STATUT SPOŁECZNEGO KOMITETU POMOCY
SZPITALOWI POWIATOWEMU
w Nowej Dębie
Rozdział I
Postanowienia ogólne.
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Społeczny Komitet Pomocy Szpitalowi Powiatowemu w Nowej Dębie.
2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Nowa Dęba.
4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
5. Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem Społeczny Komitet Pomocy Szpitalowi Powiatowemu w
Nowej Dębie.

Rozdział ll
Cele i środki działania.
6. Celem działania Stowarzyszenia jest:
a) działalność w zakresie ochrony zdrowia, działania na rzecz osób
niepełnosprawnych oraz promocja i organizowanie wolontariatu na rzecz Szpitala Powiatowego w Nowej
Dębie oraz na rzecz pacjentów Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie, znajdujących się w szczególnie
trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
b) popieranie i wspieranie działalności społecznej na rzecz wyposażenia Szpitala Powiatowego w Nowej
Dębie w nowoczesny sprzęt medyczny oraz rozbudowy i modernizacji tej placówki."
7. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników na ogólnie przyjętych zasadach.
8. Swoje cele Komitet realizuje przez:
a) współpracę z organami samorządowymi, miejscowymi Zakładami, Firmami oraz wszystkimi ludśmi
dobrej woli,
b) organizowanie imprez, uroczystości, szkoleń, konferencji, sympozjów z których dochód przeznaczony
będzie na cel określony w pkt. 6,
c) współpracę z organami administracji publicznej.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.
9. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat:
a) złożyły deklarację członkowską i zobowiązały się. przestrzegać postanowień statutowych,
b) uzyskały akceptację Zarządu.
10. Członkami Stowarzyszenia mogą być również osoby prawne, które pragną popierać działalność.
11. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.
12. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i
nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele Komitetu.
13. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba
prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
14. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Komitetu
lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia, względnie dziedzin ściśle związanych z
jego celami.
15. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej
deklaracji.
16. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. Członek
honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

17. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo;
a) wybierać i być wybranym do władz,
b) zgłaszać wnioski dotyczące działalności,
c) brać udział we wszystkich pracach oraz imprezach,
d) nosić odznakę.
18. Podstawowymi obowiązkami członków zwyczajnych założycieli jest:
a) przestrzeganie statutu i uchwał komitetu,
b) aktywny udział w pracach Stowarzyszenia,
c) terminowe płacenie składek członkowskich.
19. Skreślenie członka może nastąpić w przypadku śmierci, dobrowolnej rezygnacji, całkowitego braku
aktywności przez okres roku, zalegania ze składkami przez okres dwóch lat, działania na szkodę
Stowarzyszenia lub popełnienia czynu uznawanego powszechnie za hańbiący.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia.
20. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
Kadencja wszystkich władz Komitetu trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
Uchwały władz zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
21. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
22. Walne zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co pięć lat jako sprawozdawczowyborcze.
23. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez zarząd na wniosek 1/3 liczby członków
Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej.
24. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) wybór zarządu i komisji Rewizyjnej,
b) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i komisji rewizyjnej,
c) zatwierdzanie programów działalności Komitetu,
d) uchwalanie zmian w statucie,
e) podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) ustalanie wysokości składek członkowskich,
g) nadawanie godności członka honorowego,
h) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązanie Stowarzyszenia. Z obrad Walnego Zebrania Członków
sporządza się protokół, który podpisują dwie osoby: przewodniczący obrad i sekretarz. Protokoły te, jak
również uchwały przechowywane są przez okres 5 lat i wgląd do nich mają wszyscy członkowie. W
przypadku nie dojścia do skutku Walnego Zebrania członków z uwagi na brak frekwencji, dopuszcza się
odbycie Walnego Zebrania w tym samym dniu bez względu na ilość obecnych członków. W Walnym
Zebraniu członków mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni goście.
25. Zarząd Komitetu w składzie 5-10 osób jest wybierany przez Walne Zebranie na okres 5 lat. Walne
zebranie może dokonać zmian w składzie Zarządu przed upływem kadencji, jeżeli wymaga tego dobro
Stowarzyszenia. Zarząd wybiera ze swego grona:
a) Prezesa,
b) Dwóch zastępców Prezesa,
c) Sekretarza,
d) Skarbnika będącego jednocześnie Głównym Księgowym.
26. Do kompetencji Zarządu należy:
a) bieżące kierowanie całokształtem działalności Komitetu,
b) tworzenie i rozwiązywanie sekcji specjalistycznych,
c) realizacja celów Komitetu oraz Uchwał Walnego Zebrania Członków,
d) zatwierdzanie programów poszczególnych imprez, wydawnictw, wystaw, konkursów itp.,
e) zarządzanie majątkiem i finansami Komitetu oraz prowadzenie rachunkowości,
f) przyjmowanie i skreślanie członków Komitetu oraz prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
g) wnioskowanie w sprawie nadania lub pozbawienia godności członkostwa honorowego,
h) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
i) posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony Zastępca Prezesa nie rzadziej niż raz w
miesiącu z wyjątkiem lipca i sierpnia. Do ważności uchwał wymagana jest obecność przynajmniej 5
członków Zarządu, w tym Prezesa lub Zastępcy prezesa. Uchwały zapadaj ą zwykłą większością głosów.
W przypadku równej ilości głosów „za" i „przeciw" rozstrzyga głos Prezesa lub odpowiednio Zastępcy
Prezesa,
j) Zarząd może zatrudnić etatowych pracowników Stowarzyszenia jeżeli istnieją takie potrzeby, a

posiada ono na ten cel odpowiednie środki finansowe.
27. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, spośród których wybiera przewodniczącego. Do
obowiązków i uprawnień komisji należy:
a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności komitetu,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli
c) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
d) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem o
absolutorium dla ustępującego zarządu. Członkowie Komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach
Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia.
28. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze. Dochody na finansowanie
działalności Stowarzyszenie czerpie ze wsparcia organów administracji publicznej, odpłatności organów
administracji publicznej z tytułu realizacji powierzonych zadań publicznych, składek członkowskich,
dotacji przedsiębiorstw i instytucji publicznych, państwowych, spółdzielczych i prywatnych, darowizn,
kwest, sprzedaży cegiełek, spadków oraz wpływów z działalności statutowej. Fundusz Stowarzyszenia
mogą być użyte wyłącznie na cele statutowe.
29. Stowarzyszenie w stosunkach z innymi osobami reprezentuje Prezes lub upoważniony przez niego
członek zarządu. W sprawach majątkowych przekraczających zwykły zarząd mieniem Stowarzyszenia
konieczne jest współdziałanie Prezesa i jednego z członków zarządu upoważnionego przez zarząd.

Rozdział VI
Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.
30. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie
Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
31. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków zdecyduje o przeznaczeniu
majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację. W uchwale
Walnego Zebrania o rozwiązaniu Stowarzyszenia winny się znaleść postanowienia o przeznaczeniu
majątku komitetu.
Jeżeli postanowienia takie nie będą podjęte, majątek komitetu przechodzi na własność Państwa
Polskiego.

