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Potwierdzenie zloienia ofertY

-1,

Konkurs:

Urzqd:
Departament:
Zadanie:

Numer wniosku:
Suma Kontrolna:

Data zloienia
e le ktro n icz n ie:

Nazwa skiadajqcego:

Realizacja zadania publlczncgo w celu pomocy obylv'atelom Ukrainy w

zwilzku z konfliktem rbroinym na telytorium tego pailstwa t pominieciem

otwarteSo konkucu ofert
Unqd Miejski w Bialymstoku
Departament Spraw Spolecznych

Pomoc obywatelom Ukralny w zwllzku z konfllktem zbrolnym na

terytorlum tego pailshrra

359959
7855-55C3-1852
to,LL,2022t.

uyz
oepartament

AD ilIIEJSI{I 1} SIAI,YilISTOKU

_S-pEr{ Jpoleczn ych

Dn 2022 -fl- 3 0

Stowarryszen ie Pomocy Rodzlnie 'Droga" ,,

V. OSwiadczenia

OSwiadczam(y), ie:

1) oferentr / offi sktadajqcy ninieisza ofertQ nie zalega(-jq)* / zatcgafiqf z oplacaniem

naleinoici z t\^ulu zobowiqza6 podatkowych;

2) oferent* / ofetarcir skladajacy ninieiszl ofertq nle zalega(-jq)* I ateZzttr z oplacaniem

naleinosci z tl/tulu sktadek na ubezpieczenia spoleczne;

3) dane zawarte w czQSci ll niniejsze.l oferty sQ zSodne z Krajowym Rejestrem SQdowym* / fimq

urtafuiwa-ewidnrcjqr;
4) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zatqcznikach sq zgodne z aktualnym stanem

prawnym i faktyc2nym;

5) w zakresie zwiqzanym ze skladaniem ofert, w tym z gromadzeniem, prretwazaniem i

przekazywaniem danych osobowych, a takie wprowadzaniem ich do system6w informatycznych,

osoby, ktdrych dotycza te dane, zloiyly stosowne oiwiadczenia zgodnie z przepisami o ochronie

danych osobowych.

wnbs.l wys€n rw..m r syi.ml. Ynloc.C, turx kdlnoln.: 7tS5-55dH152
snon.: 1! 2



Stowarz] ocA

Stowazyszeri
SKARBKrzvslof irki

,k

(podpis osoby
upowainionej

lub podpisy os6b

upowainionych
do skladania o6wiadczeri

woli
w imieniu oferenta)

o 
"t"....?. 

9 :.././-.1..P..? L

Zalqczniki:

1, Wygenerowane z platformy witkac.pl potwierdzenie zloienia oferty podpisane przez osoby

upowainione do skladania o{wiadczer{ woli, zgodnie z wyci4iem z Kra,iowego Rejestru

sadowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzajqcym status prawny podmiotu i

umocowanie os6b go reprezentujacy ch (obligotoryjny - popierowo)

2. Aktualny odpis z rejestru lub innej ewidencji potwierdzajecy status prawny podmiotu i

umocowanie os6b go reprezentujQcych - dotycry oferent6w, kt6ny nie podlegajA wpisowi w

Krajowym Reiestrze SadowYm (obligotoryiny - popierowo)

3. Kopia aktualnego statutu (obligatoryjny ' popierowo)

4. lnne dokumenty np. rekomendacia dla organizacji, umowa partnerska lub oSwiadczenie partnera

itp. (obligotoryjny - popierowo)

snlo6etwya.mdeno I tY't rni. !.hi€cd, sum. kontmlnlr ,155_l5d! 52
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UPROSZCZONA OFERTA REALIZAOI ZADANIA PUBLICZNEGO

(na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiqzku z

konfliktem zbrojnym na terytorium tego paristwa)

POUCZENIE co do sposobu wypelniania oferty:
ofertq naleiy wypelnii wylqcznie w bialych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi

przy poszczeg6lnych polach.

Zaznaczenie gwiazdkl, np. "pobieraniet/niepobieranie+" oznacza, ie naleiy skreSlid niewla5ciwq

odpowiedi i pozostawii prawidlowq. Przyktad: "pobirani*/niepobieranie*".

l. Podstawowe informacje o zloionej ofercie

1. or!.n .dmlnlstracll publlczneJ, do
kt6rego adresowane len oftrts

Prezydent Miasta Bialegostoku

ll. Dane oferenta(-t6wl

lll. Zakres zeczowy zadania publiczneSo

1, Nazwa oferenta(-t6w), forma prawna, nuner w lkeJowym Relestrze S{dowym lub lnnei

ewldencJl, adres sledzlby, strona rrww, adres do korespondencJl, adres e<nall, numer tehfonu

Nazwa: Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga", Forma prawna: Stowarzyszenie Reiestrowe,

Numer Krs: (XXX)o87872, Kod pocztowy: 15-449, Poczta: Bialystok, Miejscowos6: Bialystok, Ulica:

ul. Proletariacka, Numer poses,l:21, Wojew6dztwo: podlaskie, Powiat: Bialystok, Gmina: m.

Bialystok, Strona www: stowarzyszeniedroga.pl, Adres e-mail: stowdroga@wp,pl, Numer telefonu:

85 652 47 L7 ,

Adres korespondencji:
Kod pocztowy: 15-449, Poczta: Bialystok, MiejscowoSC: Blalystok, Ulica: Proletariacka, Numer

posesii: 21, Wojew6dztwo: podlaskle, Powiat: Blalystok, Gmina: m. Blalystok,

2. Dane osoby upowalnlonej do
skladanla wyjaf nlef dotycztcych
oferty (np. imiQ i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

Krrysztof Palifski

Adres e-mall: krzysztof ,pallnskiGpstowarzyszeniedroga'pl
Telefon: 601252883

1, Tytul zadanla publlcznego

2. Termln reallracjl zadanla Data
rozpoczqcia

72.12.20?2 Data
zakoiczenia

3r.L2.2022

Pomoc obywatelom Ukrainy w zwiezku z konfliktem
zbrojnym na teMorium tego paristwa

Miosek wygeoercw.no w syn.hle wltk...pl, tum. kontroln.: 785t55<+852
Stron.:1r7



3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca ,iego realizacji)

Opis zadania

celem realizacii zadania jest udzielenie pomocy rzeczowej i 2ywno{ciowej obwatelom Ukrainy
przebywajqrym na terenie miasta Bialegostoku w zwilzku z konfliktem zbro.inym na teMorium tego

pafstwa.
czas Swiat iest trudny dla os6b ubogich, jeszcze trudniejszych, 8dy jest siq daleko od bliskich,

rodziny i spolecznosci lokalnej. Oferta moiliwoici odbioru paczki Swiqtecznei, to gest, kt6ry pozwoli

im godniej przeiyi 6wiqta Boiego Narodzenia, poczui siq zauwaionym przez innych.

W Srupie os6b, kt6re otrzymajq pomoc sE osoby, kt6re przyjechaty do naszego kraju w ciqgu

ostatnich 3 miesiqcy, nie sE jeszcze zorganizowane i obyte, czqsto nie maja jeszcze pracy, stabilnej

sytuacji ekonomicznej.
Druge grupe stanowiE osoby starsze, czesto z problemami zdrowotnymi, kt6rych emerytura

ukrairiska, nawet gdy jest dostQpna, w przeliczeniu na PLN stanowi nlewlelkie moiliwoici
samodzielnego utrzymania siq, siqgajqc 5rednio 350 - 400 zl. Te osoby niejednokrotnie zajmujE sie

w Polsce r6wniei swoimi wnukami, bQdQc ich jedynymi opiekunami, gdyi rodzice broniq swoiego

dobytku lub walczq na wojnie.
Zadanie zakupu izorganizowanie wydania iywno6ciowej paczki 5wiAtecznej, wiEie siq r6wnie2 ze

zorganizowaniem, zakupem i pozyskaniem 2ywno5ci z dar6w. Zaloiony koszt produkt6w w

kosztorysie stanowi tylko czq6d wartosci calej paczki.

Mlelsce realizacll

Siedziba Stowarzyszenia DROGA, ul. Proletariacka 2L, magazyny przy ul. Wqglowej 8

4. Opis zakladanych rezultat6w realizacJi zadania publiczneSo

Nazwa rerultatu
Planow.ny poziom

oslltnllcia rer.rllst6w
(warto56 docelowa)

Spos6b monltoowanla
rurultat6w / rr&lo

lnformacjl o osllgnlqciu
wskatalla

liczba os6b/rodzin
objetych pomoca

minimum 400 os6b z

minimum 2lO rodzin
lista/protok6l od bioru z

odnotowanE datE wjazdu do

Polski

liczba wydanych paczek minimum 270 paczek lista/protok6l odbioru

5. Kr6tka oferenta, Jego w realizacll dzlalafi planowanych w
ofarcle oral zasob6w, lrt6rc bedq t rykonystntane w realazacrl rrdanla.

wnlorek wySenerow.no w rystemle witt.c.pl, suma kontrclna: ?a55't5.:I1t52
strona:2 r7



Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA od 31 lat dziala na terenie miasta Bialegostoku oraz

wojew6dztwa podlaskiego. Realizowanych jest wiele projekt6w: dla ubogich, bezdomnych ,

zagroionych wykluczeniem spolecznym, odrzuconych, uzaleinionych, dzieci idorostych. Do zadah

szczeg6lnych Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie DROGA, naleiy: . organizowanie pomocy, opieki i

wsparcia nad dziedmi i mlodzieiA z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych oraz

zagroionych patologia spoleczna . organizowanie dzialalno6ci opiekuiczej iwychowawczej dla

dzieci pozbawionych opieki domu rodzinnego . inicjowanie i rozwijanie form pomocy osobom
potrzebujQcym i ich rodzinom. organizowanie rodzinnych kolonii letnich dla rodzin z problemami .
organizowanie akc.ii charytatywnych na rzecz ubogich dzieci i ich rodzin. . praca z dzieimi z rodzin

niewydolnych wychowawczo idysfunkcyjnych z terenu miasta BialeSostoku realizowana w Oirodku

Wspierania Dziecka i Rodziny "Nasz Dom" .prowadzenie terapii os6b doroslych i mlodzieiy
eksperymentuiecej i uzaleinionej od Srodk6w psychoaktywnych, komputera, hazardu itp. w

O5rodku Profilaktyki i Terapii dla Mlodzieiy i Doroslych ETAP.

Szczeg6lnym zadaniem jest wspieranie os6b ubogich, zagroionych wykluczeniem spolecznym

darami w postaci iywnoSci, ubrari iwyposaienia mieszkari oraz sprzQt6w AGD, zamieszkalych w

Biatymstoku 6wiadczona przez Centrum 0ar6w Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie DROGA od ponad 30 lat organizuje akcje charytatywne, m.in. w okresie Swiqt

Boiego Narodzenia. Przez 13 lat organizowaliSmy wsp6lnie z Miastem Biatystok Wigilie MieiskE, od

2O2O roku zmieniliSmy tq formq wsparcia w dostarczanie gotowych paczek do dom6w os6b
potrzebujacych. W ciqgu roku wspieramy iywno6ci4 odzie2q i darami rzeczowymi ok. 500 rodzin

polskich, a od poczqtku wojny w Ukrainie udzielili(my wsparcia ponad 3000 osobom uchodiczym.

Zorganizowali{my przejSciowy punkt recepcyjny na 30 miejsc noclegowych, przez kt6ry przewinqlo

siq ponad 80 os6b. Poczqwszy od korica lutego przywieili6my do Polski bezpoSrednio z r6inych
miast Ukrainy ponad 100 os6b, kt6rym znaleiliimy docelowe mieisca pobytu, zorganizowaliSmy

zbi6rki iywnojci, odzieiy, lekarstw i produkt6w medycznych. Zorganizowaliimy ll transport6w
lek6w,3rodk6w opatrunkowych iinnych produkt6w medycznych oraz irodk6w hiSienicznych do 5

szpitali w Charkowie, Chmielnickim, Krzywym Rogu izytomierzu.
Dwa razy w tygodniu wydajemy paczki zywnoSciowe iartykuty chemlczne wszystkim, kt6rzy
przebywaja w Polsce poniiej 3 miesiQcy, a od czerwca zaopatru.iemy w 2ywno(d i artykuty

chemiczne osoby starsze, z niepelosprawnoSciami, wychowujqce male dzieci, niepracuilce, kt6re

nie majQ moiliwo5ci podjqcia pracy - 50 rodzin/100 os6b.

Zasoby, kt6re bqdQ wykorzystn rane w realizacji zadania

Zasoby rzeczowe: Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie ,,DROGA" nieodplatnie udostqpni
pomieszczenia magazynowe na potrzeby realizacji projekty oraz samoch6d dostawczy i osobowy'

Transport towar6w zostanie wykonany samochodami Stowarzyszenia. Pakowanie paczek na terenie

Stowarzyszenia przy ul. Proletariackiej 21 w Centrum Dar6w.

Zasoby kadrowe: Stowarzyszenie wykona zadanie przy udziale wolontariatu pracowniczego oraz

wolontariuszy.

Mi6ek*ta€nerc*.no w syn.mle witkac.pl, !uma loitroln.: rut55.1U52

charakterystyka oferenta

DoSwiadczenia w realizacji dzialarl planowanych w ofercie



wnlo..k wy8€n.rwano w sYst mle withdc.pl sum. konvolna: ru$55.+r852
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\ Zakup produkt6w spoiywczych do paczek 270 x 170 PLN

Z wkladu
finansowego

45 900,00 45 900,00 0,00 0,00

Zakup toreb, reklam6wek, woreczk6w niezbednych do
przygotowania paczek

2 700,00 2 700,00 0,00 0,00

3 Zakup (rodk6w zabezpieczenia osobistego dla pracownik6w i

wolontariuszy pakujqcych paczki (rekawiczki, torebki, worki na

Smieci)

400,00 400,00 0 00 0,00 0 00

4 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

50 000,00 50 fl)o,00 0,00 0,00

wnio*k wvge.€mwano w synemie wittac-pl, suma kontrolna: ,a5F5!.t'[5ia

lV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacii zadania publicznego

tp. iodzai kosau wartot{ PtN z dotacji
Z wkladu

osobowego
Z wkladu

zeqzoweSo

0,00

2. 0,00

Koszty zwiazane z transportem i odbiorem zam6wionych artykul6w (

paliwo)

Suma wcrystklch koset6w reallracll zadania 0,00



kt6re mogil
do przewidywalacji

W kalkulacji nie uwzglqdniono koszt6w pracy wolontariuszy i pracownik6w Stowarzyszenia.

V. O6wiadczenia

Oiwiadczam(y), 2e:

1) oferent* / offi skladajqcy ninieisza oferte nie zalega(-ja)t / zalegat'idr z oplacaniem
naleino6ci z fftulu zobowiqza6 podatkowych;

2) oferent* / offi skladajqcy niniejsza ofertq nie zalega(-jq)* / ztgd-jgf z oplacaniem
nale2noici z q/tulu skladek na ubezpieczenia spoleczne;

3) dane zawarte w czesci ll niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Reiestrem Sqdowym+ / innq
wtar5chrq€wffiqr;

4) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zalqcznikach sE zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym;

5) w zakresie zwiqzanym ze skladaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i

przekazywaniem danych osobowych, a takie wprowadzaniem ich do system6w informatycznych,
osoby, kt6rych dotycza te dane , ztoiyty stosowne oJwiadczenia zgodnie z przepisami o ochronie

Stowarzyszen
PRE

Krzysz

OGA

ki Motgo

Storvatzvszenie o
SKA

sTol

IA

t t*ig;7oogo. 
Y Ro Dz, Nr E

Eiatystok, ul prolet ariacke 21

;.'r'li,J4' At L'-'33r1'rr,fu,

kiewicz

Nrf

Data 90,/4. ?

Zalaczniki:

1. Wygenerowane z platformy witkac.pl potwierdzenie zloienia oferty podpisane przez osoby

upowainione do skladania oiwiadczefi woli, zgodnie z wyciagiem z Krajowego Rejestru

Sadowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzajqcym status prawny podmiotu i

umocowanie os6b go reprezentujEcych (obligotoryiny - popierowo)

Miosek wysenero$,ano w systemie wittac.pl, suma kootolna: ?45959c+852
Strona:62 7

danych osobowych,

(podpis osoby
upowainionej

lub podpisy os6b
upowainionych

do skladania oiwiadczed
woli

w imieniu oferenta)



2. Aktualny odpis z rejestru lub innej ewidencji potwierdzajacy status prawny podmiotu i

umocowanie os6b go reprezentujacych - dotyczy oferent6w, kt6rzy nie podlegajE wpisowi w
Krajowym Rejestrze Sadowym (obligotoryjny - popierowo)

3. Kopia aktualnego statutu (obligotoryjny - popierowo)

4. lnne dokumenty np. rekomendacja dla organizacji, umowa partnerska lub oiwiadczenie partnera

itp. (obligatoryjny - popierowo)

wnio5ek wygenero*ano w systemie witkar.pl, suma kontrolna: ,85+55.+1852
Sl,on :7 z1



Strona 1z 7

Wydruk lnforr.acji pobranej w trybie art. 4 ust, 4aa ustawy z dnla 20 sierpnia 1997 r. o Kraiowyn'r Rejestrze Sadowym,

posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralna Informacjq, nle wymaga podpisu i pieczeci

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

KRA]OWY RE]ESTR SADOWY

Stan na dzief 30.1.L2022 godz. 10:09;26

Numer KRS: 0000087872

Dzial 1

04.02.2042

19.10,202122

Br.xrr N s- RU. KRS/ 12 sBl l2t 1628

SAD RE}ONOITIY W BIAIYMSTOKU, XT !\,ryDZlAL GOSPODARCZY KRA]OWEGO RE]ESTRU

SADOWEGO

STOWARZYSZENlE

REGON: 050248066, NIP: 9660905189

STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINlE'DROGA

RElEsrR srowARzyszEt( 97 sAD oKREGowY w BIALYMSToKU I wvDZIAL CYWILNY

TA(

kraj POLSKA, woj. PODLASKIE, powiat M. BIALYSTOK, gmina tvl. BIALYSTOK, miejsc. BIALYSTOK

ul. PROLETARIACKA, nr 21, iok, ---, miejsc. BIALYSTOK, kod 15-449, poczta BIALYSTOK, kraj POLSKA

Brak wpis6w

08.02.1993 R.

R,5:

512; 513; 5

tE27lE28
25.01.2004 R, ZMIENIONO:51PKI 1,2; 5 6 PKT 1,2;5 7; 5 B;5 9; 510;5
1a;51s; q 16; 517;5 18; 5 19;5 20; 5 21iE22iE23;E24,E25PKr3,4,

1,2;92YQ3q 5 31; 5 32; 5 33;5 34; 5 3s; 5 37;6 38; $ffii,&9ri&
PRSTOWARZYSZENIE .DROGA2t55PKT2

Ra
Krrysztof iiski

Informacja odpowiadajAca odpisowi aktualnemu

Z REJESTRU STOWARZYSZEN, INNYCH ORGANIZACJI SPOT.ECZNYCH I ZAWODOWYCH,

FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKI.ADOW OPIEKI ZDROWOTNE]

poDMIor NrEwprsANy Do REJESTRU enzrosrqaronc6w

l,Informacja o sporzadzenlu lub zmianie

statulu

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sqdowym

Osfatni wpis Numer wpisu Data dokonania wpisu

sygnatura akt

Oznaczenie sqdu

Rubryka 1 - Dane podmiotu

l.Oznacrenie rodzaju organizacji

2.Numer REGON/NIP

3.Nazwa

4.Dane o wczeiniejszej rejestracji

5.Czy podmiot posiada status organizacji

poiytku

Rubryka 2 - Siedziba iadres podmiotu

l,Siedziba

2.Adres

3.Adres pocTty elektronicznej

4.Adres strony internetowej

3 - lednostki terenowe lub

Rubryka 4 - Informacie o statucie

1

2



t PR S

3 06.03.2011 R. W 5 28 DODANO PKr 2, W 5 32 DODANO PKI2 A, B, C, ZIYIENIONO 5 39 PKT 7

4

5 30.09.2020 R. ZIYIENIONO 5 26

Rubryka 5

NIEOZNACZONY1.Czas, na jaki zostaia utworzona

orqanizacja

Rubryka 6 - Spos6b powstania podmiotu

Brak wpis6w

Rubryka 7 - Komitet zalo2Ycielski

Brak wpis6w

ka I - Organ sprawujqcY nadz6rRubry

PREZYDENT IYIASTA BIALEGOSTOKU

rawnlony do reprezentacji podmiotuRubrykal-Organup

l,Naava organu

reprezentowanla

uprawnionego do

podmiotu

DLA WAzNYCH OSWIEOCZTI WOU W ZAKRESIE NABYWANIA PRAW I OBOWIAZKOW W/MAGANE

sA poDprsy DW6cH os6sr Parzrcn, .lrol,teoo z zasrqec6w caEzEsA LUB osoBY

UPOWAZNIONEI ORAZ SEKRETARZA LUB SKARBNIKA

ZARZAD

Podrubryka 1

Dane os6b wchodzacych w sklad organu

TOIYULEWICZ

ANNA

71021814943

CZLONEK ZARZADU

RAFALKO

KATARZYNA

]4720102861

SEKRETARZ

POWICHROWSKA

68040908043

WICEPREZES5,Flnkcja w nle reprezentujQs.ymor9a

4

2-Imiona WO]CIECH -R Kr:ysz alifiski

Strona 2 z 7

23.06.2016 R. ZMIENIONO 5 9, q 25 PKT 3

Dztal 2

l.Nazwa orqanu

2,Spos6b reprezentacji Podmiotu

l.Nazwisko / Nazwa lub flrma

2,imiona

3.Numer PESEL/REGON

4,Numer KRS

1

w organie

1.Naz\^,'isko / Na^va lLtb Flrroa

2.Imiona

3.Numer PESEL/REGON

4.Numer KRS

5.Funkcja w organie

2

l.Nazwisko / Nazwa lub firma

EL2BIETA2.lmiona

3.Nurner PESEL/REGON

4.Numer KRS

MATYSEK/ Nazwa lub lrma
TA R Z



731A20125743.Numer PESEL/REGON

CZLONEK ZARZADU5,Funkcja w organie reprezentujAcym

SZUNlSKA

DOROTA

CZNONEK ZARZADU

.]EDYNASTA KOZLOWSKA

641t16072443.Numer PESEL,/REGON

CZLONEK ZARZADU5.Funkcja w organie reprezentuiqcym

KRZYSZTOF

61081903554

PREZES ZARZADU

SIANKIEWICZ

80c61908862

S$RBNIK

GRZYBEK1,Naz\ risko / Nazwa lub flrma

GUDEWICZ

IqALGORTATA

73061902189

CZIONEK ZARZADU

N I EiV]CZY N OWI CZ

8401.2419126

KOI\4IS]A REWIZY]NA
1

STOIVARZYSZI'N]E DROGA" C DROCA
F

Poliiskil

Podrubryka 1
E TA RZ

Krzys:t,'

Strona 3 z 7

4.Numer KRs

5 l.Nazwisko / Nazw'a lub flrma

2.Imiona

3.Numer PESEL/REGON 620422A9485

4.Numer KRS

5.Funkcja w organie reprezentujQcym

6 l.Nazwisko / Nazwa lub firma

2.1miona WIOLETTA BARBARA

4,Numer KRS

7 1,Na^visko / Nazwa liJb flrma PALINSKI

2.Imiona

3.Numer PESEUREGON

4.Numer KRS

5,Funkcja w organie reprezentujqcyrn

8 1,Nazv,/isko / Nazwa lub flrma

2.Imiona MAIGORTAIA ]ULIA

3.NUmeT PESEL/REGON

4.Numer KRS

5.Funkcja w organie reprezentu]Q.yn]

I
2.lmiona KRZYSZTOF ]AN

3.Numer PESEL/REGON 8fi2]412912

4.Numer KRS

5.Funkcja w organie rep[ezentujacym CZIONEK ZARZADU

10 l.Nazwisko / Nazwa lub firma

2.Imiona

3.Numer PESEL/REGON

4.Numer KRS

5.Funkcja w organie reprezentujQcym

11 l,Nazwisko / Nazwa lub firma

2.Imiona AGATA

3,NUmeT PESEL/REGOII

4,Numer KRs

5.Funkcja w organie reprezentujErym CZLONEK ZARZADU

2- nadzoru

l.Nazwa organu



Dzial 3

Rubrykal-Niedotyczy

Brak wpis6w

Rubryka2-Niedotyczy

Sttona 4 z 7

5

KU DOBREMU I GODNEMU ZYCIU,

2. UDZlELANIE WSZECHSTRONNEI POMOCY OSOBOI'4 BEDACYM W TRUDNU

ICH RODZINOI.4.

3. SwIaoczrrutr povocy socJALNU, PRAWNEI, PSYCHoLoGlczNEl, IvEDY

REHABTLTTAC/IN Er i Drj4OWEl.
4. INICJOWANIE BUDOWY ORAZ PROWADZENIE.I ZARZ{QZANIE OBIE{TAMI

SYTUAC]I ]OWE] I

CZNEI,

Yd ry)Nb (

READAPTACYJNYIVI, RESOC]ALIZACYJNYI'4I, HOgP OPIEKUN@O WYCHO /,ft1

Kr4t, tf Paliiski

Dane os6b wchodz h w sklad or anu

SZEPAROWICZl,Nazwisko / Nazwa lub flrma

IYARTA2.lmiona

71012010309

DANISZEWSKA DEK

ZOFIA MARIA

47090800567

GAWRYLUKl.Nazwisko / Nazwa lub firma

IqALGORZATA

720342076293.Numer PESEL/REGON

4.Numer KRs

Brak wpis6w

za okes od doData zlozeniaNr kolelny w

polu
Rodzaj dokumentu

2004 ROK1 29.A7 .2005

2005 ROK20.06.2006

2006 ROK20.46.2041

2007 ROK18.06,20084

2OOB ROK5 10.06.2009

l.Wzmianka o zloieniu

2004 ROK1

2005 ROK2

2006 ROK

2007 ROK

2OOB ROK

4,Wzmianka o zlo2eniu

sprawozdania z dzialalno(ci

podmiotu

Rubryka 3 - Cel dzialania organizacji

I

3.Numer PESEL/REGoN

4.Numer KRS

2 l.Nazwisko / Nazwa lub flrma

2.Imiona

3.Numer PESEL/REGON

4.Numer KRS

3

2.Imiona

Rubryka 3

1, cELErq srowARzyszENIA lEsr wsPIERANIE I oDNowA czlowlEKA, RoDZINY I sPorEczrtisrwl

2

3

3

l,Celdzialania
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TERAPEUTYCZNYI,II, REHABILITACY-]NYI'II I INNYMI OBIEKTAI4I SLUzACYI'4I REALIZACN CELOW

STATUTOWYCH.

5. UDZIELANIE WSPARCIA UMOzLIWIAlACEGO WEJSCIE W SAMODZIELNE zYCIE POPRZEZ PON4OC W

ADAPTAC-]I.

6, REINTEGRAC]A ZAWODOWA I SPOLECZNA 0568 SPOLECZNIE WYKLUCZONYCH'

7. TWoRZENIE wARUNK6w Do PowsTAWANIA SRoDowlsKowYcH GRUP wsPARcIA w6n6o osoe

oBJfrYcH CELAI\4r STOWARZYSZENiA.

8. PROWADZENIE I FINANSOWANIE SZKOLEN,

9. TWoRzENtE pRoGRAtl6w t pao:rrr6w stuzACYcH REALIZAcJI crr6w stownnzvszrliln'

to. wrAczltur os6s zATNTERESOWANyCH NIESTENTEI'4 ROVOCv ISZCZEC6rruIE WOLONTARIUSZY)

PRO6RAIV DIIAdI NOSCI STOWARZYSZLN]A

Rubryka 4 - Pn edmiot dzialalno6ci statutowej organizacj' pozytku Publicznego

85,, , oRGANIzowANIE PoMocY, OPIEKI i WSPARCIA NAD DZIEcl4l I MLODZIE2A z RoDzIN

uBoGIcH, DysFUNKCYINYCH, z PRoBLEIYEM NIEPELNoSPRAWNo6cl .:rot'treo z czrollr6w

wrELoDzrETNycH oRAZ zAGRozoNYCH PAToLoGIA SPoLECZNARODZINY,

85, 31, , oRGANizownrure ozlnurlto6cr oprrruruczrl I wYcHowAWCzEl DLA DZIECI

POZBAWIONYCH OPIEKI DOMU RODZINNEGO

92, , , ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU DLA DZIECI I ]YLODZIZY BEDACYCH W TRI]DNU

SYTUACJI ZYCIOWEJ

85, , , eRoWADZENIE oam,qurlo6ci cHnnwATYWNEl NA RZEcz DZrEcl, MLoDTtEZv I

RoDZIN BEDACYCH w TRUDNU sYTUAcll zYcIowEJ

RODZINOM

pRoFtLAfiyM UZALE2NIEN I INNYCH PROBLEMow SPoLECZNYCH80,,,

REHABILITACIA I READAPTACJA OSOB UTALEZNIONYCH85, 14, , LECZENIE,

91, 33, z, TWoRZENIE cENrR6w INTEGRACII SPoLEczNEJ

REHABILTTACJA zAWoDowA I sPoLEczNA os6a Nrrprtl'lospRAwNvcH85,,,

80,42, , oRGANIzowlruIr znzo6w, svt'lpozlow I Itrtt"lvcu FoRf4 \\YMIANY INFoRMACII I

DOSWIADCZEN

go, , , wsporozinLAlltE z PRASA, RADIEIq I TELEWIZIA, srosowANIE INNYcH (noor6w

INFORFlACJI

er, ::, z, wSeOrenacA z INNYI4I ORGANIZACJAI4I I INSTYTUC]AMI, W TYI'4 KRAIoWYMI I

zAGRANIczNyMI ZAANGA2oWANYMI w PoMoc osoBolY oBlE[YI'4 cELAI4I srATUrowYN4l

zz, t, , ozaraLtoSi WYDAWNICZA, PozYSKIWANIE FUNDUSZY z DorAcJI I DARowIzN I

74,50, A, ORGANIZOWANIE IYILISC PRACY I POSREDNICTWO W ZNALEZIENIU l'4IElsC PRACY

g AUUZAOT CTLOW STATUTO\\ryCH STOWARTYSZENIASLUZACYC

a o dniu koriczqcym rok obrotowyRubryka 5 - lnformacj

Brak wpis6w

Stowarzvsze
Brak wpis6w

Dztal 4

-t) qliiski

1l.Odplatna dzialalno3a statutowa

1

2

3

4

85, 32, D, INICIOWANIE I ROZWIANIE FORM PoIYOCY OSoBOI'4 POTRZEBUIACYNI I ICH
5

6

7

B 9r,33, z, REALIzowArutr zaoeti w zlrnrslE PozYrKU PUBLIczNEGo I SPoLECZNIE

UZYTECZNYCH

9

10

11

12

STOWARZYSZENIA

13

INNE

74

15

STOWARZ\

Katarz
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Rubryka 2 - Wierzytelno6ci

Brak wpis6w

Dzial 5

Brak wpis6w

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogtoszenie upadlo5c! na podstawie art. 13 ustav\Y z 28 lutego 2003 r,

Prawo upadlo6ciowe albo o zabezpieczeniu majqtku dlu2nika w postqpowaniu w przedmiocie ogloszenia upadlo(ci albo

nym albo po prawomocnym umorzeniu postqpowania restru ktu r\rzacli negow postqpowaniu restru ktu ryzacyj

Brak wpisow

Rubryka 4 - Umozenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt,2e z egzekucji nie uzyska sig

sumy wy2szej od koszt6w egzekucr,lnych

Brak wpis6w

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpis6w

Rubryka 1 - Likwidaqa

Rubryka 2 - Informacje o rozvviEzaniu podmiotu

Brak wpis6w

Brak wpis6w

Rubryka 4 - Informacja o polqczeniu lub podziale

Brak wpis6w

owan U u lo6cib I forman a oRu p owymryka cl postq

Brak wpis6w

Rubryka 6 - Informacja o postq powaniu ukladowym

Brak vlpis6w

Rubryka 7 - Informacje o postqpowaniach restrukturyzacyjnych, o postqpowaniu naprawczym lub o p

restrukturrzacji

-E-,t Kr4.'szt iiski

Dzial 6

Rubryka 3 - Zarzqd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bie2Ecych spraw stowazyszenia_

S

K atatz 2 Rafalka
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data spolEdzenia wydruku 30. 11,2022

adres strofy internetowej, na ktdrej sE dostqpne informacie z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

Brak wpis6w

ZA ZGODNCS.
Z Oi"l'r'u1,.. '. -.'.

STOr.rl!PZYSTEt' E POIJOCY RODZ i'llE

,, -r1

le i- ':.

NIP!:3a,.: il,: - r'-r- ---l

STOWARZYiJZEI] E,DROGA'
E-TA R Zs E !i i

P
Kalatz yna a falko

DROGA
S

Rubryka 8 - o zawieszeniu dzialalno6ci
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S4d Reioaawy w BialYustoku
XII Wydziat Gospudanzy Kralbwego Reiestu S4dowegrt

I5-%0 Biatstok ul. Mickiewiea 103

tel. N5 665 65 10; fa'r 085 665 63 12
Syglr. akt I<RS 0000087872

ZASWIADCZENIE

S4d Reionowy w Bialymstoku XII Wydzial Gospodarczy Ktafowego Reiestru S4dowego

za\wiadcza, ze Statut niniejszy odpowiada co do treSci Statutowi ostatnio zloZonemu do akt

rejestrowl'ch.

Z uPowaTTietia

P rae w o tln i r4ggo lY1 d 71 a / u

$EHRE]I.TRIATU ll SEKI)J1
G arcz6-oo

.idowegol-l S

ifif

,}

.r:
i."..

ZA ZGODNOSC
7 OFIYGINALEI\.4

STOWARZYSZENlE POMlOCY FODZINIE

"I)ttoGA"
15-449 Bialystok I Prolelar a.k3 21

lel. 85 852-4t--l t- fax il5 6a2 lii-36
NtP 965-09-05-180. RaOaN t)5t2 t 

',1.)a

STt,\ r;'r1.1' :r' ::t..1 : t'ia-.1'rn'
SE,KRNTAi?Zer,L_-(di./ J0- E.::,i.

DROCA
S

Bial],stok. dnia 07.12.2020
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Rozdzial I
Postanol'icnia o96lne

$r

l. Storvarzyszenie Pomocy Rodzinie ,,Droga", zwane w dalszych postanowieniach

Statutu,,Stowarzyszeniem", jest organizacj4 zarejestlowan4 i posiadaj4c4

osobowoSi prawnE.

2. Stowarzyszenie jest rzecznikiem praw os6b potrzebuj4cych pomocy i ich rodzin.

3. Stowarzyszenie ma prawo wypowiada6 sig w sprawach publicznych.

$2

1. Stowarzyszenie prowadzi dziaialnoSi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za

granic4.

2. Siedzib4 Stowarryszenia jest miasto Bialystok.

$3

1. Stowarzyszenie ma prawo uirywania pieczgci i odznak zgodnie z obowi4zuj4cymi w

tym zakesie przepisami. Ich tre56 i ksztalt graficzny zatwierdza Walne

Zgromadzenie.

2. Znaki graficzne oraz pieczgcie u?;Ywane przez jednostki organizacyjne

Stowarzyszenia sranowi4 j ego wlasno56.

!l

1. Stowarzyszenie ma prawo tworzenia terenowych jednostek organizacyjnych

siuz4cych realizacjt cel6w statutowych.

$5

1. Stowarzyszenie mo2e naleZei do organizacji krajourych i migdzynarodo ch na

s

R

Krzys:

,,r alunkach oki eilonr-ch rv ich starutach

.1"t".:
I

DROGA
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1ch

+c4

ZA

IC

te

1 . Stowarzyszenie dziala w l4czno$ci ze Zgromadzeniem Slow.r BoZego.

2. Wyrazem tego jest asystent Zgromadzenia Wznaczoly do l4cznodci

Stowarzyszeniem przez Prowincjala Zgromadzenia Slowa Bo2ego.

ZE

5 7

s8

1. Celem Stowarzyszenia j est i.vspieranie i oclnorva czlowieka, rodziny i spoleczeristwa

lu zdrowemu i godne.nu z1 ciu poprzez:

1. udzielanie wszechstronnej pomocy osobom bgd4cym w trudnej sl.tuac-ji zyciowej

r rr: h rodzrnom:

2. (wiadczenie pomocy socjalnej. prawnej, psychologiczne;, medycznej,

r-ehabilitacyjne j i duoh or;,'e j :

3. iniciou,anie budotq.' oraz prowadzenre t zaru4dz.anie obiektami

a) deto k.,y (acyjnl n..

b) rcad apt acy in ) n i.

c) res"cj alizacvjn) n'.

J) ho'p icy- n1 mi.

e) oPiekr-rnczo - wl'chowawczYmi,

i) teraneut-vczn1,rni.

g) rehabilitacl, jll,nii.

h

OGA

i-.i il! lr: ,{7-ti I.rr I :. it - ':,)
Nlr'966-!! 05-18!, REGai.t r 5 a /.t..rill

R

l- ^,/t':}+-- '' l/----z-2
r

I{rzysznf

le

.ki 
3

2. DecyzjE o. przystqpieniu Stor,varzyszenia do organizacji krpjowych

i migdzynalodowych podej muj e Walne Zgromadzenie.

i. Dzialalno(i Stowarzyszenia opiera sig na pracy spolecznej og6iu czlonk6w.

2. Do realizowania cel6w statutowych Stowalzyszenie mo2e zatrudniai placownik6w.

Rozdzial II
Cele i sposoby dzialania Storvarzyszenia



rar

h) i innymi obiektami slu2acym realizacji cel6w statutowl,cli;

4. ndzielanie wsparcia umozliwiaj4cego wejScie rv samodzielne Zy cie poprzcz

pomoc rv adaptacji;

5. reintegracja zawodou,a i spoteczila os6b spolecznie wykluczonych:

6. tworzenie rvarunk5w do powstarvania {rodorvi skowycl.r grup w,sparcia ivir.5d os6b

objery ch celarri Stowar4',ze ria:

7. plowadzenie i finansowanie szkoleh;

B. tworzenie program6w i projekt6i.v sluZ4cych realizacji ce16u, Storvarzyszenia;

9. wl4czanie os6b zainteresowanych niesieniem pomocy (szczeg6lnie rvolontariuszy)

\ plogr'1m Jzialalr.o.ci Storr ar4 sze' ir.

se

Do zadai szczeg6lnych Stowarzyszenia naleZy:

l. pomoc spoleczna, w'tym poinoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz

r,^1/i:6wnywanie szans tych rodzin i os6b;

1. wspicranie lodzirry i slslemu pieczy zastgpczej:

3. dzialalnodi na tzecz inregracji i reintegracji zawodowej i spolecznej os6b

zagrozonych wykluczeniem spolecznym:

4. dz ia la ltr o(c clraryaaq wna:

5. ochrona i promocja zdrowia, w tym dziaialno6i lecznicza ll, rozumieniu Llstawy o

dzialalnorici leczniczej;

6. dzialalnorii na rzecz os6b niepelnospr awnych:

7. promocja zatrudnienia i aktyrvizacja zawodorva os6b pozostaj4clich bez pracy i

zagrozeniem zr.volnieniem z pr acy.

B. nauka, szkolnictwo \ ryZsze, edukacja, o(wiata i wychowanie;

9. dzialalno5i ietzecz dzieci imlodziezy, w tym wypoczynku clzieci i mlodzrezy:

10. pomocy ofiarom katastrol klgsk zywiotowych, konfliktorv zbrojnych i u,ojen rv kraju

r za gral]lc4;

11. pronocja i organizacja rvolontariatu,

12. dziatalnosi na rzecz rodzinv. rnacierzyis t.,va.

"c' -' 'r) f.'r' dziicka:

r-odzicielstwa. upo szechniania i

ROGADROGA
SE R i T,A. RZ

ki

4

Katarz a afalka

Sro
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I4

przeciwdzialania uzaleznieniom i patologiom spoiecznym;

dzialalnoSci na rzecz organizacji pozarz4dowych oraz podmiot6w ,,rymienionych w

ustawie,

rehabilitacja zawodowa i spoteczna os6b niepeinosprawnych;

organizowanie z)azd6w, sympozj6w i innych form wymiany informacji i

doSu,iadczeri;

wsp6ldzialanie z pras4, radiem i telewizj4, stosowanie innych 6rodk6w informacji;

dzialalnoii wydawnicza, pozyskiwanie funduszy z dotacji idarowizn i inne;

organizowanie miejsc pracy i po6rednictwo w znalezieniu miejsc pracy sfu24cych

r ealizacji cel6w statutowych Stowar4yszenia;

korzystanie z pomocy dwiadczonej przez osoby ftryczne i prawne w kraju i

zagranic1;

prowadzenie dzialalnodci gospodarczej, z kt6rej catkowity doch6d przeznaczony

jest na realizacjg cel6w statutowych;

prowadzenie dzialalnoSci poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

15

b 16

t1

18

t9

2t.

,r)

22

Rozdzial III
Nabycie i utrata czlonkosfwa

$10

1. Czlonkowie Stowarzyszenia dziel4 sig na:

1. czlonk6w zwy czajny ch,

2.. czlonk6w wspieraj 4cych,

3- czlonk6w honorowych.

$ 11

Czlonkiem zwyczalnym moZe byi kaZda pelnoletnia osoba fizyczta deklaruj4ca chgi

nalelenia do Stowarzyszenia w tym charakterze i przyjEta na czlonka zwyczajnego przez

Zarz4d Stowarzyszenia

I.
tnl

DROGA
S

ki5
-dlc :r: R

)
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$12

Czlonkiem wspieraj4cym moze byi ka2da osoba frryczna lub prarvna wyralajqca

clrEi nale2enia do Stowarzyszenia w tym chara.kterze i zatvtierdzona przez Zarzqd

Stowarzyszenia.

$ 13

1. Czlonkiem honorowym Stowarzyszenia moze byi osoba fizyczna lub prav,rna oraz

jednostki organizacyjne nie posiadaj4ce osobowoici prawnej, kt6r'ym tak4 godno5i

nadalo Wa lne Zgromadzenie.

2. Godnoii taka moZe byi nadana osobom szczeg6lnie zasfu2onym w realizacji cel6w G)

statuLowych Stowarzyszenia.

3. Czionkostwo honorowe mole byC nadane r6wnie2 poSmiertnie.

$14

Czlonkowie zW czdni Stowarzyszenia maj 4 prawo :

1. uczestniczyi w Walnym Zgromadzeniu Stowarryszenia

i biernym prawem wyborczym,

2. fuaC tdzial w placach Stowarzyszenia,

3. zglaszad postulaty i wnioski wobec wladz Stowarzyszenia.

z czynnym

I

$ ls

Do obowi4zk6r,v czlonk5u, zwyczajnych nalezy aktyrvny udziai w reahzacji z.adai

stowarzyszenia i dawanie sw4 postawa przyktadu wladciwego stosunku do ludzi

potlzebuj4cych pomocy.

$ t6

1. Czlonkowie wspierajqcy maj4 prawo:

),. zglasza( postulaty i wnioski wobec wladz Stowarzyszenia,

cze go.
5to\,hrzvs7 ROGA

6

2. brai udzizrl 11, pr:Lcach Sto."r,arzy szenia.

2. Czlonkou,ie u'spiela-i4cy nie maj:1 czynnego i bi.ern.ego. pratva rvlbor
lz r

-K_,/L_-_?
I

PR S

ki
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1. Czlonkowie honorowi maj4 prawo brac udzial w pracach Stowarzyszenia

2. Czlonkowie honorowi nie maj 4 czynnego i biernego prawa wyborczego.

$ i8

Wszyscy czlonkowie maj4 obowi4zek przestrzegania postanowief statutu,

regulamin6w i uchwal S towarzyszen ia.

s 19

i.Ustanie czlonkostwa nastgpuje w przypadku:

I. pisemnego wyst4pienia;

2., skre5ienia wskutek uchwaly-,Walnego Zgromadzenia, w kt6rej stwierdza sig, 2e

dzialalno(6 cz}onka nie byla zgodna ze statutowym celem dzialalnodci Stowarzyszenia;

3 . braku zaangalowanta w realizacjE zadafi Stowaruyszenia. Decyzj4 Zarz4dt osoby

takie mog4 stai sig czlonkami wspieraj4cymi;

4. r ozw iqzm ta Stowarryszenia;

5. Smierci czlonka.

Rozdzial I\r

Wladze Stowarzyszenia , wybory i kom etencic

s20

-c

I

1 . Wladzami Stor,varzyszenia s4:

1 .Wah're Zgromadzenie,

2.2aru4d,

3. Komisja Rervizljna.

2.Kadencj a Zar z.4du i Komisj i Rervizyj n ej urva 3 iata.
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1. NajwyZsz4 wladz4 Stowalzyszenia jest Walne Zglomadzenie

2.Walne Zgromadzente moZe byi z:wyczaine i nadzwy czajne '

522

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia naleZy:

i. podjgcie uchwafu o zmianach statutu Stowalzyszenia;

2. uchwalanie kierunk6w i programu dzialania Stowatzyszenia;

3 . rozpatrywan ie i zatwierdzatie sprawozdari Zxz4dtt i Komisj i Rewizyjnej ;

4. udzielanie absolutorium ustEpuj qceniu Zarzqdawi,

5. wyb6r prezesa, zastqpc6w prezesa i pozostaly ch czlortk6w Zaru4dtt;

6. wyb6r przewodnicz4cego Komisji Rewizyjnej i pozostatych jej czlonk6w;

7. podejmowanie uchwai w sprawie utworzenia, przeksaalcenia lub Iikwidacji

placowek StowarzYszenia:

8. rozpatrywanie i podejmowanie uchwal w sprawach wniesionych przez Zeaz4d

i Komisjg RewizYjnq:

9. podjgcie uchwaly o tozwi4zanirt Stowarzyszenia'

i0. podejmowanie innych uchwal, kt6re wymagajq decyzji Walnego Zgromadzenia'

$23

Zwyczajrc \Vaine Zgromadzenie odbywa sig r-az do t'oku i ma charakter

sprau,ozdawczy Iub sprarvozclawczo - w1'borczy, a jego termin, mieisce odbycia oraz

porz4dek obrad ustala ZarzEd Stowarzyszenia'

$24

Nadzwyczajne walne Zgromadzenie odbywa siQ na wniosek Zatz4du lub na pisemne

Z4danie co najmniej t/t ogottt czlonk6w zwy czajny ch i wspieraj4cych' na rl niosek

Komisji Rewizyjnq, zloZony do Zarz4du-

Stowatzy
P
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S

$ 21

SIOWARZYSZENIE DR OGA
E TA R Z

\9

t.

8
1a Rafalka Krrys.lo ihski



i..xr{}

lr''
L.

s25

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwaly zwykl4 wigkszoSci4

glos6w przy obecnodci co najmniej % og6lnej liczby zwyczajnych czlonk6w

Stowarzyszenia. W drugim terminie Walne Zgromadzenie mo2e podejmowa6

uchwaty bez wzglgdu na liczbg obecnych.

2. W razte r6wnodci glos6w decyduje glos Przewodnicz1cego zebratia.

3. Walne Zgromadzetie, kt6re nie dojdzie do skutku w I terminie z braku kworum

moze podejmowai prawomocne uchwafy jako zwolane w II terminie tj. po uplywie

15 minut od momentu wyznaczenial terminu.

4. W razie ust4pienia czlorka Zarz4dt lub Komisji Rewizyj nej, albo na skutek potrzeb

organizacyjnych Zarzq&1 lub Komisji Rewizyjnej Walne Zgromadzenie mo2e

przyj 46 nowego czlorka Zatz4dtt lub Komisji Rewizyjnej.

5. W okresie kadencj i czlonkowie wladz Stowarzyszenia mog4 by6 odwolani w takim

samym trybie w-j akim s4 wybierani,

$26

ZNz4d skada sig z od 5 do i3 czlonk6w. Decyzj1 Walnego Zgtomadzenia w sklad

Zarz4dr wchodz4 kierownicy plac6wek.

J
i, 521

1 . Do kompeten c1i Zarz4du naleqt:

i. reprezentou,anie Stou,arzyszenia na zeivn4trz;

2. wykon1,i,,,x11is ucl'irval Walnego Zgromadzenia;

3. kierorvanie caioksztattem dzialahroici Siowarzyszenia;

4. uchrta.anie pt o-el.tu brdzelu Storvar,l .zenia:

5. nadz6r nad dzialalno(cr4 placowek i zespol6u':

6. zarz4dzanie maj4tkiem SLowarzyszenia i jego finansatni;

T.skladanie sprau,ozclai z dzialalnoSci Zatz4du na Walnyrn Zgromadzeniu

8. organizou'anie \\'a1n-vch Zglc,madzen;

9.prz1,j n.rorvanie czlonkor,v, p Ltt-:lZ lrl,

lel iir 6li: .1
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1 0. uchwalanie regulaminu plac6wek Stowarzyszenia;

I i. powolywanie i odwoiywanie kierownik6w plac6wek;

12. powolywanie i

Stowarzyszenia.

odwoiywanie zespoi6w do r.ealizacji cel6w statuto

$28

1. Na pierwszym zebraniu Zarz4d, wybieraze swego grona sekretarza i skarbnika. prezl
ustala zakres dzialania zastEpc6w i czlonk6w ZarzEdu.

2. Czlonko

wyrokiem

skalbowe.

wie Zarz4du mog4 pelnii swoje funkcj e jeZeli nie byli skazani prawomocnyr
za przestgpstwo umy$lne Scigane z oskar2enia publicznego lub przestEpstwi

s2e

Zebrania Zarz4du winny odbywa6 sig przynajmniej raz na dwa miesi4ce, a s4
zwol;zwaae przez prezesa Zarz4du. Zposiedzeri Zarz4du sporzqdza sig protokdi.

s30

Uchwaly Z an4du podej mowane s a, zwykt1wi gkszoSci 4 glos 6w.

ai31

Kierownik piac6wki nie bEd4cy czlonkie m Zarz4du uczestniczy rv zebraniach Zarzad,
dotycz4cych funkcj onowania jego plac6wki.

E ]'

I. Komisja Rewizyjna sklada sig z 3_j czlonkow wybieranych przez Walne
Z gr omadzeni e. Kom isj a wybi era zastgpcg przew o dni czqcego i sel<r.etarza
2. Czlonkowie Komisj i Rewizyjnej:

j
E

DROCA
S

N]P

,?.,n
-<r- L ---------€_.:,

i
Pqlii.tki 10



't
1

? iFin
!":4/t

I

a) nie mog4 byi czlonkami organu zafl4dzqQcego ani pozostawai z nimi w zwi4zku

malZeiskim, we wspdlnym poZyciu, w stosunku pokrewienstwa, powinowactwa lub

podlegloSci sluZbowej.

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestgpstwo umydlne, icigane z

oskarzenia publicznego lub przestgpstwo skalbowe.

c) mog4 otrzymywai z tytulu pelnienia funkcj i w taldm organie zwrot uzasadnionych

koszt6w lub wynagrodzenie w wysokoSci nie wyZszej ni2 przecigtne miesigczne

wynagrodzenie w sektorze przedsigbiorstw ogloszone przez Prezesa GUS za rok

poprzedni.

$33

1 . Do zadah Komisji Rewizyjnej nale2y w szczeg5lnoSci:

1. kontrola dzialalnoSci Stowarzyszenia w tym finansowo - gospodarczej i rcalizacji

cel6w starutowych S towarzyszenia:

2. przedkladanie sprawozdari i wniosk6w Wahemu Zgromadzeniu z jednoczesnym

poinformowanie m Zar zqdt;

3. wnioskowanie o udzielenie bEdt nie udzielenie absoiutorium ustgpuj4cemu

Zau4dowi.

$34

Czionkowie Komisji Rewizyjnej maj ? prawo uczestniczyi w zebraniu Zarz4dr z giosem

doradczym.

Rozclzial V
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$ 36

BezpoSrednie administrowanie plac6wki nalezy do kierownika plac6wk

powolywanego i odwoiywanego przez Zuz4d Stowarzyszenia.

$37

szczeg6towy tryb dzialania plac6wki okresla regulamin uchwalony przez zarz4t

a przygotowany w projekcie przez kierownika.

I{ozdzial \i I

NIa ia tek Stowa rzyszenia

$ 38

1. Dla waZnych oswiadczeri woli w zalresie nabywania praw i obowiqzk6w wymagant

sq podpisy dw6ch os6b: prezesa, jednego z zaslEpcow prezesa lub osobl

upowaZnionej otaz sehetarza lub skarbnika.

2. UpowaZnienie, o kt6rym mowa \\r poprzednim punkcie v\rymaga formy pisemtte-

i zatwierdzenia przez dwuosobow4 reprezentacj E zarz4du Stowarzyszenia w osobact

prezesa lub jego zastEpc6w oraz skarbnika lub selcretarza.

s rq

1. Maj4tek Stowarzyszenia stanorvi4 nieruchomoici, ruchomoSci oraz lundusze

2. Na lundusze Stowarzyszenia sktadaj4 si9:

1. dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

I . odsetki bankowe,

2. Srodki pochodz4ce ze zbi6rel< publicznych,

2. inne wpry-w1'.

3.Wszelkie dochody i fundusze stowarzyszenia przeznaczone s4 na Jego ialalno(i

SIatLll \l \Y il.

1a:ria p.r,zr L ,': Bh.li6fl""
l2

1.N{aiqtek S tttu'arzysztrtl ta llle [lozd s
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zobowtqzah m aj 4tkiem otganizac:i w stosunku do jej czlonl<6w' czlonk6w organ6w lub

pracownik6w oraz osobom z ktorymi pracownicy pozostai4 w zwiqzku malzeflskim albo

w stosunku do pokrewieristwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewiefrstwa lub

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia atbo s4 zwi4zmri z tytulu

przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej 
"osobami 

bliskimi"'

5. Majqtek Stowarzyszenia nie moZe by6 przekaqwany La rzecz czlonk6w Stowarzyszenia'

czlonk6w organ6w lub pracownik6w oraz ich os6b bliskich' na zasadach innych niz w

stosunkrr do os6b trzecich, w szczeg6lnoSc i ieZeli przekazanie to nastEpuje bezplatnie lub

na preferencYjnYch warunkach '

6.Maj4tek Stowarzyszenia nie moZe by6 wykorzystywany na rzecz czlotlk6w

Stowarzyszenia czlonk6w organ6w lub pracownik6w oraz ich os6b bliskich' na zasadach

innychniZwStosunkudoos6btrzecichchyba,Zetowykorzystywaniebezpo(rednio

wynika ze statutowego celu organtzaclt'

T.Stowarzyszenie nie moZe zakupi| na szczeg6lnych zasadach towar6w lub ustug od

podmiot6w, w kt6rych ',rczestttrcz4 
czlonkowie organizacji' czlonkowie jej organ6w lub

pracownicy oraz ichos6b bliskich; n azasadachinnych niZ w stosunku do os6b trzecich lub

po cenach wYzszYchniz rynkowe'

Rozdzial VII

Zmiana sta tutu i rqzrvi /.il ll ie Storva r tcll I iI

$40

Statut Stowarzy szenia orazzmianq statutu uchwaia Walne Zgtomadzetie wigkszoSci4 2/3

glos6w, obecnych czlonk6w zwyczajnych na Walnym Zgromadzenlt'

$ 41

Uchwalg w sprawie rozwi4zatia Stowarzyszenia i przeznaczema iego maj4tku podejmuje

Walne Zgromadzenie wigkszo5ci4 2/3 gios6w w

na Walnym Zgromadzeniu'

obecnoSci cztonk6w zwy czalny ch obecnych
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