
ZMIANY DO  STATUTU
KARKONOSKIEJ AKADEMII AKTYWNYCH SENIORÓW

Uchwała nr V/62/16  Zarządu KAAS z dnia 08.03.2016r.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

Art. 2.

       JEST:

4. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków. 

Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania 

innym podmiotom.

PROPOZYCJA ZMIANY :

4. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy swoich  członków. 

Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników w tym swoich członków lub 

zlecać określone zadania innym podmiotom.

Art. 3.

           JEST:

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, działa na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 nr 
79 poz. 855 z późn. zmianami) oraz niniejszego statutu.

PROPOZYCJE ZMIANY:



1.   Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, działa na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 nr 79 
poz. 855 ,  Dz. U. z 25.09.2015r. z późniejszymi  zmianami) oraz niniejszego 
statutu.
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JEST:

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność społecznie użyteczną w zakresie
określonym ustawą z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku 
publicznego  i wolontariacie (Dz.U.03.96.873. z późn.  zm. ).

PROPOZYCJE ZMIANY:

2.  Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe -  prowadzić działalność 
społecznie użyteczną : 

    a/ w zakresie określonym ustawą z dnia 24.04.2003 roku o działalności 
pożytku   publicznego i wolontariacie (Dz.U.03.96.874. z późniejszymi 
zmianami). 

   b/ działalność odpłatną z zachowaniem przepisów w tym zakresie



ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art. 8.

       JEST:

      3. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

        PROPOZYCJE ZMIANY:   

        3. Osoby fizyczne  i prawne   mogą być członkami wspierającymi     

Stowarzyszenia              

        JEST:

  4. Osoba niepełnoletnia może zostać członkiem wspierającym za zgodą 

rodziców lub prawnych opiekunów.

        PROPOZYCJE ZMIANY:   

       4.Usunąć w całości treść niniejszego punktu
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Art. 11.

JEST:

2.Wykluczenie członka następuje w przypadku:                                                         

a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 

miesięcy



PROPOZYCJE ZMIANY:   

2.Wykluczenie członka następuje w przypadku:                                                         

,a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 3 

miesiące.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

Art. 15.

     JEST:

1. Kadencja władz  trwa 4 lata,

PROPOZYCJE ZMIANY:   

1.  Kadencja Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej  trwa 4 lata,

      JEST:

4. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej

przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres

do upływu kadencji.

PROPOZYCJE ZMIANY: 

4.W przypadku zwolnienia się miejsca  w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej w 

okresie między Walnymi Zebraniami Członków , władzom tym przysługuje 

prawo dołączenia nowych członków  w liczbie nie przekraczającej 1/3 statutowej

liczby członków pochodzących  z wyboru na poprzednich  Walnych  Zebraniach  

Członków.
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Art. 16.



      JEST:

2. Może być wyznaczony jednocześnie drugi termin Walnego Zebrania, w 

którym zebrani bez względu na liczbę uprawnionych stanowią quorum do 

podejmowania uchwał,  z wyłączeniem możliwości dokonania zmian w statucie, 

we władzach oraz rozwiązania Stowarzyszenia.

PROPOZYCJE ZMIANY: 

2. Może być wyznaczony jednocześnie drugi termin Walnego Zebrania, w tym 

samym dniu pół godziny później  w którym zebrani bez względu na liczbę 

uprawnionych na zebraniu stanowią quorum do podejmowania uchwał , także  

zmian w statucie ,regulaminach  we władzach  oraz rozwiązania 

Stowarzyszenia.

                                                                       Art. 17.  

JEST:

2. Rozpatrywanie sprawozdań.:

PROPOZYCJE ZMIANY:

2.Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i rzeczowych:

JEST:

3.Ustalanie zadań dla Zarządu.

PROPOZYCJE ZMIANY:

3.Ustalanie zadań dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
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JEST:

4.Wybór Członków Zarządu Stowarzyszenia  w liczbie 5-9 osób, Komisji Rewizyjnej             

w liczbie 3-5 osób. 

PROPOZYCJE ZMIANY:

4.Wybór Członków Zarządu Stowarzyszenia  w liczbie 5-9 osób, Komisji Rewizyjnej             

w liczbie 3-5 osób. Odwoływanie Członków Zarządu i Członków Komisji Rewizyjnej.

JEST:

8.Uchwalanie zmian do Statutu.

PROPOZYCJE ZMIANY:

8.Uchwalanie  statutu  i zmian do statutu Stowarzyszenia.

 JEST:

9. Uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia.

PROPOZYCJE ZMIANY:

9.Usunąć  zapis ze statutu     ( bo patrz  Art. 22)

JEST:

12. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach 
nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

PROPOZYCJE ZMIANY:

12. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach 
nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia lub w przypadku 
rozbieżności zdań we władzach  przy uchwalaniu regulaminów Pracy Zarządu, Biura, 
Komisji Rewizyjnej i innych.



Po wykreśleniu pkt.9  , pkt. 12 będzie miał nr 11

- 6 -

Art. 21.

         DODAĆ pkt. 7  O  TREŚCI:

       7) Członkowie Zarządu mogą otrzymywać zwrot kosztów za czynności 
wykonywane na rzecz  Stowarzyszenia w związku z pełnioną funkcją. 

Art. 22.

1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

      JEST:

a) realizacja uchwał Walnego Zebrania,

PROPOZYCJE ZMIANY

a) realizacja uchwał Walnego Zebrania i podejmowanie uchwał w celu 

realizacji zadań statutowych.   

    JEST:

          g) uchwalanie regulaminu Biura.

           PROPOZYCJE ZMIANY 

        g) opracowywanie i uchwalanie Regulaminu Biura Zarządu oraz Regulaminu

Pracy Zarządu.

                    W/w akty nabiorą mocy prawnej  po otrzymaniu w głosowaniu co

najmniej 2/3 głosów wszystkich członków Zarządu za ich przyjęciem.
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           JEST:

         3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.

             PROPOZYCJE ZMIANY 

         3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes ,Vice Prezes lub trzech Członków 

Zarządu .

Art. 24.

 

         1.   Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

      JEST:

      d.      składanie zastrzeżeń do projektów uchwał, postanowień i decyzji 
Zarządu Stowarzyszenia,

      PROPOZYCJE ZMIANY

     d.      składanie zastrzeżeń do projektów uchwał, postanowień i decyzji 
Zarządu Stowarzyszenia, jeśli nie są zgodne ze statutem,

JEST:

      e.       wystąpienie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia oraz zebrania Zarządu.

PROPOZYCJE ZMIANY

       e) wystąpienie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia oraz zebrania Zarządu jeśli kontrola wykazała  rażące 
naruszenie przepisów prawa lub postanowień statutu.
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DOPISAĆ pkt. f) o treści:

     f. Realizacja uchwał Walnego Zebrania, podejmowanie uchwał z 
zakresu swojej działalności . Opracowywanie regulaminów Komisji 
Rewizyjnej.  Uzupełnianie składu Komisji – zgodnie z 
postanowieniami  art. 15 tutu.pkt.4 i art. 23  niniejszego Statutu

ROZDZIAŁ V

Majątek Stowarzyszenia

Art. 26.

2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

DOPISAĆ pkt. h o treści:

h) z działalności społecznie użytecznej -  odpłatnej.

JEST:

4. Zarząd upoważniony jest w przypadkach uzasadnionych do zastosowania ulg 

w stawce  składek   członkowskich.

PROPOZYCJE ZMIANY

4. Zarząd upoważniony jest  do zastosowania ulg w stawce składek 

członkowskich    w okresie zawieszenia członkostwa.



- 9 -

Art. 29.

      JEST:

1. Umowy oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania 

finansowe w kwocie do 1000,00 PLN wymagają dla swojej ważności podpisu Prezesa, 

jeśli kwota przekracza 1000,00 PLN, wymagane są podpisy dwóch uprawnionych osób: 

Prezesa lub jednego z Wiceprezesów oraz Skarbnika.

PROPOZYCJE ZMIANY

1. Umowy oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za sobą zobowiązania 

finansowe w kwocie do 200,00 PLN wymagają dla swojej ważności podpisu Prezesa, jeśli

kwota przekracza 200,00 PLN, wymagane są podpisy dwóch uprawnionych osób: Prezesa

lub jednego z Wiceprezesów oraz Skarbnika.

JEST:

2. Do podpisania innych pism upoważnieni są Prezes lub Wiceprezes  oraz Sekretarz. 

PROPOZYCJE ZMIANY

2. Do podpisania innych pism upoważnieni są Prezes lub Wiceprezes ,Sekretarz lub 

Członek Zarządu.
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ROZDZIAŁ VI

Przepisy końcowe

          JEST:

Art. 30.

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne

Zebranie Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch 

trzecich głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

  PROPOZYCJE ZMIANY

Art. 30.

1. Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez 

Walne   Zebranie Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością 

dwóch trzecich głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków 

Stowarzyszenia w pierwszym terminie.

2.Może być wyznaczony jednocześnie drugi termin Walnego Zebrania w tym 

samym dniu pół godziny później, w którym zebrani bez względu na liczbę 

uprawnionych  na zebraniu stanowią quorum do podejmowania uchwał , 

dokonywania zmian w statucie  .Uchwały zapadają kwalifikowaną                             

2/3 większością głosów .
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Art. 31.

            JEST:

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego 

Zebrania powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności, co 

najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

      PROPOZYCJE ZMIANY  

                                                                                                                               
1.Stowarzyszenie może być rozwiązane : 

                a)  na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 

dwóch trzecich głosów, przy   obecności, co najmniej połowy członków 

Stowarzyszenia.w pierwszym terminie.

                 b) może być wyznaczony jednocześnie drugi termin Walnego

Zebrania w tym samym dniu pół godziny później, w którym zebrani bez względu

na liczbę uprawnionych na zebraniu stanowią quorum do rozwiązania

Stowarzyszenia .

Sekretarz                                                            Prezes Zarządu                    



…………………………..                                                         
………………………………………..
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