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ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Tworzy się Stowarzyszenie pod nazwą Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej
MROWISKO zwane w dalszej części niniejszego statutu Towarzystwem MROWISKO lub
Towarzystwem.
§2
Terenem prowadzonej działalności Towarzystwa MROWISKO jest obszar Rzeczypospolitej
Polskiej a siedzibą władz statutowych jest miasto Gdańsk.
Dla właściwej realizacji swoich celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działalność
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej .
§3
Towarzystwo MROWISKO jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na
podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach ustawy o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie, ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niniejszego Statutu .
Towarzystwo MROWISKO posiada osobowość prawną.
§4
Towarzystwo MROWISKO ma prawo powoływania oddziałów terenowych na zasadach
określonych w dalszych postanowieniach statutu.
§5
Towarzystwo MROWISKO prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego
w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych według zasad określonych w
przepisach prawa a w szczególności ustawy o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie
1. Towarzystwo MROWISKO prowadzi działalność społecznie użyteczną, której cele i
środki działania wyszczególnione zostały w rozdziale II statutu.
2. Dla realizacji swoich celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działalność
gospodarczą.
§6

Towarzystwo MROWISKO może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i
stowarzyszeń.
§7
1.

Towarzystwo MROWISKO może posiadać godło, sztandar, hymn, odznakę
członkowską, na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

2. Symbol i nazwa Towarzystwa MROWISKO podlegają ochronie prawnej

§8
Działalność Towarzystwa MROWISKO opiera się na pracy społecznej ogółu jego członków.
§9
Towarzystwo MROWISKO może zatrudniać pracowników dla prowadzenia działalności
statutowej i organizacyjnej.
ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania
§ 10
Celem nadrzędnym Towarzystwa MROWISKO jest prowadzenie działalności społecznie
użytecznej, ochrona zdrowia społeczeństwa oraz wszechstronna pomoc świadczona na rzecz
osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie, ze
szczególnym uwzględnieniem młodzieży, zwłaszcza osób uzależnionych i zagrożonych
uzależnieniem, wykorzystywanych i nieprzystosowanych społecznie, dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych oraz środowisk społecznie zaniedbanych.
Celem Towarzystwa MROWISKO jest:
1. ochrona i promocja zdrowia
2. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób
3. działalność charytatywna
4. działalność na rzecz mniejszości
5. działania na rzecz osób niepełnosprawnych
6. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem
7. upowszechnienie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw
kobiet i mężczyzn
8. upowszechnianie i ochrona praw dziecka
9. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości
10. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
11. działalność wspomagająca naukę, oświatę, edukację i wychowanie
12. wspomaganie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
13. wspomaganie kultury i ochrona dóbr tradycji
14. promocja kultury fizycznej i sportu

15. działalność z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego
16. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje
pozarządowe i podmioty publiczne
17. działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania
patologiom społecznym
18. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami
19. promocja i organizacja wolontariatu
§ 11
Towarzystwo MROWISKO realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności
odpłatnej i nieodpłatnej.
I. Działalność odpłatna realizowana jest poprzez:
1. Powoływanie i prowadzenie placówek, między innymi takich jak:
a) świetlice socjoterapeutyczne i ośrodki profilaktyki środowiskowej, kluby
środowiskowe
b) punkty

informacyjne,

zagrożonych

konsultacyjne,

uzależnieniem,

ich

poradnie

rodzin

i

dla

osób

bliskich,

wykluczeniem społecznym
c) ośrodki i oddziały pobytu dziennego
d) ośrodki rehabilitacji dla dzieci i młodzieży
e) ośrodki i punkty wsparcia dla osób dorosłych i seniorów
f) ośrodki rehabilitacji dla osób dorosłych
g) ośrodki rehabilitacji dla osób z nawrotami
h) ośrodki dla osób z współwystępującymi zaburzeniami
i) hostele, mieszkania i programy readaptacyjne
j) telefony zaufania
k) ośrodki opiekuńczo - lecznicze
l) ośrodki, kluby i programy aktywizacji zawodowej i społecznej
m) ośrodki resocjalizacyjne, terapeutyczne i rewalidacyjne
n) ośrodki, punkty i programy pomocy postpenitencjarnej
2.Tworzenie Centrów i Klubów Integracji Społecznej.
3. Powoływanie i prowadzenie Centrów Kształcenia Ustawicznego.

oraz

uzależnionych,
zagrożonych

4. Organizację szkoleń przygotowujących pracowników i wolontariuszy do pracy z
osobami zagrożonymi wykluczeniem i wykluczonymi społecznie.
5. Inspirowanie i prowadzenie z zachowaniem obowiązujących przepisów działalności
publikacyjnej i wydawniczej.
6. Współpracę ze środkami masowego przekazu.
7. Opracowywanie i realizowanie programów edukacyjnych, informacyjnych i promocji
zdrowia.
8. Inicjowanie i prowadzenie badań w sferze problemów społecznych.
9. Organizowanie zjazdów, sympozjów i innych form wymiany informacji
doświadczeń

i

II. Działalność nieodpłatna realizowana jest poprzez:
1. Powoływanie i prowadzenie placówek, między innymi takich jak:
a. świetlice socjoterapeutyczne i ośrodki profilaktyki środowiskowej, kluby
środowiskowe
b. punkty informacyjne, konsultacyjne, poradnie dla osób uzależnionych,
zagrożonych uzależnieniem, ich rodzin i bliskich, oraz zagrożonych
wykluczeniem społecznym
c. ośrodki i oddziały pobytu dziennego
d. ośrodki rehabilitacji dla dzieci i młodzieży
e. ośrodki i punkty wsparcia dla osób dorosłych i seniorów
f. ośrodki rehabilitacji dla osób dorosłych
g. ośrodki rehabilitacji dla osób z nawrotami
h. ośrodki dla osób z współwystępującymi zaburzeniami
i. hostele, mieszkania i programy readaptacyjne
j. telefony zaufania
k. ośrodki opiekuńczo – lecznicze
l. ośrodki, kluby i programy aktywizacji zawodowej i społecznej
m. ośrodki resocjalizacyjne, terapeutyczne i rewalidacyjne
n. ośrodki, punkty i programy pomocy postpenitencjarnej
2. Tworzenie Centrów i Klubów Integracji Społecznej.
3. Powoływanie i prowadzenie Centrów Kształcenia Ustawicznego .
4. Organizację szkoleń przygotowujących pracowników i wolontariuszy do pracy z
osobami zagrożonymi wykluczeniem i wykluczonymi społecznie.
5. Inspirowanie i prowadzenie z zachowaniem obowiązujących przepisów działalności
publikacyjnej i wydawniczej
6. Współpracę ze środkami masowego przekazu.
7. Prowadzenie działań popularyzujących wśród dzieci i młodzieży pozytywne formy
aktywności życiowej.
8. Współdziałanie z właściwymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, służb
penitencjarnych,

szkolnictwem,

placówkami

oświatowymi,

organizacjami

społecznymi i młodzieżowymi, organizacjami sportowymi, rekreacyjnymi, związkami
wyznaniowymi oraz administracją państwową i samorządową.
9. Opracowywanie i realizowanie programów edukacyjnych, informacyjnych i
promocji zdrowia.

10.Inicjowanie i prowadzenie badań w sferze problemów społecznych.
11. Organizowanie zjazdów, sympozjów i innych form wymiany informacji i
doświadczeń
12. Inicjowanie form samopomocy integrujących środowiska młodzieżowe, rodzinne
i szkolne w celu minimalizacji zagrożeń społecznych.
13. Tworzenie Oddziałów Terenowych Towarzystwa MROWISKO.
ROZDZIAŁ III
C z ł o n k o w i e, i c h p r a w a i o b o w i ą z k i
§ 12
Członkiem

zwyczajnym

Towarzystwa

MROWISKO

może

być

każdy

obywatel

Rzeczpospolitej Polskiej, za wyjątkiem osób wymienionych w §13, mający pełną zdolność do
czynności prawnych, nie pozbawiony praw publicznych, który deklaruje pracę dla dobra
Towarzystwa MROWISKO i realizację jego statutowych celów.
Członkiem Towarzystwa MROWISKO może być, za zgodą Zarządu Głównego, osoba nie
posiadająca obywatelstwa polskiego.
§ 13
Członkowie Towarzystwa MROWISKO dzielą się na:
1. zwyczajnych
2. wspierających
3. honorowych
§ 14
Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
a. Przestrzegania postanowień statutu i regulaminów oraz stosowania się do uchwał
władz Towarzystwa MROWISKO.
b. Udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa MROWISKO.
c. Regularnego opłacania składek członkowskich.
§ 15
Członek zwyczajny ma prawo do:
a. Czynnego i biernego wyboru władz Towarzystwa MROWISKO.
b. Udziału we wszelkich działaniach statutowych Towarzystwa MROWISKO.

c. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Towarzystwa
MROWISKO.
a. Korzystania z rekomendacji, gwarancji i pomocy Towarzystwa MROWISKO.
§ 16
Członków zwyczajnych przyjmuje uchwałą Zarząd Główny na podstawie pisemnej
deklaracji o woli wstąpienia do Towarzystwa, akceptacji jego celów oraz zobowiązania
do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa MROWISKO oraz
rekomendacji dwóch członków należących do Towarzystwa przynajmniej 2 lata.
§ 17
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna oraz prawna z kraju lub zagranicy
wspomagająca działalność Towarzystwa.
2. Członkowie wspierający są przyjmowani przez Zarząd Główny na podstawie pisemnej
deklaracji.
3. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i
biernego prawa wyborczego.
§ 18
1. Członkostwo

honorowe

nadaje

Walne

Zebranie

Członków

Towarzystwa

MROWISKO na wniosek Zarządu Głównego osobom szczególnie zasłużonym dla
Towarzystwa i realizacji jego celów statutowych, a także osobom cieszącym się
wysokim autorytetem moralnym.
2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem
czynnego i biernego prawa wyborczego, natomiast jest zwolniony z opłacania składek
członkowskich.
3. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków Towarzystwa na
wniosek Zarządu Głównego.
§ 19
Przynależność do Towarzystwa ustaje w razie:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu.
2. Skazania prawomocnym wyrokiem na karę dodatkową utraty praw publicznych.
3. Śmierci członka Towarzystwa
4. Skreślenia z listy członków przez Zarząd Główny z powodu nie opłacania składek przez
jeden rok.

5. Od decyzji o skreśleniu przez Zarząd Główny przysługuje odwołanie do Zarządu do
Walnego Zebrania Członków.
6. Decyzja Walnego Zebrania Członków Towarzystwa MROWISKO jest ostateczna
§ 20
Członkostwo członka wspierającego ustaje w następujących przypadkach:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu.
2. Skreślenia na podstawie Uchwały Zarządu Głównego w związku ze zmianą profilu
działalności, zaprzestaniem faktycznym działalności lub z powodu utraty osobowości
prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną.
ROZDZIAŁ IV
Władze Towarzystwa MROWISKO
§ 21
1. Władzami Towarzystwa MROWISKO są:
a. Walne Zebranie Członków Towarzystwa
b. Zarząd Główny
c. Główna Komisja Rewizyjna
2. Kadencja władz naczelnych trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
3. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków władz Towarzystwa, władzom
tym przysługuje prawo kooptacji, lecz liczba członków dokooptowanych nie może
przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
4. Uchwały władz podejmowane są bezwzględną większością głosów przy obecności
ponad połowy uprawnionych do głosowania jeśli dalsze postanowienia nie stanowią
inaczej.
§ 22
1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków Towarzystwa
MROWISKO, zwołane przez Zarząd Główny.
2. Walne Zebranie Członków Towarzystwa MROWISKO może być zwyczajne lub
nadzwyczajne.
§ 23
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Towarzystwa MROWISKO należy:
1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Towarzystwa MROWISKO.

2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego,
Głównej

Komisji Rewizyjnej.

3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Głównej Komisji
Rewizyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zarządu Głównego, członków Zarządu Głównego oraz
Głównej Komisji Rewizyjnej.
5. Zatwierdzanie wytycznych i sprawozdań finansowych.
6. Uchwalanie członkostwa honorowego oraz pozbawienie członkostwa honorowego
na wniosek Zarządu Głównego.
7. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu.
8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa MROWISKO.
9. Rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawach członkowskich.
10. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych
władz.
§ 24
Walne Zebranie Członków jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy
obecności ponad połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez
względu na ilość obecnych.
§ 25
1. W Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa MROWISKO biorą udział z głosem
decydującym Członkowie Zwyczajni.
2.

W Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym biorą udział: członkowie
honorowi, przedstawiciele członków wspierających, zaproszeni goście.
§ 26

1. Zwyczajny Walne Zebranie Członków Towarzystwa MROWISKO zwołuje Zarząd
Główny.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Towarzystwa, Zarząd Główny powiadamia co najmniej na 14 dni przed terminem Zjazdu.

§ 27
Mandaty na Walne Zebranie Członków Towarzystwa zachowują swoją ważność przez całą
kadencję.
§ 28
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa MROWISKO może być
zwołane z inicjatywy Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej lub na
wniosek 1/3 liczby Członków Towarzystwa MROWISKO.
2. Zarząd Główny ma obowiązek w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku przez
Główną Komisję Rewizyjną lub 1/3 liczby Członków Towarzystwa zwołać
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa MROWISKO.
3. Nadzwyczajny Walne Zebranie Członków Towarzystwa MROWISKO obraduje nad
sprawami, dla których zostało zwołane, zgodnie z Regulaminem obrad ustanowionym
uchwałą Zarządu Głównego. Regulamin może być zmieniony jedynie Uchwałą
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa MROWISKO.
§ 29
1.

Zarząd Główny wybierany jest przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa
MROWISKO w głosowaniu tajnym w liczbie nie większej niż pięciu członków, w
tym przewodniczący.

2.

Przewodniczący Zarządu Głównego Towarzystwa MROWISKO wybierany i
odwoływany jest w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie w głosowaniu
bezpośrednim.

3.

Zarząd Główny na wniosek Przewodniczącego Zarządu Głównego Towarzystwa
MROWISKO wybiera spośród siebie jednego lub dwóch wiceprzewodniczących.
§ 30

Członek Zarządu Głównego traci swój mandat w przypadku:
1. Ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.
2. Zrzeczenia się mandatu.
3. Skazania za przestępstwo umyślne prawomocnym wyrokiem sądu.
§ 31
Zarząd Główny kieruje działalnością Towarzystwa i odpowiada za swoją działalność przed
Walnym Zebraniem Członków Towarzystwa MROWISKO.
§ 32
Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1. Czuwanie nad wykonywaniem i przestrzeganiem uchwał Walnego Zebrania.
2. Ustalanie wytycznych i zatwierdzanie planów działalności Towarzystwa.
3. Zatwierdzanie budżetu i bilansów rocznych oraz sprawozdań z działalności
Towarzystwa.
4. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych i instrukcji.
5. Podejmowanie decyzji o utworzeniu i rozwiązaniu oddziałów terenowych.
6. Powoływanie i rozwiązywanie placówek oraz centrów prowadzonych przez
Towarzystwo MROWISKO po zapoznaniu się z opinią właściwego Oddziału
terenowego oraz nadzorowanie ich działalności.
7. Zawieszanie w czynnościach zarządów oddziałów lub ich odwoływanie, mianowanie
zarządów tymczasowych lub pełnomocników do czasu wyboru i ukonstytuowania się
nowego zarządu.
8. Powoływanie komisji i struktur powstających przy Zarządzie Głównym, oraz
zatwierdzanie regulaminów ich pracy.
9. Zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa MROWISKO.
10. Powoływanie i odwoływanie Głównego Księgowego Towarzystwa MROWISKO.
11. Powoływanie i odwoływanie kierowników placówek
12. Kierowanie do placówek oraz odwoływanie z pracy w placówkach poborowych
skierowanych do odbycia zastępczej służby wojskowej w Towarzystwie
MROWISKO.
13. Składanie wyjaśnień bądź zgłaszanie zastrzeżeń do protokołów zewnętrznych
kontroli Towarzystwa MROWISKO.
§ 33
1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
ponad

połowy

członków,

w

tym

przewodniczącego

lub

jednego

z

wiceprzewodniczących. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego
zebrania.
2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż
raz na trzy miesiące .
3. Posiedzenia Zarządu Głównego są zwoływane przez: przewodniczącego, sekretarza
lub 1/3 członków Zarządu Głównego.
§ 34

Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu Głównego należy:
a. kierowanie pracami Zarządu,
b. reprezentowanie Zarządu oraz Towarzystwa z wyjątkiem sytuacji, w których
Przewodniczący upoważni do takiej czynności Wiceprzewodniczącego lub ustanowi
Pełnomocnika,
c. jednoosobowe zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez
Zarząd Główny.
§ 35
1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, spośród których wybiera się
przewodniczącego.
2. Główna Komisja Rewizyjna stanowi organ kontroli Towarzystwa odrębny od Zarządu
Głównego, niepodległy mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Głównego
ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z
tytułu zatrudnienia.
4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym
wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej. W razie skazania członka Głównej Komisji
Rewizyjnej za przestępstwo popełnione z winy umyślnej traci on automatycznie swój
mandat.
5. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji
zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż
określone w obowiązujących przepisach o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi
podmiotami prawnymi.
§ 36
1. Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do prowadzenia co najmniej raz w roku
kontroli całokształtu działalności Towarzystwa MROWISKO, ze szczególnym
uwzględnieniem spraw finansowych.
2.

Główna Komisja Rewizyjna nadzoruje Komisje Rewizyjne Oddziałów.

3. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo zlecać Komisjom Rewizyjnym Oddziałów
Terenowych dokonywanie kontroli podmiotów działających na terenie właściwego
oddziału.

4.

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach
Zarządu Głównego z głosem doradczym, a także występować do Zarządu Głównego z
wnioskami pokontrolnymi.

ROZDZIAŁ V
Oddziały Terenowe Towarzystwa MROWISKO
§ 37
1. Oddział Terenowy Towarzystwa MROWISKO powstaje na podstawie uchwały Zarządu
Głównego.
2. Nazwa, teren działania i siedziba Oddziału Terenowego określone są przez Zarząd
Główny Towarzystwa MROWISKO,
3. Do powstania Oddziału Terenowego wymagana jest liczba co najmniej 20 członków.
§ 38
1. Władzami Oddziału Terenowego są:
a. Walne Zebranie Członków Oddziału
b. Zarząd Oddziału
c. Komisja Rewizyjna Oddziału
2. Kadencja władz Oddziału Terenowego trwa cztery lata, ich wybór odbywa się w
głosowaniu tajnym.
§ 39
1. Najwyższą władzą Oddziału Terenowego jest Walne Zebranie Członków Oddziału
zwołane przez Zarząd Oddziału Terenowego.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 40
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1. Uchwalanie programu działania Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami
naczelnych władz Towarzystwa MROWISKO.
2. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału.
3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek komisji Rewizyjnej
Oddziału.
4. Wybór władz oddziału Terenowego.
5. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Oddziału, Komisję
Rewizyjną Oddziału oraz Członków Oddziału.
§ 41
1. Na Walnym Zebraniu Członków Oddziału Terenowego głos decydujący mają członkowie
Oddziału.
2. Głos doradczy mają członkowie honorowi, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
§ 42
Walne Zebranie Członków Oddziału podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w
pierwszym terminie przy obecności ponad połowy osób uprawnionych do głosowania, w
drugim terminie bez względu na ilość obecnych.
§ 43
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału Terenowego Towarzystwa zwołuje Zarząd
Oddziału.

O terminie miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania

Członków Zarząd Oddziału powiadamia co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
§ 44
Mandaty na Walne Zebranie Oddziału Terenowego zachowują swoją ważność przez całą
kadencję.
§ 45

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwołane z inicjatywy
Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału lub 1/3
liczby członków Oddziału.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w terminie
14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje nad sprawami, dla których
zostało zwołane.

§ 46
1. Zarząd Oddziału Terenowego Towarzystwa MROWISKO wybierany jest w głosowaniu
tajnym przez Walne Zebranie Członków Oddziału, składa się z nie więcej niż pięciu osób
w tym przewodniczącego.
2. Przewodniczący Zarządu Oddziału wybierany i odwoływany jest w głosowaniu tajnym
przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu bezpośrednim.
3. Zarząd Oddziału na wniosek Przewodniczącego wybiera spośród siebie
wiceprzewodniczącego.
§ 47
Do kompetencji Zarządu Oddziału Terenowego Towarzystwa MROWISKO należy:
1. Realizowanie uchwał i wytycznych władz naczelnych Towarzystwa „MROWISKO”.
2. Realizowanie uchwał i wytycznych Walnego Zebrania Członków Oddziału Terenowego
3. Uchwalanie planów działalności Oddziału oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich
działalności.
4. Przyjmowanie nowych członków Towarzystwa.
5. Powoływanie Komisji i struktur powstających przy Zarządzie Oddziału Terenowego.
6. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych i instrukcji pracy Oddziału
7. Udzielanie rekomendacji placówkom działającym w na danym terenie
8. Opiniowanie rekomendacji do pełnienia funkcji i realizacji zadań w strukturach
Towarzystwa MROWISKO
9. Występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami dotyczącymi działalności Oddziału.
10. Składanie okresowych sprawozdań z pracy Zarządowi Głównemu.
§ 48
1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków i wybiera spośród siebie
przewodniczącego i sekretarza.
2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy kontrola co najmniej raz w
roku

całokształtu

działalności,

a

w

szczególności

gospodarki

finansowej

Oddziału.
3. Komisja Rewizyjna Oddziału dokonuje kontroli podmiotów działających na terenie
właściwego Oddziału na zlecenie Głównej Komisji Rewizyjnej
4. Komisja Rewizyjna Oddziału stanowi organ kontroli Towarzystwa odrębny od Zarządu
Oddziału, niepodległy mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą być członkami Zarządu Oddziału
ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z
tytułu zatrudnienia.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą być skazani prawomocnym
wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej. W razie skazania członka Komisji
Rewizyjnej Oddziału Terenowego za przestępstwo popełnione z winy umyślnej traci on
automatycznie swój mandat.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji
zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż
określone w obowiązujących przepisach wynagradzania osób kierujących niektórymi
podmiotami prawnymi.
ROZDZIAŁ VI
Majątek i fundusze Towarzystwa
§ 49
1. Majątek Towarzystwa „MROWISKO” stanowi ogół praw rzeczowych, których
przedmiotem są nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Towarzystwo nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem
zobowiązań jego członków, członków organów lub pracowników, jak również osób, z
którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami
bliskimi”.
3. Towarzystwo nie może przekazywać majątku na rzecz swoich członków, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich.
4. Towarzystwo nie może wykorzystywać majątku na rzecz swoich członków, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba że wykorzystywanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu
Towarzystwa MROWISKO.
5. Towarzystwo nie może kupować na szczególnych zasadach towarów lub zamawiać
usług podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej
organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 50
Na fundusze składają się:
a. składki członkowskie
b. darowizny
c. spadki i zapisy
d. dotacje i subwencje
e. dochody z ofiarności publicznej
f. dochody z majątku Towarzystwa
g. odsetki i dochody z kapitału
h. dochody pozyskiwane z prowadzenia działalności odpłatnej
i. wpływy z nawiązek sądowych
§ 51
Cały dochód Towarzystwa przeznaczony jest na działalność statutową.

§ 52
1. Do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Towarzystwa wymagany jest podpis
Przewodniczącego jednoosobowo lub podpisy Wiceprzewodniczącego wraz z
Członkiem Zarządu działających łącznie.
2. Do sygnowania pism nie mających charakteru zobowiązań finansowych wymagane są
podpisy Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
3. W szczególnych wypadkach Zarząd Główny może ustanowić pełnomocników do
składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa.
ROZDZIAŁ VII
Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa „MROWISKO”
§ 53
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walny Zebranie Członków
większością 2/3 głosów przy obecności ponad połowy osób uprawnionych do
głosowania.
2. Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa „MROWISKO podejmuje Walne Zebranie
Członków Towarzystwa MROWISKO większością 2/3 głosów, przy obecności ponad
połowy osób uprawnionych do głosowania.
3.

Uchwały, o których mowa w ustępie 1 i 2 podlegają zatwierdzeniu przez władzę
rejestracyjną.

Statut został przyjęty Uchwałą Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Profilaktyki
Środowiskowej „MROWISKO” w Gdańsku, w dniu 29.11.2013 r.

Zarząd Główny Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO”
80-298 Gdańsk ul. Agrarna 2
www.mrowisko.org.pl

