyszenia do władz państwowych, instytucji

i organizacji społecznych,

16. podejmowanie współpracy ze środowiskami uczniowskimi, akademickimi i studenckimi,
17. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej,
18. przygotowywanie programów i projektów dotyczących działalności statutowej,
19. inne działania sprzyjające realizacji celów statutowych.
Rozdział II
Członkowie – ich prawa i obowiązki
§9
1. Stowarzyszenie posiada członków:
a.

zwyczajnych,

b.

wspierających,

c.

honorowych.

2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 10
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:

1.

pełnoletni i małoletni (16 – 18 lat) czytelnik Biblioteki, który złoży pisemną deklarację o przynależności i opłaca składkę
członkowską w placówce bibliotecznej,

2.

czytelnik poniżej 16 roku życia, którego rodzice lub prawni opiekunowie wyrażą pisemną zgodę na uczestnictwo
w Stowarzyszeniu i który opłaca składkę członkowską.
§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1.

biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

2.

korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

3.

udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

4.

zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

Członkowie nieletni nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego.
§ 12
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1.

brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

2.

uczestnictwa w walnych zebraniach członków,

3.

przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
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4.

regularnego opłacania składek.
§ 13

1.

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje chęć pomocy, także finansowej,
Stowarzyszeniu.

2.

3.

Członek wspierający ma prawo:
a.

uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym,

b.

uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Zarząd lub Bibliotekę.

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał
władz Stowarzyszenia.

§ 14
1.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.

2.

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 15

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a.

pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b.

wykluczenia przez Zarząd:

c.

•

z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

•

z powodu nie płacenia składek przez okres przekraczający rok,

śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Uchwała jest
rozpatrywana na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
Rozdział III
Władze Stowarzyszenia
§ 16
Władzami Stowarzyszenia są:
1.

Walne Zebranie Członków,

2.

Zarząd Stowarzyszenia,

3.

Komisja Rewizyjna.
§ 17

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.
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§ 18
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia 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.
§ 19
Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.

Walne Zebranie Członków
§ 20
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 cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze,
zawiadamiając skutecznie 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 godziny od momentu zwołania Walnego Zebrania Członków.

4.

Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5.

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

6.

a)

z własnej inicjatywy,

b)

na wniosek członków Komisji Rewizyjnej,

c)

na pisemny wniosek co najmniej 1/5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania
i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

7.

W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział bez prawa głosowania członkowie wspierający i inne zaproszone osoby.

§ 21
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1.

określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2.

uchwalanie zmian statutu,

3.

wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

4.

udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5.

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

6.

rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

7.

podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

8.

podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

9.

podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,

10. nabywanie, zbywanie i obciążanie majątku Stowarzyszenia.
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Zarząd
§ 22

1.

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,
reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2.

Zarząd składa się z 3 do 5 osób:
a.

przewodniczącego – wybieranego przez Walne Zebranie Członków,

b.

zastępcy przewodniczącego, sekretarza i skarbnika wyłonionych spośród wybranego przez Walne Zebranie
Członków Zarządu

3.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje
przewodniczący.

4.

W pracach Zarządu mogą brać udział z prawem głosu doradczego inne zaproszone osoby.

5.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków
Zarządu. Na wniosek jednego z członków Zarządu głosowanie można utajnić.

6.

W przypadku równego rozłożenia głosów, głos decydujący ma Przewodniczący.

7.

Stowarzyszenie reprezentuje Przewodniczący Zarządu lub dwóch innych członków Zarządu działających razem.

8.

Zobowiązania finansowe Stowarzyszenia do kwoty 5 000 zł podejmuje samodzielnie każdy członek Zarządu Stowarzyszenia,
natomiast powyżej 5 000 zł – Przewodniczący Zarządu lub dwóch innych członków Zarządu działających razem.
§ 23

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1.

kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

2.

realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

3.

zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

4.

wydawanie regulaminów i zarządzeń regulujących strukturę i funkcjonowanie Stowarzyszenia,

5.

zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

6.

planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

7.

reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

8.

przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

9.

zwoływanie Walnego Zebrania,

10. ustalanie wysokości składek członkowskich,

11. współpraca

z innymi instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi i oświatowymi w zakresie problematyki książki, biblioteki

i czytelnictwa,

12. decydowanie o przejęciu spadku za zgodą Komisji Rewizyjnej.
Komisja Rewizyjna
§ 24

1.

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2.

Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków, spośród których wybiera się przewodniczącego.

3.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje
Przewodniczący.
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4.

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym przy obecności pełnego składu Komisji.

5.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

6.

Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w zarządzie.

7.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
- pozostawać w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa,
- być skazani prawomocnym wyrokiem sadu za przestępstwo z winy umyślnej,
- otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów.
§ 25

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1.

kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2.

ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

3.

składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu
Stowarzyszenia,

4.

wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,

5.

wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,

6.

wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

7.

żądanie od członków zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień,

8.

żądanie od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,

9.

zgoda na decyzję o przejęciu spadku.
Rozdział IV
Finanse Stowarzyszenia
§ 26

1.

Środki finansowe Stowarzyszenia tworzone są z:

a.

składek członkowskich,

b.

darowizn, spadków, zapisów (nie większych niż 15.000 euro),

c.

dotacji i ofiarności publicznej,

d.

zbiórek publicznych,

e.

wpływów z działalności statutowej odpłatnej.

2.

Minimalną składkę członkowską ustala Zarząd.

3.

Składki członkowskie zbiera Skarbnik za pośrednictwem agendy bibliotecznej, z której korzysta członek Stowarzyszenia.

4.

Istnieje możliwość wpłaty bezpośredniej na konto bankowe Stowarzyszenia, którego numer posiada każda placówka
biblioteczna.
Rozdział V
Rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 27

Rozwiązanie Stowarzyszenia Przyjaciół „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu może nastąpić jedynie na podstawie uchwały Walnego
Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 28
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Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu, o ile Walne Zebranie Członków nie postanowi inaczej.
§ 29
Walne Zebranie Członków określa cel na jaki przeznaczony ma być majątek likwidowanego Stowarzyszenia.
Rozdział VI
§ 30
Statut został przyjęty na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Przyjaciół „Biblioteki pod Atlantami”

w Wałbrzychu

w dniu 26.03.2012.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
W sprawach nie objętych postanowieniami Statutu lub spornymi decyzje podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia mając na
uwadze przepisy Ustawy z dnia 7.04.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami).
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