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STATUT
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W STARGARDZ|E szczEclŃsKlM

RozDzlAŁ

1

§r
uniwersytet Trzeciego wieku w stargardzie szczecińskim, zwany dalej uTw
jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowośćprawną,

§z
siedzibą władz uTw jest miasto stargard szczeciński a terenem działania
miasto Stargard Szczeciński i powiat stargardzki,

§s
UTW opiera swoją działalnośćna pracy spotecznej cztonków
prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

-

słuchaczY. Do

§4
UTW może używać odznak, pieczęci i emblematu na zasadach okreŚlonYch w

przepisach szczegółowych.

UTW ma prawo wydawania legitymacji członkowskich, zaŚwiadczeń
ukończonych kursach lub seminariach.

§s
UTW może powołać opiekunów naukowych ze szczecińskich wyzszych uczelni,
radę naukowo - programową, których zadaniem będzie pomoc w realizacji
celów statutowych.

o
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RozDzlAŁ

l!

Cele, formy i środkidziałania

§s
Celem UTW jest

:

form działalnościedukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej,
twórczej oraz turystyczno-krajoznawczej dIa osób starszych i

1,. prowadzenie

niepełnosprawnych.
ż. Włączanie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego Prze7

stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej

i

fizycznej.

3. Aktywizacja społeczna i poprawa jakościżycia osób starszych

i

niepełnosprawnych.
U powszech n ia n ie profi

la ktyki ge rontologicznej,
4.
5. Stwarzanie warunków do dobrego starzenia się,

§z
Cete określone w § 6 UTW realizuje przez

i

1. Wykłady, seminaria, dyskusje, konferencje naukowe prowadzone przez
specjalist ow z rożnvch dziedzin nauki, a w szczególnoŚci dotYczącYch
osób starszych i niepełnosprawnych.
Kontynuowanie nauki języków obcych.

2.
3. Spotkania

z ludźmi nauki i kultury działającymi w regionie szczecińskim, w

kraju lub za granicą.

4. Prowadzenie aktywnej działalnościturystyczno-krajoznawczej,
5. Rozwijanie działalnościw klubach, zespołach zainteresowań

prowadzonych przezspecjalistów lub samych stuchaczy zgodnie z

potrzebami UTW.
6. Wydawanie czasopism, zbiorów własnej twórczoŚci, opracowań lub
wspomnień. prowadzenie akcji informacyjno _ propagandowej,
konkursów, wystaw.

r_
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zapobieganie
Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz
niesprawności osób starszych poprzez gimnastykę rehabilitacyjną,
wYjazdowe
ćwiczenia w basenie, wędrówki piesze, wędrówki z kijkami,
wycieczki turystyczno-krajoznawcze, jazdę na rowerze,

.

RozDzlAŁ lll
Członkowie, ich prawa iobowiązki

§g
Członkowie UTW dzielą się na

t.

:

zwyczajnych, czyli słuchaczy,

2. wspierających,
3. honorowych.

1.

2.

§g
członkiem zwyczajnym może być każdy obywateI Rzeczypospolitej
polskiej w wieku emerytalnym, który pragnie wnieśćswój wkład pracy
deklarację o
społecznej w urzeczywistnienie celów UTW, złożypisemną
przystąpieniu do uTw oraz będzie opłacałskładkę wpisową, czyli roczną,
w uzasadnionych przypadkach członkami mogą być osoby w wieku
przedemerytatnym np. renciści,inwalidzi,

3.

przyjmowanie

i

skreślenie z listy członków następuje na podstawie

uchwały Zarządu.

§10
Członkiem wspierającym może zostać

:

fizyczna, która zobowiąże się do systematycznego płacenie składki
cztonkowskiej, dobrowolne ustatonej bądźhonorowego świadczenia
usług potrzebnych do realizacji celów UTW określonych w § 7,

I. osoba

,

2. osoba prawna, która zobowiąze się do systematycznego płacenia składki
człon kowskiej, dobrowol nie usta lonej,

a

le przewyższającej skład kę
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3. członka, bądźzobowiązuje się do bezpłatnych stałych świadczeń
rzeczowych / np. uzyczenia lokalu, sal wykładowych, seminaryjnych,
gimnastycznych i innych lub pomocy technicznej/ służących
prawidtowemu

fu

nkcjonowa niu UTW.

§11

Członkiem honorowym może zostac
1. Osoba szczegótnie zasłużonaw urzeczywistnianiu celów UTW.
2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie
:

uchwały Zebrania Ogólnego Członków.

3. UTW może zabiegać o wsparcie finansowe instytucji, zakładów,
przedsiębiorstw, fundacji i nadawać im tytuł członka honorowego.

§rz
Członkowie, jeżeli nie są osobami prawnymi, mają prawa:
Zwvczaini:

L. Czynnego i biernego wyboru do władz UTW.
2. Zglaszania wniosków dotyczących działalnościUTW.
3. Korzystania z pomocy i urządzeń zgodnie z regulaminem.
wspieraiacv i honorowi:

L. 7gloszenia wniosków dotyczących działalnościUTW.
2. Uczestnictwa w ważniejszych spotkaniach UTW.

§rg
Członkowie UTW są zobowiązani

:

1. Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów UTW.
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2. przestrzegać postanowień statutu, regulaminu i uchwał.
3. Regularnie wywiązywać się z nałożonych zobowiązań i opłacać składkę
członkowską.

§14
Członkowstwo zwyczajne wygasa przez

1.
2.
3.
4.

:

Dobrowolne wystąpienie z UTW zgłoszone ustnie lub na piśmie,
,składki rocznej.
skreślenie z listy cztonków z powodu niepłacenia
Wskutek śmierci członka.
Wykluczenia ze stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia
Sądu Koleżeńskiego.

§rs
Członkowstwo wspierającego wygasa przez

:

1. Dobrowolne wystąpienie z UTW.
2. Zaprzestanie dziatalności wspierającej,
3. Utratę osobowości prawnej.

RozDzlAŁ lV
Władze UTW

§16
1. Wtadzami UTW są
a

l

:

Zebranie Ogólne członków

blZarząd
c/ Komisja Rewizyjna

2.

d/ Sąd Koleżeński.
Kadencja wtadz trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu
tajnym lub jawnym.
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3. W razie ustąpienia członka wtadzy w czasie trwania kadencji, władza

ma prawo dokooptowania innego członka z tym, że liczba
dokooptowanych członków nie może przekraczać t/3 liczby członków

pochodzących

z

wyboru.

ZEBRAN|E OGÓLNE CZŁONKÓW

§rz

t.

Najwyższą władzą UTW jest Zebranie 0gólne Członków.
2. Zebranie Ogólne Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne,

§18
Do kompetencji Zebrania Ogólnego Członków nalezy

:

proponowanie i uchwatanie kierunków działania uTw.
2. zatwierdzanie sprawozdań z działalności: zarządu, komisji Rewizyjnej,
3. Podejmowanie uchwat w sprawach przedstawionych przez Zarząd i

t.

4.

Komisję Rewizyjną.
Uchwalanie zmian w statucie.

5. Wybór członków 7arządu, Komisji

Rewizyjne

j oraz Sądu

6.
7.

Koleżeńskiego.
Uchwalanie rocznego budżetu UTW.
Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Zebrania

8.

Ogólnego Cztonków.
Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania UTW,

§19
1. Zebranie Ogólne Czionków zwoĘwane jest przezZarząd co najmniej
raz w roku.

2. o terminie Zebrania Ogólnego Członków zawiadamia

się członków na

14 dni przed terminem zebrania, podając jego termin,
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§20

L. Nadzwyczajne zebranie ogólne członków

zwołu jezarząd:

a/ zinicjatywy wlasnej na podstawie przyjętej uchwały,
bl na żądanie Komisji Rewizyjnej,
cl na pisemny wniosek co najmniejLl3 liczby członków UTW.
2. zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne zebranie ogólne
wniosku
Członków w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania
członków tub od podjętej uchwały przez zarząd względnie komisję
Rewizyjną.

3. O terminie Nadzwyczajnego Zebrania Ogólnego Członków Zarząd
zawiadamia członków na 7 dni przed,

§zr
W Zebraniu Ogólnym Członków biorą udział:

1.

Z głosem decydującym członkowie,

2. Zglosem doradczym osoby zaproszone,

§ż2
uchwały zebrania ogólnego członków podejmowane są zwykłą
większościągłosów bez wzgtędu na liczbę obecnych na zebraniu
członków.
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Zarząd

§23

L
2.

3.

4.

zarząd uTw jest wybierany przez zebranie ogólne członków.
Zarząd składa się z 7-15 osób.
Zarząd może dokooptować do swojego składu nowych członków na
miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczające j t/3 ustalonego
składu zarządu. w tym przypadku członkowie ci podlegają
zatwierdzeniu przez Zebranie Ogólne Członków,
Nowo wybrany zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera

Prezydium, w skład którego wchodzą : prezes, 2 lub 3 wiceprezesów,
sekretarz, skarbnik i 2 członków.

§zą

t.

Prezydium Zarządu kieruje działalnościąUTW w okresie między
posiedzeniami Zarządu, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez
Zarząd.

2. Posiedzenie Prezydium|arządu odbywa się w miarę potrzeb, jednak
3.

nie rzadziej niż raz w kwartale.
Uchwały Prezydium Zarządu zapadają zwykłą większościągtosów
uprawnionych do głosowania i podlegają zatwierdzeniu na najbliŻszYm
posiedzeniu Zarządu.

§25
Do zakresu działani a Zarządu należy:

t.

Reprezentowanie UTW na zewnątrz.
2. Reatizowanie uchwał Zebrania Ogólnego Członków,
3. Ustalanie planów działalności budżetu UTW oraz sporządzanie

i

sprawozdań z ich wykonania.
4. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych UTW,
5. ZwoĘwanie Zebrania Ogólnego Członków.
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prezydium
6. podejmowanie decyzji w sprawach przedstawionych przez

Zarządu.

7. Rozpatrywanie

i

rozstrzyganie spraw członków dotyczących

na
nieprzestrzegania statutu, regulaminów oraz sporów powstaĘch

tle działalnościUTW.

8. Decydowanie w sprawach powoływania i rozwiązywania zespołów
zainteresowań, klubów oraz nadzorowanie ich działalności,
_
9. Podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków słuchaczy,

10.uchwalanie regulaminów wewnętrznych uTw i nawiązywanie
kontaktów z ośrodkaminaukowymi, instytucjami kultury d]a
podnoszenia poziomu irozwoju UTW,
11. Ustala nie składek wpisowych UTW.

§26
posiedzeniazarządu zwoływane są przez jego prezydium w miarę
potrzeb, nie rzadziejjednak niżraz na kwartał,
2. Uchwały Zarząduzapadają zwykłą większością głosów przy obecności
co naj m n iej % liczby człon ków Zarządu,

!.

§27
przez
Organizację itryb pracy Prezydium określa Regulamin uchwalony

Zarząd UTW.

KoMlsJA REWIZYJNA

§28

1. Komisja

Rewizyjna jest organem kontrolnym UTW,
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2. komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera spośród siebie
przewodniczącego, sekretarza i członka,

§zg
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy :

1. Kontro|a opłacania składek członkowskich.
2. Kontrola Gospodarki finansowej UTW.
3. Przedstawienie 1arządowi ijego Prezydium wniosków wynikających

z

ustaleń kontroli oraz żądanie wyjaśnień.

4. składanie sprawozdania na zebraniu ogólnym członków wraz z oceną
działaInościi wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium
ustępując emu 7arządowi.

§30
kontrola działalnościfinansowej uTw odbywa się co najmniej jeden
lub dwa razy w roku.
2. uchwały komisji Rewizyjnej zapadają w pełnym składzie.

t.

sĄD KolEŻrŃsrl

§er
L. sąd koleżeński składa się z 3 członków i wybiera spośród siebie
przewod niczącego oraz sekreta rza.

2. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają większością głosów.
§32
Do zakresu działań Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie
rozstrzyga nie spraw człon ków władz UTW

dotycących

n ie

i

przestrzega

n

ia

-L2statutu, regutaminów, uchwał władz UTW oraz innych sporów
powstałych na tle działalnościUTW.

§33
Zakres działania Sądu Koleżeńskiego:

1. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulamlnu uchwalonego przez
Zebranie Ogólne Członków.
2. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary

:

a/ upomnienie,

b/ zawieszenie w prawach członka uTw a okres jednego roku,
c/ wyk!uczenie.

3.

Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Zarządu
uTw w terminie do 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

4. sąd koleżeński przedstawia zarządowi wnioski w sprawach
związanych z działalnościąUTW.

RozDzlAŁ V
Maiątek UTW

§gą

t.

Majątek UTW stanowią ruchomości, nieruchomości ifundusze.
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2. Majątek UTW powstaje

z

:

a/ wpisowego, składek i wsparcia członków,
b/ dochodów z własnej działalnościstatutowej i gospodarczej,
c/ dotacji

d/ zapisow i darowizn, spadków oraz ofiarnościpublicznej.

§3s
Gospodarkę finansową prowadzi UTW według zasad określonychw

odrębnych przepisach.

§36
Do ważnościoświadczeń woli, pism, dokumentów w przedmiocie praw

obowiązków majątkowych UTW wymagane są podpisy dwóch osób

:

prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika.

RozDzlAL Vl
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§gz
Zmiana statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia następuje poprzez
uchwałę Zebrania Ogólnego Członków przy kwalifikowanej większości
głosów 2/3 , przy obecnościco najmniej połowy uprawnionych.

W przypadku braku kworum w drugim terminie Zebranie Ogólne
Członków jest prawomocne do podjęcia uchwały.

i

-t4,
§gg
się
L. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu

stosownego postanowienia sądu rejestrowego,
rozwiązaniu UTW
2. Zebranie Ogólne Czlonków po podjęciu uchwały o
zobowiązuje Zarząd do likwidacji, podziału i przeznaczeniu majątku
Stowarzyszenia zgodnie z wolą Zebrania,
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