Statut
Katolickiego Amatorskiego Centrum Kultury w Gdyni Małym Kacku
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie „Katolickie Amatorskie Centrum Kultury w Gdyni Małym Kacku”
zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa w oparciu o przepisy powszechnie
obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie jest organizacją katolicką o charakterze dobrowolnym
i samorządnym.
3. Stowarzyszenie posługuje się nazwą skróconą Stowarzyszenie „K.A.C.K. Mały Kack”.
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest Gdynia.
§3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może:
a) prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw,
b) zrzeszać się w organizacjach międzynarodowych oraz krajowych,
c) współpracować z organizacjami międzynarodowymi oraz krajowymi,
d) współpracować z organami władzy publicznej.
§4
Stowarzyszenie zostało utworzone na czas nieoznaczony.
§5
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
2. Stowarzyszenie do realizacji swoich celów statutowych może zatrudniać
pracowników.

Rozdział II. Cele statutowe i sposoby ich realizacji
§6
Celami Stowarzyszenia są:
1. działalność charytatywna,
2. działalność na rzecz integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz
wykluczonych społecznie,
3. pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie ich szans,
4. wspieranie rodzin i wartości prorodzinnych,
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5. rozwój kultury i sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
6. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa.
§7
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez:
a) wspieranie wydarzeń kulturalnych i patriotycznych w parafiach oraz innych
instytucjach kościelnych,
b) organizowanie przedstawień teatralnych, montaży słownomuzycznych, warsztatów,
festiwali, przeglądów teatralnych i artystycznych, projekcji filmowych,
c) prowadzenie klubów dyskusyjnych, świetlic oraz innych form aktywizacji społecznej,
d) działalność wydawniczą, biblioteczną oraz prowadzenie czytelni,
e) zaangażowanie środków masowego przekazu,
f) organizację konferencji, sympozjów i rekolekcji.
2. Stowarzyszenie, jako zrzeszenie samorządne oraz samodzielnie określające swoje
struktury organizacyjne, realizuje swojej cele przy współpracy z Parafią Rzymsko –
Katolicką pod wezwaniem Chrystusa Króla w Gdyni polegającą w szczególności na
udziale przedstawicieli Parafii w strukturach, w tym we władzach, Stowarzyszenia.
§8
Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie wybuduje na terenie Parafii
Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Chrystusa Króla w Gdyni przy ul. Biskupa Jana
Bernarda Szlagi 3 budynek usługowy przeznaczony na siedzibę Stowarzyszenia oraz miejsce
organizacji wydarzeń wymienionych w § 7 statutu.
§9
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Cały dochód z działalności
gospodarczej jest przeznaczany na realizację celów statutowych.
2. Zakres prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej jest następujący:
a) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
b) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD
55.20.Z),
c) pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola
namiotowe (PKD 55.30.Z)
d) pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),
e) restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B),
f) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
(catering) (PKD 56.21.Z),
g) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),
h) przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z),
i) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
j) działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z),
k) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
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l) wychowanie przedszkolne (PKD 85.10.Z),
m) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.
20. Z),
n) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
(PKD 85.51.Z.),
o) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),
p) nauka języków obcych (PKD 85.59.A),
q) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD
85.59.B)
r) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
s) działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A),
t) działalność paramedyczna (PKD 86.90.D),
u) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),
v) działalność bibliotek (PKD 91.01.A),
w) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z),
x) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD
90.02.Z),
y) artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z),
z) działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),
aa) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
bb) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD
77.33.Z),
cc) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z).
§ 10
Stowarzyszenie na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków może wskazać w oddzielnym
dokumencie zakres prowadzonej nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego
zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia
§ 11
Stowarzyszenie składa się z członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
§ 12
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1. Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia, która uczestniczy w działalności
Stowarzyszenia w sposób stały i przynależy do Stowarzyszenia przynajmniej rok w
charakterze członka wspierającego.
2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Zarząd Stowarzyszenia może skrócić okres,
o którym mowa w ust. 1 powyżej.
3. Przyjęcia nowego członka zwyczajnego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia nie później
niż w ciągu dwóch miesięcy od złożenia przez niego pisemnej deklaracji wyrażającą
taką wolę.
4. Każdy duchowny mianowany na urząd Proboszcza Parafii Rzymsko – Katolickiej pod
wezwaniem Chrystusa Króla w Gdyni staje się członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia
z chwilą złożenia pisemnej deklaracji wyrażającą taką wolę.
§ 13
1.
a)
b)
c)
2.

Członkiem wspierającym może być:
osoba pełnoletnia,
osoba, która ukończyła 16 rok życia,
osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
Przyjęcia nowego członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia nie później
niż w ciągu dwóch miesięcy od złożenia przez niego deklaracji wyrażającej taką chęć.
§ 14

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w
działalność Stowarzyszenia.
2. Wyboru członka honorowego dokonuje się w drodze przyjęcia uchwały przez Walne
Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
§ 15
1.
a)
b)
c)
d)
2.
a)
b)
c)

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,
uczestniczenia we wszelkich formach działalności Stowarzyszenia.
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
opłacania składek członkowskich.
§ 16

1. Członkowie wspierający i honorowi nie mają prawa do głosowania na walnym
Zebraniu Członków oraz biernego i czynnego prawa wyborczego do władz
Stowarzyszenia. Poza tym posiadają wszelkie prawa przysługujące członkom
zwyczajnym.
2. Członkowie wspierający mają obowiązek opłacania składek członkowskich oraz
przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
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§ 17
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. złożenia przez członka pisemnej rezygnacji,
2. śmierci członka lub ustania bytu prawnego osoby prawnej,
3. uchwały podjętej przez Zarząd Stowarzyszenia, w razie gdy członek:
a) zalega z opłaceniem składek członkowskich ponad 6 miesięcy,
b) nie bierze aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia ponad 12 miesięcy,
c) rażąco narusza postanowienia statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
d) utraci prawa publiczne prawomocnym wyrokiem sądu,
e) działa na szkodę Stowarzyszenia.
4. Od uchwały Zarządu pozbawiającej członkostwa w Stowarzyszeniu pozbawionemu
członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni
od daty doręczenia mu uchwały. Rozpatrzenie odwołania następuje na najbliższym
Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia
§ 18
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
§ 19
Kadencja członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
§ 20
Członkowie wybieralnych władz Stowarzyszenia działają społecznie nie pobierając za swoją
pracę wynagrodzenia.

Walne Zebranie Członków
§ 21
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków składa się z wszystkich członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie Członków może być zwołane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Na każdym Walnym Zebraniu Członków w pierwszej kolejności wybiera się
Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
5. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Zarząd zwołuje:
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a) każdego roku do końca czerwca – jako zebranie o charakterze sprawozdawczym,
b) co trzy lata, na miesiąc przed wygaśnięciem kadencji wybieralnych władz
Stowarzyszenia – jako zebranie o charakterze wyborczym.
6. O miejscu, terminie oraz porządku obrad zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Zarząd zawiadamia członków zwyczajnych, z co najmniej dwutygodniowym
wyprzedzeniem listem poleconym lub pocztą elektroniczną.
7. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w obecności przynajmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym. W przypadku braku quorum, Przewodniczący zwołuje zebranie w drugim
terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania
Członków.
8. Na wniosek złożony przez co najmniej 6 członków zwyczajnych oraz w sprawach
wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej głosowanie odbywa się w trybie
tajnym.
9. Zmiany w statucie Stowarzyszenia podejmowane są przez Walne Zebranie Członków
w obecności przynajmniej połowy wszystkich członków uprawnionych do głosowania,
większością kwalifikowaną 2/3 głosów.
10. Walne Zebranie Członków obraduje według porządku obrad wskazanego w
zawiadomieniu o jego zwołaniu. Nad jego przebiegiem czuwa Przewodniczący
Walnego Zebrania Członków.
11. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
d) Przewodniczący Walnego Zebrania Członków w przypadku wskazanym w § 26 ust. 2.
e) Komisja Rewizyjna w przypadku określonym w § 30 ust. 4.
12. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane w ciągu 30 dni od
daty zgłoszenia wniosku o jego zwołanie i obradować nad porządkiem obrad
wskazanym we wniosku.
§ 22
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2) uchwalanie zmian statutu,
3) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu,
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
8) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
9) uchwalanie wysokości składek członkowskich,
10) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
innych władz Stowarzyszenia.
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Zarząd
§ 23
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia, realizuje uchwały Walnego Zebrania
Członków i reprezentuje Stowarzyszenie.
2. Zarząd składa się z 5 członków, w tym: prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia zwołuje
Prezes Zarządu lub co najmniej czterech członków Zarządu.
4. Zarząd podejmuje uchwały przy udziale przynajmniej 3 członków Zarządu zwykłą
większością głosów. W razie tej samej liczby głosów za i przeciw, głos Prezesa Zarządu
jest decydujący.
5. Informację o zwołaniu posiedzenia Zarządu zwołujący przekazują pozostałym
członkom Zarządu przynajmniej na 7 dni przed posiedzeniem.
§ 24
Do kompetencji Zarządu należy:
1.
2.
3.
4.
5.

kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
przyjmowanie deklaracji członkowskich,
zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
prowadzenie ksiąg członkowskich,
wykonywanie uchwał podjętych przez Walne Zebranie Członków.
§ 25

1. Cały Zarząd jak i każdy z jego członków może zostać odwołany uchwałą Walnego
Zebrania Członków podjętą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania. Wniosek o odwołanie Zarządu, jak i każdego
z jego członków, musi zostać podpisany przynajmniej przez pięciu członków
zwyczajnych.
2. W przypadku odwołania Zarządu lub ponad połowy jego członków Przewodniczący
Walnego Zebrania Członków zobowiązany jest do zwołania nadzwyczajnego Walnego
Zebrania Członków celem dokonania wyboru nowego Zarządu lub nowych członków
Zarządu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o ich odwołaniu.
§ 26
Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych,
uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie.
§ 27
Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
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Komisja Rewizyjna
§ 28
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają
spośród siebie jej Przewodniczącego.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w roku. Posiedzenia
Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
§ 29
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola działalności Stowarzyszenia,
2. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie Zarządowi absolutorium,
3. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu, lub któregoś z jego członków w razie
naruszenia przez nich zasad gospodarności, etyki finansowej lub nie dochowania
należytej staranności przy prowadzeniu spraw Stowarzyszenia,
4. wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. Jeżeli Zarząd
nie zwoła Walnego Zebrania Członków w ciągu dwóch tygodni o złożenia wniosku
przez Komisję Rewizyjną, Komisja Rewizyjna uprawniona jest do samodzielnego
zwołania Walnego Zebrania Członków.
§ 30
1. Cała Komisja Rewizyjna jak i każdy z jego członków może zostać odwołany uchwałą
Walnego Zebrania Członków podjętą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania. Wniosek o odwołanie Komisji
Rewizyjnej, jak i każdego z jej członków, musi zostać podpisany przez przynajmniej
przez pięciu członków zwyczajnych.
2. W przypadku odwołania Komisji Rewizyjnej lub ponad połowy jej członków Zarząd
zobowiązany jest do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków celem
dokonania wyboru nowej Komisji Rewizyjnej lub nowych członków w ciągu 30 dni od
podjęcia uchwały o ich odwołaniu.
§ 31
Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
1. będące członkami Zarządu ani pozostające z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej,
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2. skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa
§ 32
1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
a) Składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, dochody z własnej działalności,
dochody z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej,
b) dotacje, subwencje, granty.
2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania lub obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.
3. Zbycie przez Stowarzyszenie nieruchomości lub zaciągnięcie zobowiązania
dwukrotnie przekraczającego wartość majątku Stowarzyszenia wymaga zgody Komisji
Rewizyjnej.
Likwidacja Stowarzyszenia
§ 33
1. Stowarzyszenie może połączyć się z innym Stowarzyszeniem dla efektywnego
realizowania swoich celów.
2. Połączenie z innym stowarzyszeniem nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby
ulec istotnej zmianie cel Stowarzyszenia.
§ 34
3. Uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 3/5 uprawnionych do
głosowania.
4. Podejmując uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
5. Likwidatorami Stowarzyszenia stają się członkowie zarządu, chyba że uchwała o
likwidacji Stowarzyszenia wskaże inne osoby.
6. Majątek likwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel wskazany w uchwale o
likwidacji Stowarzyszenia.

Statut przyjęto uchwałą nr 2/2016 w dniu 26 listopada 2016 roku.
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