STATUT STOWARZYSZENIA
FORUM DEMOKRATYCZNE

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie o nazwie Forum Demokratyczne zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, mających na celu
wszechstronny rozwój powiatu gostyńskiego oraz rozwój samorządności lokalnej w oparciu o
wartości prawicowe.
§2
Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Gostyniu, przy ul. Wrocławska 227.
§3
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U.
z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu i z tego tytułu
posiada osobowość prawną.
§4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
celu działania.
§5
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego
realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§6

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§7

Stowarzyszenie realizuje cele przez:
a) promowanie i wspieranie wartości prawicowych odwołujących się do tradycji państwowej,
narodowej i religijnej;
b) promowanie i wspieranie uczestnictwa członków w życiu politycznym regionu i Polski;
c) rozwijanie i propagowanie wszelkich form samoorganizacji społeczności powiatu gostyńskiego;
d) podejmowanie, wspieranie, rozwijanie i współuczestniczenie w inicjatywach gospodarczych mających na celu wzmacnianie potencjału gospodarczego powiatu;
e) wspieranie, promowanie i uczestnictwo w szeroko pojętej edukacji;
f) promowanie i wspieranie tworzenia klasy średniej;
g) promowanie i wspieranie awansu cywilizacyjnego i aktywizacji wsi oraz małych miast;
h) unowocześnianie rolnictwa i jego otoczenia;
i) inicjowanie i realizowanie działań w celu pozyskania środków na finansowanie przedsięwzięć stowarzyszenia;
j) podtrzymywanie i propagowanie tradycji kulturowych oraz inicjowanie nowych działań
kulturotwórczych;
k) promocja osiągnięć powiatu.
§8
Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy swoich członków.
Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.
§9
W celu zapewnienia środków na realizację swoich celów Statutowych Stowarzyszenie może w
ramach przewidzianych prawem prowadzić działalność gospodarczą.

ROZDZIAŁ II
Członkostwo w Stowarzyszeniu
§10
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej
Polskiej oraz cudzoziemiec, który cieszy się nieposzlakowaną opinią oraz przedstawi rekomendację co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską.
Wymóg przedstawienia rekomendacji nie dotyczy członków założycieli.
2. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi, poprzez złożenie stosownych oświadczeń woli Zarządowi Stowarzyszenia. Formy i rodzaje wspierania członkowie wspierający
ustalają z Zarządem. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom
zwyczajnym określonym w § 12 ust. 2-4.
3. Członkostwo nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd w drodze uchwały zwykłą większością głosów.
4. Członkostwo Honorowe nadaje się za wybitne zasługi dla Stowarzyszenia lub za szczególne
zasługi dla powiatu gostyńskiego i prawicy polskiej.
5. W przedmiocie przyznawania członkostwa Honorowego na wniosek Zarządu uchwałę podejmuje Walne Zgromadzenie.
Członkom honorowym przysługują prawa określone w §12 ust.2 – 4.
§11
1. Utrata członkostwa następuje na skutek uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia, bądź na skutek oświadczenia woli o wystąpieniu ze Stowarzyszenia podanego na piśmie do wiadomości Zarządu, a także z powodu zgonu członka.
2. Członkostwa Honorowego może pozbawić jedynie uchwała Walnego Zgromadzenia.
3. Zarząd podejmuje uchwałę o wykluczeniu w przypadku nie wywiązywania się członka
z jego podstawowych obowiązków tj.:
a) systematycznego i nieusprawiedliwionego opuszczania spotkań Stowarzyszenia;
b) działalności członka sprzecznej ze Statutem i interesem Stowarzyszenia;
c) naruszania w sposób rażący zasad współżycia społecznego;
d) pozbawienia praw publicznych prawomocnym orzeczeniem Sądu.

4. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia członek ma prawo odwołać się do
Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od otrzymania uchwały za pośrednictwem Zarządu.
§12
Członek zwyczajny ma prawo do:
1. Czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach władz Stowarzyszenia.
2. Udziału w pracach Stowarzyszenia oraz korzystania ze wszystkich urządzeń, obiektów
i stwarzanych przez Stowarzyszenie możliwości.
3. Używanie oznak i znaków Stowarzyszenia, a także jego reprezentowania na wszelkich imprezach i spotkań o charakterze niekolidującym z celami działania Stowarzyszenia.
4. Bieżącej informacji o wszelkich decyzjach, uchwałach i innych działaniach Stowarzyszenia
i jego władz.
§13
Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1. Stosowanie się do uchwał oraz wytycznych statutowych władz Stowarzyszenia.
2. Uczestniczenie w realizacji celów i zadań statutowych Stowarzyszenia.
3. Regularne opłacanie składek członkowskich.
4. Stosowanie się do wewnętrznych regulaminów Stowarzyszenia.

Rozdział III
Władze Stowarzyszenia, tryb powoływania oraz ich kompetencje
§14
Władzami Forum Demokratycznego są:

1. Walne Zgromadzenie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
§ 15
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata.
§16
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia
statutu nie stanowią inaczej.
§ 17
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż
jeden raz na dwanaście miesięcy a także na pisemny wniosek co najmniej 2 członków Komisji Rewizyjnej lub grupy co najmniej 20% członków zwyczajnych Stowarzyszenia. O
terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zarząd powiadamia w skuteczny sposób
(pisemnie) wszystkich członków co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków.
2. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczy co najmniej połowa członków uprawnionych
do głosowania w pierwszym terminie, w drugim może ono skutecznie obradować bez
względu na liczbę uczestników.
3. W Walnym Zgromadzeniu mogą z głosem doradczym uczestniczyć członkowie wspierający i zaproszeni goście.
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a) uchwalenie programu działania Stowarzyszenia;
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
c) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;
d) uchwalanie regulaminów pracy związanych z działalnością Stowarzyszenia;
e) udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi;

f) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
g) uchwalenie zmian Statutu;
h) podejmowanie uchwał w sprawie powołania przez Stowarzyszenie innych organizacji;
i) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia;
k) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu;
l) pozbawienie tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia;
m) ustalenie wysokości składek.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków.
6. Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa, wiceprezesa, skarbnika, członków Zarządu i Komisji
Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga kwalifikowanej większości 50%
plus jeden głos przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w I terminie i bez
względu na liczebność w II terminie.
7. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
8. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy podejmowanie wszelkich
uchwał nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.
9. Walne Zgromadzenie, na którym udzielane jest absolutorium Zarządowi odbywa się nie
później niż do końca czerwca następnego roku w którym kończy się jego kadencja.
§ 18
1. Zarząd składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i dwóch Członków Zarządu. W głosowaniu, w którym występuje równa ilość głosów, głos Prezesa jest głosem decydującym.
3. Do kompetencji Zarządu należy:
a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
c) kierowanie bieżąca pracą Stowarzyszenia;
d) zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
§19
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członka.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia;
b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium za rok działalności i na koniec kadencji
Zarządu na Walnym Zgromadzeniu;
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
§ 20
W razie zmniejszenia się władz Stowarzyszenia wymienionych w § 14 ust. 2-3 w czasie trwania
kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie
więcej niż połowę składu organu. Najbliższe Walne Zgromadzenie zatwierdza zmiany w składzie władz dokonane w wyniku kooptacji.
§ 21
Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne pod nazwą „Koło Gminne Forum Demokratycznego” zwane dalej Kołem.
§ 22
1. Co najmniej dziesięciu członków Stowarzyszenia , którzy zamieszkują teren danej gminy
wnioskuje do Zarządu Stowarzyszenia o powołanie Koła Gminnego.
2. Członkowie Koła wybierają spośród siebie przewodniczącego Koła.
3. Koło realizuje cele statutowe Stowarzyszenia na terenie gminy.
4. Koło przedstawia sprawozdanie z działalności na Walnym Zgromadzeniu.
5. Koło może być rozwiązane w przypadku nie realizowania celów statutowych na wniosek
Zarządu uchwałą Walnego Zgromadzenia.
6. Przewodniczący Koła ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu z prawem głosu
bez prawa głosowania.
7. Składki na rzecz Stowarzyszenia mogą zbierać członkowie w swoim Kole, po wydaniu
upoważnienia określonej osobie przez Prezesa Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV
Postanowienia końcowe
§ 23
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów,
dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są: prezes lub wiceprezes i członek Zarządu działający łącznie.
§ 24
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych
przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia
Prawa o Stowarzyszeniach.

