STATUT
STOWARZYSZENIA OSIEDLOWEJ SIECI TELEWIZYJNEJ
„ PIEKARY ” w GNIEŹNIE

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie Osiedlowej Sieci Telewizyjnej „Piekary” jest organizacją samorządną
mieszkańców zrzeszającą członków zamieszkujących na terenie związanym z
funkcjonowaniem sieci, których przedmiotem działalności jest budowa oraz eksploatacja
sieci telewizyjnej oraz podejmowanie przedsięwzięć wspomagających tego typu
działalność.
2. Przedmiotem działalności Stowarzyszenia wg PKD ( Polskiej Klasyfikacji Działalności )
jest:
a) Radiokomunikacja – usługi telekomunikacyjne realizowane przy pomocy urządzeń
radiokomunikacyjnych
b) Radiodyfuzja – przesyłanie, nadawanie lub odbiór sygnału telewizyjnego lub radiowego
w celu bezpośredniego jego odbioru przez ogół obywateli
c) Telewizja kablowa – przesyłanie do abonentów sieci kablowej sygnałów telewizyjnych i
radiowych

§2
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej, Ustawy z dnia 07. 04. 1989r. „Prawo o stowarzyszeniach”
/Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 104 str. 333/ oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest osiedle mieszkaniowe Piekary i Dalki oraz
teren Dziekanki w mieście Gnieźnie.
3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gniezno, ul. Czarnieckiego Nr 7.

4. Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem: Stowarzyszenie Osiedlowej Sieci Telewizyjnej
„Piekary” ul. Czarnieckiego 7 62-200 Gniezno.
5. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
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6. Stowarzyszenie jest kontynuatorem działań Komitetu Organizacyjnego Telewizji
Kablowej w Osiedlu Piekary i przejmuje od niego sieć telewizyjną wraz z abonentami.

§3
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele sposobami określonymi w niniejszym statucie.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

ROZDZIAŁ II
Cele, zadania i sposoby ich realizacji
Zmienia się treść § 4

§4
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, ochrony
środowiska.
Zmienia się treść § 5

§5
Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:
1. Budowę, rozbudowę, konserwację i eksploatację sieci telekomunikacyjnej.
2. Nadzór nad prawidłową eksploatacją sieci telekomunikacyjnej i urządzeniami
technicznymi.
3. Wykorzystywanie możliwości sieci telekomunikacyjnej i innych urządzeń technicznych.
4. Retransmisję programów polskich i zagranicznych.
5. Nadawanie w sieci telekomunikacyjnej programów telewizyjnych o tematyce lokalnej.
6. Promocję kultury i oświaty.
7. Upowszechnianie przekazu informacji, poznawanie innych kultur i języków poprzez
wykorzystywanie możliwości technicznych sieci telekomunikacyjnej.
8. Prowadzenie działalności gospodarczej w celu pozyskania środków finansowych na
działalność statutową.
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Zmienia się treść § 6

§6
1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie
zarobkowych.
2. Do wykonywania konkretnych zadań w Stowarzyszeniu mogą być zatrudniani
pracownicy.
3. Osobom będącym we władzach Stowarzyszenia przysługuje prawo do zwrotu
uzasadnionych wydatków, poniesionych w związku z wykonywaniem zadań statutowych.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§7
Członkami Stowarzyszenia mogą być:
1. Odbiorcy programów, którzy na zasadzie pełnej dobrowolności zadeklarowali swój udział
w Stowarzyszeniu /członkowie zwyczajni/.
2. Osoby prawne, których cele działania są zbieżne z przewidzianymi w niniejszym statucie
oraz deklarują swój udział, bądź podejmą współpracę na rzecz Stowarzyszenia
/członkowie wspierający/.
3. Przyjęcie w poczet Stowarzyszenia członków następuje z chwilą podjęcia uchwały przez
Zarząd po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji.
4. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków zainteresowany może odwołać się do
Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od otrzymania odmowy.
5. Skreślenie z listy lub wykluczenie członka następuje na podstawie uchwały Zarządu.
6. Od uchwały Zarządu zainteresowany może wnieść w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Walne zebranie rozpatruje odwołanie
na najbliższym posiedzeniu.

§8
Członkom Stowarzyszenia przysługuje:
1. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia.
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2. Prawo do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej z głosem
doradczym.
3. Prawo do uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.
4. Prawo do korzystania z majątku Stowarzyszenia.
5. Prawo do korzystania z pomocy Stowarzyszenia we wszystkich sprawach wynikających
ze statutu.
6. Prawo zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.
7. Prawo do przeglądania
Stowarzyszenia.

wszystkich

dokumentów

dotyczących

działalności

§9
Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
1. Przestrzegać postanowień Statutu oraz regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia.
2.

Opłacanie składek członkowskich według zasad określonych uchwałą Walnego Zebrania
Członków.

3. Dbanie o dobro i rozwój Stowarzyszenia.
4. Sprawowanie pieczy nad majątkiem Stowarzyszenia.

§ 10
Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa przez:
1. Likwidację Stowarzyszenia lub rozwiązanie.
2. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie.
3. Pozbawienie członkostwa na mocy uchwały Zarządu.
4. Wykluczenie uchwałą Zarządu z powodu prowadzenia działalności sprzecznej ze statutem
oraz zasadami Stowarzyszenia.

§ 11
Pozbawienie członkostwa może nastąpić wskutek:
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1.

Rażącego naruszania postanowień statutu lub regulaminów Stowarzyszenia.

2. Działania na szkodę Stowarzyszenia.
3. Nie uiszczenia składek członkowskich bez dostatecznego uzasadnienia.

ROZDZIAŁ IV
Organy Stowarzyszenia
§ 12
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków.
2. Zarząd Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna.
4. Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
5. Wybory do władz Stowarzyszenia są równe, jawne i bezpośrednie.

§ 13
1. Naczelną władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. W przypadku, gdy liczba członków przekroczy 1000, kompetencje Walnego Zebrana
może na mocy uchwały tegoż Zebrania przejąć Walne Zebranie Delegatów.
3. Delegaci wyłonieni zostają zgodnie z § 13 statutu i tworzą Radę Delegatów. Szczegółowe
zasady i tryb wybierania delegatów określi regulamin wyborczy. Okręgi wyborcze tworzy
się w oparciu o zasadę terytorialną /jeden delegat jako przedstawiciel z jednej ulicy/.
4. Kadencja delegatów trwa 4 lata.

§ 14
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1.

Ocena działalności Stowarzyszenia oraz uchwalanie planu i wytycznych do działalności.

2. Rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu
podejmowanie uchwał z tym związanych.

oraz Komisji Rewizyjnej i

3. Uchwalanie regulaminów obowiązujących członków Stowarzyszenia.
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4. Dokonywanie wyborów członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
5. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach związanych z członkostwem.
6. Rozpatrywanie wniosków złożonych przez członków i podejmowanie uchwał w sprawach
będących przedmiotem obrad Zarządu.
7. Decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia i zmianie Statutu.
8. Udzielanie absolutorium ustępującym władzom.
9. Powołanie Biura Stowarzyszenia – w przypadku nie powołania Biura, jego funkcję pełni
Zarząd.
10. Do kompetencji Walnego Zebrania należy również uzupełnianie składu władz /Zarządu,
Komisji Rewizyjnej/ na najbliższym Walnym Zebraniu. O ile okres oczekiwania byłby
zbyt długi /powyżej 3 miesięcy/ uzupełnienie składu władz nastąpi na Nadzwyczajnym
Walnym Zebraniu.

§ 15
1. Walne Zebranie może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.
2. Zwyczajne Zebranie zwoływane jest w trybie zwyczajnym przez Zarząd nie rzadziej niż
raz w roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest w razie ważnej potrzeby uchwałą
Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na żądanie 1/5 ogólnej liczby członków
Stowarzyszenia.
4. O terminie zwołania Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków na piśmie co
najmniej 2 tygodnie przed data obrad.
5. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów będących na zebraniu.

§ 16
1.

Zarząd Stowarzyszenia stanowi najwyższą władzę w okresie między Walnymi
zebraniami.

2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 członków powołanych uchwałą Walnego Zebrania
na okres 4 lat.
3. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wyłania Prezydium w składzie przewodniczącego i
dwóch zastępców.
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§ 17
1. Do kompetencji Zarządu należy kierowanie pracami Stowarzyszenia zgodnie z
wytycznymi uchwalonymi przez Walne Zebranie, a w szczególności:
a) opracowanie i uchwalenie planów bieżących do działalności,
b) organizowanie pracy biura obsługi sieci telewizyjnej,
c) określenie podstawowych zasad gospodarowania środkami materialnymi i majątkiem
Stowarzyszenia,
d) przyjmowanie członków i podejmowanie uchwał o pozbawieniu członkostwa,
e) sprawowanie nadzoru w zakresie użytkowania przez abonentów sieci telewizyjnej i
prawidłowym jej funkcjonowaniu,
f) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu,
g) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego Imieniu,
h) zwoływanie Walnego Zebrania,
i) rozpatrywanie skarg i wniosków członków.

§ 18
1. Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki osobiście.
2.
a)
b)
c)
d)

Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje w razie:
śmierci członka Zarządu,
ustaniu członkostwa,
rezygnacji,
odwołania.

§ 19
1. Zarząd Stowarzyszenia obraduje w każdym czasie nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
2. Prawo zwoływania Zarządu przysługuje każdemu z jej członków.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej
polowy jego członków.
W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 20
1. Komisja Rewizyjna Składa się co najmniej z 3 osób wybranych przez walne Zebranie.
Komisja Rewizyjna wyłania ze swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.
2. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia,
a w szczególności finansowo – gospodarczą , badając jej celowość i legalność.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są zwoływane w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż
raz w roku.
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4. Komisja Rewizyjna z przeprowadzonych czynności kontrolnych składa sprawozdanie
Walnemu Zgromadzeniu, formułując wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu oraz nie mogą być
pracownikami biura.

§ 21
1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
przeprowadza się wybory uzupełniające wg regulaminu wyborczego.
2. Szczegółowe zasady pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej określają przyjęte przez te
organy regulaminy.

ROZDZIAŁ V
Fundusze i majątek Stowarzyszenia

§ 22
Dla realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe:
1. Ze składek członkowskich.
2. Opłaty wpisowej.
3. Z dochodów z własnej działalności oraz majątku Stowarzyszenia.
4. Z otrzymanych darowizn, zapisów i spadków.

§ 23
1. Do zaciągania zobowiązań w Imieniu Stowarzyszenia wymagane jest oświadczenie woli
złożone przez dwóch członków Zarządu w tym jeden musi pochodzić od
Przewodniczącego lub jego Zastępcy.
2. Zarząd może ustanowić pełnomocnika do prowadzenia określonych spraw będących w
zakresie kompetencji Zarządu.
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§ 24
Okresem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

ROZDZIAŁ VI
Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 25
1. Zmiany w statucie dokonuje się na podstawie uchwał Walnego Zebrania większością ¾
ważnych głosów.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością ¾
ważnych głosów przy obecności 60% członków. W razie braku kworum zwołuje się
ponownie Walne Zebranie, na którym można podjąć uchwałę w powyższej kwestii bez
względu na liczbę obecnych członków.
3. Zmiany Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia muszą być umieszczone w porządku
obrad Walnego Zgromadzenia, podanym do wiadomości członkom na co najmniej 14 dni
przed datą zebrania.
4. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi sposób likwidacji oraz cele, na jakie ma
być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

Gniezno, dnia 27. 10. 2006r.

