STATUT
ŁÓDZKIEGO SEJMIKU
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ROZDZIAŁ I
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Nazwa, teren działania i siedziba
§1

Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych zwany dalej „Sejmikiem” stanowi związek stowarzyszeń
i innych organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

§2

1.Terenem działalności Sejmiku jest obszar województwa łódzkiego.
2. Siedzibą władz Sejmiku jest miasto Łódź.
3. Sejmik posiada osobowość prawną.
4. Sejmik może używać pieczęci, odznak, symboli.
5. Sejmik może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji.
6. Sejmik może przyjmować członków z zagranicy.
7. Sejmik opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
8.

Do swej działalności Sejmik może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

§3

Celem Sejmiku jest reprezentowanie środowiska osób niepełnosprawnych i działanie na rzecz jego
interesów oraz ochrona zdrowia.
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§4

Sejmik realizuje swoje cele przez:
1. Integrowanie środowisk osób niepełnosprawnych, w tym stowarzyszeń, grup samopomocy i instytucji
w celu obrony ich interesów;
2. Przeciwdziałanie różnym formom dyskryminacji osób niepełnosprawnych;
3. Inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych dotyczących życia osób
niepełnosprawnych i innych działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
4. Prowadzenie działań informacyjnych;
5. Członkostwo i współpraca z instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi;
6.Współdziałanie z instytucjami, organami administracji państwowej, samorządowej, organizacjami
społecznymi i gospodarczymi;
7. Popularyzowanie zagadnień z dziedziny profilaktyki niepełnosprawności i ochrony zdrowia;
8. Prowadzenie działalności wydawniczej;
9. Prowadzenie rehabilitacji, świadczenie pomocy i udzielanie porad osobom niepełnosprawnym,
ich rodzinom i opiekunom.;
10. Prowadzenie w różnych formach działalności kulturalnej i oświatowej;
11. Organizowanie szkoleń i prowadzenie działalności edukacyjnej;
12. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.
13. Inicjowanie i podejmowanie, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów,
innej działalności zmierzającej do realizacji swych statutowych celów i zadań.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§5

Członkowie Sejmiku dzielą się na:
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1. Zwyczajnych
2. Wspierających

§6
Członkiem zwyczajnym może być stowarzyszenie lub organizacja zajmująca się problemami osób
niepełnosprawnych. Członkowie zwyczajni reprezentowani są w Sejmiku przez jednego upoważnionego
przedstawiciela.
§7

1. Każdy członek zwyczajny posiada jeden mandat.
2. Każdy członek zwyczajny w ramach swojej statutowej działalności jest niezależny i nieograniczony.
§8

Członkiem wspierającym może być stowarzyszenie, organizacja lub osoba prawna, która chce
przyczynić się do realizacji celów Sejmiku poprzez różnorodne formy wspierania jego działalności.

§9
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Sejmiku po złożeniu pisemnego wniosku
przez stowarzyszenie lub osobę prawną z dołączeniem uchwały właściwego organu. Zarząd Sejmiku
może odmówić przyjęcia kandydata.

§ 10

Członek zwyczajny poprzez swoich upoważnionych przedstawicieli ma prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz Sejmiku;
2. Zgłaszać wnioski dotyczące działalności Sejmiku;
3. Korzystać z pomocy i urządzeń Sejmiku na zasadach określonych przez Zarząd.
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§ 11

Członek wspierający ma prawo:
1. Brać udział w zebraniach i pracach Sejmiku z głosem doradczym poprzez upoważnionego
przedstawiciela;
2. Zgłaszać wnioski dotyczące działalności Sejmiku.

§ 12

1. Członek zwyczajny jest obowiązany:
a) przestrzegać postanowień Statutu;
b) aktywnie uczestniczyć w działalności Sejmiku;
c) regularnie opłacać ustalone składki członkowskie.
2. Członek wspierający jest obowiązany:
a) popierać działalność Sejmiku;
b) regularnie opłacać ustalone składki członkowskie.

§ 13

Utrata członkostwa może nastąpić w razie:
1. Dobrowolnego wystąpienia;
2. Likwidacji stowarzyszenia, organizacji osoby prawnej, będącej członkiem Sejmiku;
3. Wykluczenia z powodu:
a) rażącego naruszenia statutu i regulaminów Sejmiku
b) zalegania ze składkami w okresie dłuższym niż 12 miesięcy;
c) nie brania udziału w pracach Sejmiku.
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ROZDZIAŁ IV
Władze Sejmiku

§ 14
1.Władzami Sejmiku są:
a) Walne Zebranie członków;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna;
2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały
Walnego Zebrania;
3. Kadencja władz trwa 4 lata;
4.1.Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem punktu 4.2

oraz paragrafu 28 i 29;

4. 2. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania osób obecnych
na posiedzeniu odbytym w drugim terminie.
5.1. W przypadku nie brania udziału w pracach władz przez członka władz - władzom, w których skład
wchodzi dany członek przysługuje prawo wykluczenia tego członka z władz.
5.2

W przypadku ustąpienia lub wykluczenia członka - władze, w których skład wchodził dany
członek mogą dokonywać kooptacji, w ilości osób nieprzekraczającej 1/3 składu władz.

5.3. Władze mogą dokonywać kooptacji spośród osób wskazanych przez organizację-członka Sejmiku,
której wykluczony członek władz był przedstawicielem, a w przypadku braku takiej możliwości,
spośród pozostałych osób.
6. Nie można być równocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
§ 15
Walne Zebranie jest najwyższą władzą Sejmiku.
§ 16

Do uprawnień Walnego Zebrania należy:
1. Uchwalanie Statutu Sejmiku;
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2. Wybór Prezesa Zarządu;
3. Podejmowanie uchwał określających skład liczbowy Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na daną
kadencję oraz Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
4. Ocena działalności Sejmiku i jego władz; Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z
działalności merytorycznej i finansowej Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
5. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej lub odmowa
udzielenia absolutorium Zarządowi.
6. Ustalanie wysokości wpisowego i rocznej składki członkowskiej;
7. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach nabycia i utraty członkostwa
w Sejmiku.

§ 17

1. W Walnym Zebraniu udział biorą:
a) z głosem decydującym - członkowie zwyczajni Sejmiku poprzez swoich przedstawicieli;
b) z głosem doradczym - członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
2. Walne Zebranie Sprawozdawcze jest zwoływane poprzez Zarząd co najmniej raz w roku, nie później
jednak, niż do dnia 01 czerwca roku następnego; a Walne Zebranie wyborcze - raz na cztery lata;
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd Sejmiku zawiadamia pisemnie
członków co najmniej na 14 dni przed terminem obrad;
4. Walne Zebranie członków może być zwołane w drugim terminie, jeśli w pierwszym terminie
obecnych jest mniej niż 50 % wszystkich członków;
5. Nadzwyczajne Zebranie Sejmiku może być zwołane na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub
1/3 ogólnej liczby członków Sejmiku. Zebranie takie powinno być zwołane w terminie 2 miesięcy od
daty zgłoszenia wniosku;
6. Zebranie nadzwyczajne obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane;
7. Uchwały Walnego Zebrania członków zwołanego w drugim terminie zapadają zwykłą większością
głosów, bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 18
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1.Zarząd kieruje działalnością Sejmiku w okresie między walnymi zebraniami i odpowiada za swą pracę
przed Walnym Zebraniem, składając sprawozdanie ze swej działalności.

2. Do uprawnień Zarządu należy:
a) uchwalanie regulaminu działania Zarządu;
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
c) uchwalanie planów działania i budżetu Sejmiku;
d) reprezentowanie Sejmiku;
e) powoływanie komisji i zespołów problemowych;
f) zarządzanie funduszami i majątkiem Sejmiku;
g) zwoływanie Walnych zebrań Sejmiku;
h) zawieranie umów w imieniu Sejmiku;
i) podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i utraty członkostwa w Sejmiku.

§ 19

Zarząd składa się z 7-11 członków wybranych przez Walne Zebranie;
1.Zarząd wybiera, na wniosek Prezesa, ze swego grona Prezydium Zarządu:
a) - 3 wiceprezesów
b) - sekretarza
c) - skarbnika.
2.Zarząd zbiera się na swe posiedzenia przynajmniej raz na kwartał.

§ 20

1. Komisja Rewizyjna jest społecznym organem kontroli działalności Sejmiku;
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.
§ 21
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1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-7 członków
2. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
§ 22

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola - co najmniej raz w roku - prawidłowości oraz zgodności ze statutem, uchwałami Sejmiku
oraz przepisami prawa całokształtu działalności Sejmiku;
2.Składanie Zarządowi wniosków i zaleceń wynikających z kontroli działalności Sejmiku;
3. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności i występowanie z wnioskiem o
udzielenie absolutorium Zarządowi lub poszczególnym członkom Zarządu.

ROZDZIAŁ V
Majątek, fundusze i działalność gospodarcza

§ 23
Majątek Sejmiku stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe i fundusze.
§ 24

Na fundusze Sejmiku składają się:
1. Wpisowe i składki członkowskie;
2. Dochody z majątku nieruchomego i ruchomego;
3. Dochody z działalności gospodarczej i praw majątkowych;
4. Darowizny, zapisy, dotacje i inne świadczenia.
§ 25
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W ramach obowiązujących przepisów prawa Sejmik może prowadzić działalność gospodarczą
dla zwiększenia funduszy przeznaczonych na działalność statutową.

§ 26

Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Łódzkiego Sejmiku Osób
Niepełnosprawnych w stosunku do swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia,
albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";

b) przekazywania majątku Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych na rzecz swoich członków,
członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych, niż w stosunku do
osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach;
c) wykorzystywania majątku Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych na rzecz członków,
członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych, niż w stosunku do
osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz osoby im bliskie.

§ 27
Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Sejmiku oraz udzielania
pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy 2 upoważnionych przez Zarząd członków
Zarządu.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Sejmiku
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§ 28
1. Nowy Statut lub zmiany do Statutu uchwala Walne Zebranie większością 2/3 głosów
przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. § 14. 4. 2. ma odpowiednie zastosowanie.

§ 29
1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Sejmiku i przeznaczenia jego majątku podejmuje Walne
Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
Majątek Sejmiku musi być przeznaczony na cele rehabilitacyjne.
2. § 14. 4. 2. ma odpowiednie zastosowanie.

§ 30
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy prawa
o stowarzyszeniach.
----------------------

Statut został przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Sejmiku
w dniu 4 czerwca. 2008 r.
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