STATUT
Stowarzyszenia Użytkowników Osiedlowej Telewizji Satelitarnej ”TEOSAT”
w Łodzi
I. Postanowienia ogólne
§1
1.

Stowarzyszenie Użytkowników Osiedlowej Telewizji Satelitarnej ”TEOSAT” zwane dalej
„Stowarzyszeniem”
działa
na
mocy
ustawy z
dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego
statutu i może używać skróconej nazwy Telewizja Kablowa TEOSAT.

2.

Stowarzyszenie jest samorządną organizacją społeczną, zrzeszającą osoby zainteresowane
użytkowaniem i rozwojem szerokorozumianych technik przekazu audiowizualnego
multimedialnego.
§2

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiada osobowość prawną.
§3
1.
2.
3.

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź.
Działalność statutowa Stowarzyszenia świadczona jest wyłącznie na obszarze działania sieci
telekomunikacyjnej.
§4

1.
2.
3.

Stowarzyszenie działa niezależnie od struktur administracyjnych oraz od innych stowarzyszeń
i organizacji.
Stowarzyszenie może uczestniczyć, a także występować na prawach członka w innych
organizacjach zrzeszających operatorów telekomunikacyjnych.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych
w odpowiednich przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji
celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.

II. Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§5
Celami Stowarzyszenia są :
1.
2.
3.
4.
5.

Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych członków poprzez promowanie dorobku kultury
polskiej oraz kultury regionu.
Integracja członków Stowarzyszenia z mieszkańcami miasta i regionu.
Wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych.
Wielostronna wymiana doświadczeń z innymi organizacjami prowadzącymi działalność
o podobnym charakterze.
Współpraca z organami administracji publicznej oraz samorządowej na rzecz budowy
społeczeństwa obywatelskiego.

§6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.
2.
3.
4.

Organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć związanych z retransmisją lokalnych
i satelitarnych programów telewizyjnych i radiowych.
Prowadzenie prawidłowej eksploatacji sieci telekomunikacyjnej należącej do Stowarzyszenia,
zapewniającej możliwość wdrażania nowych systemów telekomunikacyjnych.
Organizowanie oraz sponsorowanie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, oświatowym,
turystycznym, sportowym.
Prowadzenie działalności gospodarczej w celu pozyskania środków finansowych niezbędnych dla
prawidłowej realizacji celów statutowych.
§7

Dla realizacji celów wskazanych powyżej Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

III. Członkowie Stowarzyszenia
§8
1.
2.

3.
4.

Członkostwo w Stowarzyszeniu opiera się na zasadach dobrowolności przystąpienia oraz
równości członków.
Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące
warunki:
a)
posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b)
przysługuje mu prawo do korzystania z pełni praw publicznych,
c) posiada tytuł prawny do lokalu, pod którego pojęciem rozumie się prawo własności,
użytkowania wieczystego lub spółdzielcze prawo do lokalu, znajdującego się na obszarze
działania sieci telekomunikacyjnej Stowarzyszenia, przy czym prawo do członkostwa może
uzyskać tylko jedna ze wspólnie zamieszkujących w danym lokalu osób,
d)
akceptuje postanowienia Statutu,
e)
dobrowolnie wyrazi wolę przystąpienia do Stowarzyszenia w pisemnej deklaracji.
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna.
Członek wspierający nie ma czynnego i biernego prawa wyborczego.
§9

1.
2.

3.

Członkostwo uzyskuje się poprzez złożenie pisemnej deklaracji.
Deklaracja powinna zawierać w szczególności:
a) imię, nazwisko i adres osoby przystępującej, a w przypadku osoby prawnej jej nazwę oraz
adres,
b) zobowiązanie do przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz
Stowarzyszenia oraz opłacania składki członkowskiej,
c)
podpis przystępującego,
d)
datę przystąpienia.
W przypadku osoby prawnej obowiązuje opłata wpisowa, której wysokość określa Zarząd.
§ 10

Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia.
1.
2.
3.
4.
5.

Prawo do uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia.
Czynne i bierne prawo wyborcze.
Prawo do korzystania z wszelkich dóbr, będących w dyspozycji Stowarzyszenia, w zakresie
i na zasadach określonych odrębnymi regulaminami i umowami.
Obowiązek stosowania się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów
Stowarzyszenia.
Obowiązek dbałości o dobro i rozwój Stowarzyszenia oraz poszanowania jego mienia.
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6.
7.

Obowiązek opłacania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia
wynikających bezpośrednio ze stosunku członkostwa.
Członkowie Stowarzyszenia pracują społecznie, z wyłączeniem obowiązków powierzonych
w ramach działalności gospodarczej.

§ 11
Członkostwo wygasa w przypadku :
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Likwidacji bądź rozwiązania Stowarzyszenia.
Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną.
Pisemnej rezygnacji Członka z przynależności do Stowarzyszenia, złożonej w biurze
Stowarzyszenia, z mocą obowiązującą od daty jej złożenia, przy czym rezygnacja z członkostwa
nie rodzi po stronie Stowarzyszenia obowiązku zwrotu wpłaconych składek członkowskich oraz
innych zobowiązań.
Prawomocnego wykluczenia członka ze Stowarzyszenia w przypadku:
a) przekraczającej 3 miesiące zwłoki z zapłatą składki członkowskiej,
b) rażącego naruszenia postanowień Statutu lub regulaminów,
c) działania na szkodę Stowarzyszenia.
Od uchwały Zarządu o wykluczeniu Członka, służy odwołanie do najbliższego Zebrania
Delegatów. Odwołanie winno zostać złożone na piśmie w terminie 30 dni od dnia doręczenia
Członkowi uchwały Zarządu o wykluczeniu , bądź bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia, bądź
przesłane do biura Stowarzyszenia drogą pocztową. Uchwała wydana przez Zebranie Delegatów
po rozpoznaniu odwołania jest ostateczna i prawomocna. W przypadku gdy Członek nie wniesie
odwołania od uchwały Zarządu w terminie, staje się ona ostateczna i prawomocna.
Wygaśnięcie członkostwa skutkuje pozbawieniem wszelkich praw i przywilejów, jakie przysługują
członkowi Stowarzyszenia, w tym możliwości zwrotu wniesionych składek członkowskich oraz
innych zobowiązań.
Wykluczony na podstawie ust. 4 – b), c) § 11 Statutu, nie może być ponownie przyjęty w poczet
członków Stowarzyszenia.

IV. Struktura organizacyjna
§ 12
1. Organami Stowarzyszenia są :
a) Zebranie Delegatów,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Nie można łączyć funkcji w Komisji Rewizyjnej i w Zarządzie.
3. Kadencja członków organów wymienionych w ust.1 trwa 5 lat.
4. W przypadku, kiedy liczba członków zmniejszy się do 200 funkcję Zebrania Delegatów pełni
Walne Zebranie Członków. Ilekroć w tekście statutu mowa jest o Zebraniu Delegatów rozumie się
przez to również Walne Zebranie Członków.
§ 13
1.
2.
3.

4.

Zarząd i Komisję Rewizyjną wybiera Zebranie Delegatów zwykłą większością głosów, w
głosowaniu jawnym, przy obecności ponad połowy delegatów.
Zebranie Delegatów może ustalić głosowanie tajne na wniosek, który uzyska poparcie co
najmniej połowy biorących udział w zebraniu.
W przypadku zmniejszenia się składu osobowego Zarządu - o nie więcej niż 2 członków bądź
Komisji Rewizyjnej - o nie więcej niż 1 członka, organy te uprawnione są do działania
i podejmowania uchwał w zmniejszonym składzie osobowym aż do końca kadencji.
W przypadku zmniejszenia się stanu osobowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej poniżej limitu
określonego w zdaniu powyżej, przeprowadza się wybory uzupełniające na najbliższym Zebraniu
Delegatów. Kadencja członków organów wybranych w wyborach uzupełniających kończy się
wraz z upływem kadencji pozostałych członków organu.

3

5.

Członkowie organów Stowarzyszenia tracą członkostwo w organie w przypadkach:
a) upływu kadencji,
b) złożenia pisemnej rezygnacji,
c) odwołania przez organ powołujący,
d) utraty członkostwa w Stowarzyszeniu,
e) zgonu.
§ 14

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Wyboru delegatów dokonuje się spośród członków Stowarzyszenia, na zebraniu grupy
członkowskiej.
Podziału na grupy członkowskie dokonuje Zarząd, zgodnie z zasadami określonymi w
Regulaminie zebrania grup członkowskich.
O terminie i miejscu zebrania grupy członkowskiej Stowarzyszenie zawiadamia członków przez
umieszczenie informacji na kanale informacyjnym oraz na stronie internetowej, na co najmniej 7
dni przed terminem zebrania grupy członkowskiej.
W przypadku wygaśnięcia co najmniej 1/3 ogólnej liczby mandatów delegatów (z przyczyn
określonych w § 11) Zarząd zarządza przeprowadzenie wyborów uzupełniających na co najmniej
30 dni przed terminem Zebrania Delegatów.
Wybory delegatów są ważne, jeżeli w zebraniu grupowym brało udział co najmniej o 30%
członków więcej aniżeli ilość wybieranych delegatów.
Wybór delegatów następuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów członków
Stowarzyszenia obecnych na zebraniu. Za wybranych uważa się członków Stowarzyszenia,
którzy uzyskali największą liczbę głosów oddanych.
Na delegata może być również wybrany członek Stowarzyszenia nieobecny na zebraniu grupy,
jeżeli wcześniej wyraził zgodę na piśmie.

Zebranie Delegatów
§ 15
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Zebranie Delegatów jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
O terminie, miejscu i porządku zebrania Stowarzyszenie zawiadamia delegatów pisemnie, na co
najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
Do odbycia Zebrania Delegatów wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby
delegatów. W przypadku braku wymaganej ilości delegatów Zebranie Delegatów odbywa się w
drugim terminie. Jeżeli drugi termin Zebrania Delegatów wyznaczono w tym samym dniu, co
termin pierwszy, czas między pierwszym a drugim terminem nie może być krótszy niż 15 minut.
Uchwały Zebrania Delegatów podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym. W przypadku Zebrania Delegatów, które odbyło się w drugim terminie, uchwały mogą
być podejmowane bez względu na liczbę obecnych delegatów.
Delegaci powoływani są na wspólną, 5 letnią kadencję.
Delegat jest zobowiązany do złożenia pisemnego zobowiązania o zachowaniu w tajemnicy
informacji, jakie uzyskał w związku z zapoznaniem się przez niego z treściami umów zawartych
z osobami trzecimi.
Szczegółowe zasady obradowania, tryb zwoływania oraz tryb podejmowania uchwał Zebrania
Delegatów określa Regulamin.
§ 16

Do kompetencji Zebrania Delegatów należy:
1.
2.
3.

4.

Uchwalanie programu działalności statutowej i gospodarczej.
Uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i jego zmian.
Wybór i odwołanie :
a) członków Zarządu,
b) członków Komisji Rewizyjnej.
Przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz ocena działalności
tych organów.
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5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.

4.

5.
6.

Udzielanie absolutorium imiennie Zarządowi Stowarzyszenia z wykonania obowiązków w okresie
sprawozdawczym.
Podejmowanie uchwał dotyczących wniosków Zarządu.
Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
Uchwalanie regulaminów obrad Zebrania Delegatów, Zebrania Grup Członkowskich,
Przyjmowania w poczet członków.
Podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Stowarzyszenia oraz określeniu celu na który
przeznaczony będzie majątek po likwidacji Stowarzyszenia.
§ 17
Zebrania Delegatów mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
Zwyczajne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd raz w roku kalendarzowym, po dokonaniu
weryfikacji bilansu, w terminie do 30 czerwca każdego roku.
Nadzwyczajne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Stowarzyszenia
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie ¼ liczby wybranych delegatów lub połowy liczby członków Stowarzyszenia,
c) na żądanie Komisji Rewizyjnej zawartej w pisemnej uchwale podjętej jednomyślnie.
Wnioskujący o zwołanie nadzwyczajnego Zebrania Delegatów są obowiązani złożyć do Zarządu
Stowarzyszenia wniosek na piśmie podpisany czytelnie przez wymaganą liczbę osób.
Wniosek musi zawierać proponowany porządek obrad.
Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne Zebranie Delegatów w ciągu
1 miesiąca od daty złożenia wniosku.
Nadzwyczajne Zebranie Delegatów nie może podejmować uchwał w sprawach nie objętych
porządkiem obrad, z wyjątkiem spraw porządkowych dotyczących obrad tego zebrania.

Zarząd Stowarzyszenia
§ 18
1.
2.

3.

4.

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje Stowarzyszenie na
zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Zebraniem Delegatów.
Do zaciągania zobowiązań, rozporządzenia majątkiem lub dokonywania innych czynności
prawnych wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu i jednego
z pozostałych członków Zarządu. Zarząd liczy 5 członków i składa się z Prezesa, Wiceprezesa
i 3 członków.
Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.
Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności wszystkich
członków Zarządu.
W takim samym trybie dokonuje się odwołania Prezesa i Wiceprezesa.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co
najmniej 3 członków.
§ 19

Do kompetencji Zarządu należy :
Określanie zakresu oraz trybu prowadzenia działalności gospodarczej.
Wykonywanie uchwał Zebrania Delegatów.
Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia na podstawie programu uchwalonego przez
Zebranie Delegatów oraz kontrola ich wykonania.
4. Uchwalanie preliminarzy finansowych.
5. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań i zamknięć rachunkowych.
6. Składanie sprawozdań z działalności Zarządu na Zebraniu Delegatów.
7. Uchwalanie wysokości i trybu płatności składki członkowskiej.
8. Występowanie z wnioskiem do Zebrania Delegatów o rozwiązanie i likwidację Stowarzyszenia
oraz przeznaczenie jego majątku po likwidacji.
9. Uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do kompetencji Zebrania Delegatów.
10. Określanie organizacji biura Stowarzyszenia, wielkości etatów, zatrudnianie pracowników
i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.
1.
2.
3.
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§ 20
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zebranie Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes ustalając termin, miejsce i porządek obrad.
Zebranie Zarządu może być zwołane również na żądanie 3 członków tego organu.
Zebrania Zarządu są zwoływane w miarę potrzeby co najmniej 4 razy w roku.
Zebrania Zarządu są protokołowane.
O dacie, miejscu i porządku obrad należy powiadomić członków Zarządu na 7 dni przed
terminem zebrania.
W zebraniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej lub jej przedstawiciel bądź inne zaproszone przez Zarząd osoby.

Komisja Rewizyjna
§ 21
1.
2.
3.

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności statutowej i finansowej
Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i dwóch członków.
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają i odwołują jej członkowie zwykłą większością
głosów w głosowaniu jawnym przy obecności wszystkich jej członków.
§ 22

Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należą :
1.
2.
3.
4.

Kontrola co najmniej raz w roku działalności statutowej i gospodarki finansowej Stowarzyszenia
pod względem jej celowości, rzetelności i gospodarności.
Przedstawianie Zarządowi wniosków i uwag z każdej przeprowadzonej kontroli.
Analiza ksiąg rachunkowych, akt i dokumentów Stowarzyszenia, w tym rocznych zamknięć
rachunkowych.
Przedstawianie na Zebraniu Delegatów sprawozdań z działalności statutowej organów
Stowarzyszenia z wnioskiem o udzielenie absolutorium.
§ 23

Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich
członków komisji. Szczegółowy zakres i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin.

V. Fundusze i gospodarka finansowa
§ 24
1.
2.

Zarząd odpowiada za powierzony majątek Stowarzyszenia.
Ustępujący Zarząd rozlicza się z powierzonego majątku ze swoim następcą.
§ 25

Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Składki członkowskie.
Opłaty wnoszone przez członków Stowarzyszenia.
Zapisy, darowizny i inne dochody niestałe.
Dochody z majątku własnego Stowarzyszenia.
Subwencje, dotacje.
Dochody z prowadzonej działalności gospodarczej.
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§ 26
1.
2.
3.

Fundusze Stowarzyszenia przeznaczane są na finansowanie działalności statutowej
Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Okresem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

VI. Rozwiązanie bądź likwidacja Stowarzyszenia
§ 27
1.

2.

Zmiany Statutu, rozwiązanie bądź likwidacja Stowarzyszenia mogą być dokonane uchwałą
Zebrania Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do
głosowania.
Zmiany Statutu wchodzą w życie z chwilą uprawomocnienia się stosownego postanowienia sądu
rejestrowego.
§ 28

1.

Uchwała Zebrania Delegatów w przypadku likwidacji Stowarzyszenia o przeznaczeniu majątku
Stowarzyszenia podlega zatwierdzeniu przez właściwą władzę rejestracyjną.

VII. Postanowienia końcowe
§ 29
1.
2.

Wątpliwości wynikłe przy stosowaniu niniejszego Statutu rozstrzyga Zarząd Stowarzyszenia.
W sprawach nie uregulowanych w Statucie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

Statut o treści jw. został zatwierdzony Uchwałą Nr 1/NZD/11 Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów
w dniu 25 sierpnia 2011r.

ZARZĄD
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