STATUT STOWARZYSZENIA KIELECKIE INWESTYCJE
Tekst ujednolicony, uwzględniający zmiany wynikające z:
1) Uchwały nr 1/2011 Zebrania Komitetu Założycielskiego o zmianach statutu Stowarzyszenia Kieleckie
Inwestycje z dnia 2 kwietnia 2011 roku,
2) Uchwały nr 1/2012 Zwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kieleckie Inwestycje z dnia 10
marca 2012 roku w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia Kieleckie Inwestycje.

Rozdział I – Postanowienia ogólne
§1
Nazwa
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kieleckie Inwestycje i zwane jest w dalszej części Statutu
Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą „SKI”.

§2
Podstawa prawna, osobowość prawna, czas trwania
1. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego prawa oraz niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§3
Siedziba
Siedzibą stowarzyszenia i jego władz jest miasto Kielce.

§4
Teren działania
Terenem działania Stowarzyszenia jest przede wszystkim obszar miasta Kielce, a w dalszej kolejności obszar
województwa świętokrzyskiego, terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.

§5
Współpraca
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1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i
instytucjami, których cele działalności nie są sprzeczne z celami Stowarzyszenia oraz może pozostawać
członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, o tym samym lub
podobnym profilu działania.
3. Stowarzyszenie może być członkiem federacji i związków oraz organizacji lub stowarzyszeń krajowych
i zagranicznych.
4. O przystąpieniu do organizacji, o której mowa w ust. 2, bądź wystąpieniu z niej, decyduje Walne
Zebranie większością kwalifikowaną, co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w
Walnym Zebraniu.

§6
(skreślony)
§7
Działalność stowarzyszenia
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Stowarzyszenie może zlecać
prowadzenie swoich spraw innym osobom fizycznym i prawnym z wykorzystaniem dozwolonych prawem
umów i w tym celu zatrudniać pracowników.

Rozdział II – Cele i sposoby ich realizacji
§8
Cele
Do celów Stowarzyszenia należy:
a) działalność na rzecz rozwoju miasta Kielce i województwa świętokrzyskiego;
b) popularyzacja wiedzy o sprawach bieżących, planach na przyszłość oraz historii Kielc
i województwa świętokrzyskiego;
c) popularyzacja wiedzy o współczesnej architekturze i urbanistyce; wsparcie dla tworzenia
architektury na wysokim poziomie estetycznym i funkcjonalnym, sprzeciwianie się powstawaniu
architektury niedbałej i szkodliwej przestrzennie;
d) popularyzacja i promowanie miastotwórczych rozwiązań urbanistycznych, lobbing na rzecz
sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz tworzenie sprzyjającego
klimatu do inwestowania na obszarze Kielc i województwa świętokrzyskiego;
e) popieranie rewitalizacji oraz tworzenia nowych przestrzeni publicznych;
f) popularyzacja wiedzy dotyczącej infrastruktury miejskiej, architektury i inżynierii budowlanej;
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g) propagowanie rozwiązań komunikacyjnych, architektonicznych i urbanistycznych najlepszych pod
względem

funkcjonalnym,

estetycznym,

technicznym,

ekonomicznym,

społecznym

i

środowiskowym;
h) integracja środowisk, w tym studentów z różnych uczelni, fachowców z wszelkich branż związanych
z inwestycjami i rozwojem miasta jak i osób niezwiązanych zawodowo z tematem, popierających
rozwój Kielc i województwa świętokrzyskiego; wymiana wiedzy, doświadczeń i wzajemne wsparcie
celem wspólnego, skutecznego działania;
i)

wspomaganie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

j)

wspomaganie rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej;

k) wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
l)

działalność na rzecz ochrony przyrody;

m) propagowanie i rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku Kielc i województwa świętokrzyskiego
w polskiej opinii publicznej;
n) obywatelski nadzór nad prawidłowością przeprowadzania postępowania o zamówienia publiczne.

§9
Sposoby realizacji celów
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach, seminariach, kursach, szkoleniach,
warsztatach, prelekcjach, wykładach, wystawach i wycieczkach;
b) prowadzenie strony internetowej i działalności wydawniczej;
c) prowadzenie działań i kampanii na rzecz rozwoju infrastruktury miejskiej i infrastruktury z nią
związanej oraz poprawy jakości przestrzeni miejskiej;
d) występowanie na prawach strony reprezentującej interes społeczny oraz interes prawny uzasadniony
celami statutowymi w postępowaniach administracyjnych, procedurach związanych z planami
zagospodarowania przestrzennego oraz procesach sądowych, w procesach inwestycyjnych oraz
procedurach planistycznych;
e) opiniowanie planów, projektów, decyzji i uchwał organów administracji rządowej i samorządowej;
f) przeprowadzanie i przedstawianie opracowań, studiów, badań, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i
opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach z zakresu działalności statutowej;
g) współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami, przedsiębiorstwami, środkami
masowego przekazu, administracją publiczną;
h) udział w komisjach konkursowych powoływanych przez organy administracji publicznej oraz
podmioty prywatne ogłaszające otwarte konkursy ofert;
i)

udział w inicjatywach lokalnych;

j)

organizowanie imprez publicznych propagujących cele Stowarzyszenia.
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Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10
Członkowie Stowarzyszenia
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) honorowych.

§ 11
Uzyskanie członkostwa
Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16. rok życia oraz popiera cele
zawarte w § 8 Statutu. Członkiem Stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy niemający miejsca
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kandydat na członka zobowiązany jest:
a) złożyć pisemną deklarację o zapoznaniu się ze Statutem Stowarzyszenia oraz o chęci wstąpienia do
Stowarzyszenia;
b) zaprezentować swoją osobę na wyznaczonym posiedzeniu Zarządu oraz umotywować swoją chęć
przystąpienia do Stowarzyszenia.
Zarząd decyduje czy przyjąć kandydata w poczet członków Stowarzyszenia w wyniku uchwały podjętej
zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 12
Prawa członka zwyczajnego
Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, przy czym być wybieranym do władz
Stowarzyszenia może być tylko członek pełnoletni;
b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu;
c) wypowiadać się i wyrażać opinię we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia;
d) uczestniczyć

we

wszelkich

formach

działania,

służących

realizacji

celów

statutowych

Stowarzyszenia;
e) korzystać z pomocy Stowarzyszenia;
f) uczestniczyć w kształtowaniu i realizacji programu i stanowisk Stowarzyszenia;
g) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;
h) wykonywać świadczenia na rzecz Stowarzyszenia jako wolontariusz;
i)

zaskarżania, do Walnego Zebrania, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków
lub o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
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§ 13
Obowiązki członka zwyczajnego
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
a) przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i stanowisk Stowarzyszenia;
b) czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz czynny udział w pracy
Stowarzyszenia;
c) regularne opłacanie składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
d) zawiadamianie Stowarzyszenia o zmianie adresu poczty elektronicznej.

§ 14
Członkostwo honorowe
1.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji
celów statutowych Stowarzyszenia.

2.

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

3.

Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku
płacenia składek członkowskich.

§ 15
Ustanie członkostwa
1.

Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu, po uprzednim uregulowaniu
wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia;
b) wykluczenia przez Zarząd, po uprzednim pisemnym upomnieniu, z powodu nieusprawiedliwionego
przez trzy miesiące zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń;
c) wykluczenia przez Zarząd, po uprzednim pisemnym upomnieniu, z powodu nieprzestrzegania
postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i stanowisk Stowarzyszenia lub działania na szkodę
Stowarzyszenia;
d) skazania członka prawomocnym wyrokiem sądowym w procesie karnym, lub w procesie cywilnym
oraz w jakimkolwiek innym procesie, w którym wobec członka Sąd orzekł karę dodatkową utraty
praw publicznych;
e) śmierci członka Stowarzyszenia;
f) rozwiązania Stowarzyszenia.

2.

Od uchwały w przedmiocie wykluczenia lub odmowy członkostwa zwyczajnego przysługuje odwołanie
w terminie 30 dni skierowane do Walnego Zebrania, którego uchwała w tej sprawie jest ostateczna.

3.

Członkostwo honorowe w Stowarzyszeniu ustaje:
a) na pisemny wniosek członka honorowego, złożony do Zarządu;

5

b) uchwałą Walnego Zebrania;
c) na skutek śmierci członka honorowego.
4.

W przypadkach określonych w ust. 1. pkt a-d, f orzeka Zarząd, który zobowiązany jest zawiadomić
członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na
prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania.

Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia
§ 16
Podział władz Stowarzyszenia
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 17
Walne Zebranie
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków zwyczajnych Stowarzyszenia w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na
liczbę obecnych, z wyjątkiem sytuacji opisanej w §33.
3. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) uchwalenie Statutu i jego zmian,
b) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
c) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz
rozpatrywanie i podejmowanie uchwał o absolutorium dla ustępującego Zarządu,
e) uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
f) ustalanie na wniosek Zarządu zasad polityki finansowej Stowarzyszenia, w szczególności wysokości
i częstotliwości wpłat składek członkowskich oraz zwolnienia ze składek,
g) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
h) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
i)

rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

j)

rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,

k) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji.
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§ 18
Zwyczajne Walne Zebranie
1.

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje, w dwóch terminach, Zarząd lub, na pisemny wniosek co najmniej
2/3 członków zwyczajnych stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna.

2.

Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest co dwa lata, jako zebranie sprawozdawcze, w terminie do
końca marca roku następującego po okresie dwóch lat kalendarzowych, którego sprawozdanie ma
dotyczyć. Pierwszy okres sprawozdawczy rozpoczyna się 1 stycznia 2012 roku.

3.

Członkowie Stowarzyszenia o terminach, miejscu i proponowanym porządku obrad, zawiadamiani są co
najmniej na 10 dni przed pierwszym terminem Walnego Zebrania pisemnie lub elektronicznie.
Zawiadomienie elektroniczne może być dokonane e-mailem na aktualny adres poczty elektronicznej
członka (podany w deklaracji o której mowa w § 11 lit. a albo podany na podstawie § 13 lit. d) lub przez
ogłoszenie na forum internetowym Stowarzyszenia.

§ 19
Nadzwyczajne Walne Zebranie
1.

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje, z zastrzeżeniem §25, Zarząd:
a) z własnej inicjatywy;
b) na wniosek Prezesa;
c) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
d) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.

2.

Zwołując Nadzwyczajne Walne Zebranie, Zarząd zawiadamia członków o jego terminach, miejscu i
proponowanym porządku obrad, co najmniej na 10 dni przed pierwszym terminem Nadzwyczajnego
Walnego Zebrania. Zawiadomienie to dokonywane jest pisemnie lub elektronicznie. Zawiadomienie
elektroniczne może być dokonane e-mailem na aktualny adres poczty elektronicznej członka (podany w
deklaracji o której mowa w § 11 lit. a albo podany na podstawie § 13 lit. d) lub przez ogłoszenie na
forum internetowym Stowarzyszenia.

3.

Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku
określonego w ust. 1. i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20
Zarząd
1.

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami.

2.

Zarząd składa się z od 3 do 7 członków, a w tym: z Prezesa, Skarbnika, Sekretarza oraz ewentualnie
Członków Zarządu, i jest wybierany na czas nieokreślony.
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3.

Członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie na to samo stanowisko.

§ 21
(skreślony)
§ 22
Wybór i odwołanie członków Zarządu
1.

Członków Zarządu wybiera się spośród pełnoletnich zwyczajnych członków Stowarzyszenia.

2.

Wybór i odwołanie członków Zarządu odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w drugim terminie
bez względu na liczbę obecnych.

3.

Walne Zebranie może indywidualnie powoływać i odwoływać poszczególnych członków Zarządu, z
zastrzeżeniem § 20 ust. 2.

§ 23
Posiedzenia Zarządu
1.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, nie rzadziej niż raz na pół roku.

2.

Posiedzenia zarządu są jawne.

3.

W nadzwyczajnych sytuacjach posiedzenie Zarządu zwołuje Sekretarz na wniosek przynajmniej połowy
członków Zarządu.

§ 24
Kompetencje i obowiązki Zarządu
1.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków
Zarządu.

2.

Do obowiązków i kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania;
b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
c) ustalanie budżetu Stowarzyszenia;
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
e) zwoływanie Walnych Zebrań;
f) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania, zawieszania i odwieszania praw członków;
g) przyjmowanie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia;
h) prowadzenie dokumentacji merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;
i)

składanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Stowarzyszenia;

j)

reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

k) uchwalanie planów i kierunków działalności Stowarzyszenia;
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l)

regularne opracowywanie, aktualizowanie i podawanie do wiadomości członków oficjalnych
stanowisk Stowarzyszenia;

m) powoływanie i koordynowanie działalności sekcji i komisji, a także powoływanie ich kierowników.

§ 25
Zmiany składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej
Jeżeli z powodu ustąpienia, odwołania, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia liczba
członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej spadnie poniżej 3, Zarząd zwołuje w terminie 30 dni
Nadzwyczajne Walne Zebranie. Na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu odbywają się wybory, których celem
jest uzupełnienie składu:
a) Zarządu do liczby od 3 do 7,
b) Komisji Rewizyjnej do liczby od 3 do 5.

§ 26
Komisja Rewizyjna
1.

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia, który kontroluje działalność
Stowarzyszenia i Zarządu.

2.

Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków, a w tym: z Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego oraz od 1 do 3 Członków Komisji Rewizyjnej, i jest wybierana na czas
nieokreślony.

3.

Członków Komisji Rewizyjnej wybiera się spośród pełnoletnich członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

4.

Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba zasiadająca w Zarządzie Stowarzyszenia.

5.

Wybór członków Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w drugim terminie
bez względu na liczbę obecnych.

6.

(skreślony)

7.

(skreślony)

§ 27
Uzupełnienie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej
1.

W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w § 25 Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Prezes
Stowarzyszenia.

2.

Jeżeli powód zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, o którym mowa w § 25 ust. 2, dotyczy
Prezesa, Zebranie to zwołuje Sekretarz.

3.

Jeżeli powód zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, o którym mowa w § 25 ust. 2, dotyczy
Prezesa i Sekretarza, Zebranie to zwołuje najstarszy wiekiem pozostały członek Zarządu.

9

§ 28
Uchwały Komisji Rewizyjnej
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków Komisji.

§ 29
Kompetencje i obowiązki Komisji Rewizyjnej
1.

Do obowiązków i kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie corocznych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia;
b) kontrolowanie rzetelności i zgodności dokumentacji finansowej;
c) zgłaszanie na zasadzie wyłącznego prawa wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi;
d) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz
usunięcia nieprawidłowości.

2.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot
uzasadnionych kosztów.

Rozdział V – Reprezentacja Stowarzyszenia
§ 30
Reprezentacja
Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń w zakresie
praw i zobowiązań majątkowych, uprawniony jest dowolny członek Zarządu działający samodzielnie lub
inna osoba pisemnie upoważniona przez dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa, w okresie i zakresie
określonym w upoważnieniu.

Rozdział VI – Majątek Stowarzyszenia
§ 31
Majątek, źródła wpływów
Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich;
b) z darowizn, zapisów i spadków;
c) z wpływów pochodzących z dofinansowania działalności statutowej Stowarzyszenia przez dotacje
organów administracji rządowej i samorządowej, fundacji i innych organizacji oraz instytucji.
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Rozdział VII – Postanowienia końcowe
§ 32
Zmiana Statutu
1.

Uchwalenie Statutu lub jego zmiana podejmowana jest bezwzględną większością głosów obecnych na
sali przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w drugim
terminie bez względu na liczbę obecnych.

2.

Uchwalenie Statutu lub jego zmiana podejmowana jest przez Walne Zebranie działające na wniosek
Zarządu lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.

3.

Uchwalanie nowego statutu lub jego zmiana mogą być przedmiotem Walnego Zebrania wyłącznie
wtedy, gdy sprawy te zostały ujęte w porządku obrad Walnego Zebrania. O tych czynnościach należy
powiadomić członków, załączając projekt stosownych uchwał lub podając w zawiadomieniu miejsce ich
publikacji w sieci Internet.

§ 33
Rozwiązanie Stowarzyszenia
1.

Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w wyniku prawomocnej uchwały Walnego Zebrania podjętej
większością 2/3 głosów osób obecnych na sali przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych
do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.

2.

W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną i
podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku na cele wymienione w § 8 Statutu.

3.

Do likwidacji Stowarzyszenia § 32 ust. 3. stosuje się odpowiednio.

§ 34
Sprawy nieuregulowane
Sprawy nieuregulowane w Statucie, lub których interpretacja budzi wątpliwości, rozstrzyga Zarząd w
oparciu o przepisy obowiązującego prawa dotyczące stowarzyszeń w zgodzie z celami statutowymi
Stowarzyszenia.
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