STATUT
Stowarzyszenia Użytkowników Sieci Telewizji Kablowej „Zbiorcza”
(tekst ujednolicony z dnia 25-05-2016)
Rozdział 1
Postanowienia ogólne

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

§1
Stowarzyszenie „Telewizji Osiedlowej Zbiorcza” zwane dalej „Stowarzyszeniem Użytkowników Sieci
Telewizji Kablowej „ZBIORCZA” jest samorządną organizacją odbiorców, producentów i
usługodawców multimedialnych w tym internetowych i telewizyjno - radiowych w sieci kablowej TVRSAT.
Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o Stowarzyszeniach
(Dz. U. 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią z nazwą „Stowarzyszenie Użytkowników Sieci Telewizji
Kablowej ZBIORCZA”.
Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Łodzi ul. Zbiorcza 21.
Stowarzyszenie może być członkiem innej ogólnokrajowej organizacji, o ile nie koliduje to z
niezawisłością i nie jest sprzeczne ze statutem.
Rozdział 2
Cele i sposoby ich realizacji
§2

Cele „ Stowarzyszenie Użytkowników Sieci Telewizji Kablowej ZBIORCZA”
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zapewnienie optymalnych warunków rozwoju i korzystania z sieci TV-SAT.
Emisja programów w sieci Telewizji Kablowej oraz Internetu.
Tworzenie własnego programu osiedlowego.
Nadzór nad prawidłową eksploatacją instalacji sieci i jej modernizacja oraz rozbudowy.
Promocja kultury regionu i kultury polskiej
Działalność kulturalno-oświatowa na rzecz członków Stowarzyszenia.
§3

Cele i zadania Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez:
1. Wymianę wzajemnych doświadczeń i wiedzy członków oraz innych podmiotów prowadzących
działalność w zakresie eksploatacji sieci.
2. Inicjowanie i realizacja działań na rzecz podniesienia poziomu artystycznego i atrakcyjności
nadawanych programów.
3. Współpracę z instytucjami kulturalnymi i oświatowymi.
4. Gromadzenie środków finansowych oraz zasobów materialnych.
5. Tworzenie kół zainteresowań.
6. Organizowanie spotkań i imprez kulturalnych, oświatowych, turystycznych, sportowych dla członków
„Stowarzyszenia Użytkowników Sieci Telewizji Kablowej ZBIORCZA”

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§4
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a/ członków zwyczajnych
b/ członków wspierających
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych która popiera cele Stowarzyszenia oraz
deklaruje
chęć ich wspierania.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna wspierająca Stowarzyszenie
finansowo, organizacyjnie, sprzętowo lub w inny zadeklarowany sposób.
§5
1. Nabycie członkostwa następuje po złożeniu deklaracji członkowskiej i wpłaceniu wpisowego.
2. W razie ubiegania się o ponowne przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia
przyjęcie następuje po złożeniu nowej deklaracji członkowskiej oraz ponownym wpłaceniu wpisowego,
ustalonego przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. Obowiązujących opłat nie wnosi pełnoletni członek rodziny wstępujący do Stowarzyszenia w miejsce
dotychczasowego członka zamieszkującego ten sam lokal.
§6
Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa przez:
a/ rozwiązanie Stowarzyszenia
b/ wystąpienie członka ze Stowarzyszenia
c/ pozbawienie członkostwa
d/ śmierć
§7
Pozbawienie członkostwa może nastąpić Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w razie rażącego naruszenia
postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia albo nie opłacanie składek członkowskich przez jeden
okres kwartalny lub szkodzenie, niegodne zachowanie członka, godzące w dobre imię Stowarzyszenia.
§8
1. Od Uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków służy odwołanie do Zebrania Delegatów
Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty doręczenia członkowi odpisu uchwały.
2. Odwołanie podlega rozpatrzeniu na najbliższym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia.
§9
Utrata członkostwa powoduje utratę wszelkich praw członka Stowarzyszenia oraz pozbawia możliwości
odbioru programów TV-SAT, Internetu i innych usług świadczonych w sieci Stowarzyszenia.

§ 10
Członkowie, którzy wystąpili ze Stowarzyszenia lub zostali pozbawieni członkostwa, mogą ubiegać się o
ponowne przyjęcie po uprzednim uregulowania opłat członkowskich oraz innych zobowiązań wobec
Stowarzyszenia zaległych na dzień ustania członkostwa.
§ 11
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia. Członek wspierający posiada wszystkie prawa
członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
2. Korzystać z odbioru pakietów programów nadawanych w sieci telewizji kablowej.
3. Uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programów telewizji kablowej.
4. Uczestniczyć w pracach społecznych Stowarzyszenia.
5. Organizować i brać udział w imprezach kulturalnych , turystycznych i sportowych, a także
uczestniczyć w pracach kół zainteresowań tworzonych przez Stowarzyszenie.
§ 12
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:
1. Przestrzegania postanowień Statutu, Uchwał władz Stowarzyszenia oraz regulaminów Stowarzyszenia.
2. Dbania o interesy Stowarzyszenia i działania na jego rzecz.
3. Dbania o majątek Stowarzyszenia, a w szczególności o stan sieci kablowej i internetowej w budynku.
4. Terminowego opłacania obowiązujących opłat wpisowych, składek członkowskich i innych opłat wobec
Stowarzyszenia.
§ 13
W przypadku niezapłacenia obowiązujących w Stowarzyszeniu wpisowego i składek oraz innych opłat przez
okres dwóch miesięcy, prawa członka zostają zawieszone do czasu spłaty zadłużenia, nie dłużej jednak niż
jeden kwartał, gdyż po upływie tego okresu następuje pozbawienie członkostwa.
Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia
§ 14
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a/ Walne Zebranie Członków / Walne Zebranie Delegatów
b/ Zarząd Stowarzyszenia
c/ Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 6 lat.
3. Wybory do władz Stowarzyszenia są jawne oraz bezpośrednie. Jednakże na uzasadniony wniosek
podczas Walnego Zebrania Delegatów wybory mogą być tajne. Wniosek wymaga podjęcia stosownej
Uchwały.
§ 15
Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą równocześnie pełnić funkcji w obu
organach ani pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

Rozdział 5
Walne Zebranie Delegatów
§ 16
1. Najwyższą władza Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków zwoływane raz w roku.
2. W sytuacji gdy liczba członków Stowarzyszenia przekracza 400 osób, Walne Zebranie Członków może
podjąć uchwałę o zastąpieniu tego organu Walnym Zebraniem Delegatów. Jeden delegat będzie
reprezentował od 40 do 60 członków Stowarzyszenia. W przypadku gdy liczba członków
Stowarzyszenia ulegnie zwiększeniu/zmniejszeniu o 10% Walne zebranie dokonana odpowiednio
zwiększenia/zmniejszenia liczby delegatów tak aby był spełniony warunek, iż jeden delegat reprezentuje
od 40 do 60 członków.
3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia na pisemny
wniosek:
a/ Komisji Rewizyjnej
b/ 1/4 liczby Delegatów
c/ 1/10 liczby członków Stowarzyszenia
d/ z własnej inicjatywy
4. Wybór delegatów odbywać się będzie co sześć lat, w głosowaniu jawnym na Walnym Zebraniu
Delegatów, spośród kandydatów zgłoszonych Zarządowi Stowarzyszenia przez jego członków na
piśmie, na 14 dni przed planowanym terminem odbycia Zebrania.
5. Zwyczajne lub Nadzwyczajne Zebranie Delegatów odbywa się w pierwszym terminie przy wymaganej
statutowej obecności Delegatów (50%+1) lub w drugim terminie tego samego dnia po upływie pół
godziny przy dowolnej liczbie Delegatów. Uchwały Zebrania Delegatów zapadają zwykła większością
głosów.
6. Kadencja delegatów wybranych na podstawie § 16 ust. 2 (wzrostu liczby członków stowarzyszenia) oraz
wybranych na miejsce delegatów, którzy zrezygnowali w trakcie trwania kadencji lub utracili
członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa w tym samym terminie co pozostałych wybranych wcześniej
delegatów.
§ 17
Do kompetencji Zebrania Delegatów Stowarzyszenia należy:
1. Powoływanie i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
2. Ocena działalności Stowarzyszenia w tym rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu i Komisji
Rewizyjnej
3. Podejmowanie uchwał.
4. Określenie i zatwierdzenie:
a/ regulaminów pracy Zebrania
b/ zakresów czynności , odpowiedzialności i obowiązków Prezesa Stowarzyszenia oraz członków
Zarządu
5. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia, w szczególności w sprawach członkostwa.
6. Podejmowanie uchwał w sprawie o rozwiązaniu Stowarzyszenia i zmiany Statutu.
7. Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia, zbycia lub obciążenia majątku obrotowego i środków
trwałych Stowarzyszenia.

Rozdział 6
Zarząd
§ 18
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 - 7 członków Stowarzyszenia powołanych za ich zgodą
przez Zebranie Delegatów.
2. Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu ze swego grona wybiera:
a/ Prezesa
b/ 1-2 V-ce prezesów
c/ Sekretarza
3. Zarząd działa na posiedzeniach zwołanych co najmniej raz na dwa miesiące.
4. Prawo zwoływania posiedzenia przysługuje każdemu członkowi Zarządu Stowarzyszenia, który ustala
termin miejsce i porządek posiedzenia.
5. Posiedzeniu Zarządu przewodniczy Prezes Stowarzyszenia , V-ce prezes lub upoważniony przez nich
członek Zarządu.
6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co
najmniej ½+1 liczby jego członków.
7. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia Zarządu.
8. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członek Komisji Rewizyjnej lub inne
zaproszone osoby.
9. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa Stowarzyszenia funkcję tę
pełni wyznaczony przez Zarząd v-ce Prezes Zarządu do czasu najbliższego Zebrania Delegatów.
10. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu Stowarzyszenia w trakcie kadencji,
skład osobowy Zarządu jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone
stanowisko na najbliższym Zebraniu Delegatów.
§ 19
Do obowiązków i kompetencji Zarządu należy:
1. Wykonywanie uchwał Zebrania Delegatów.
2. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz.
3. Prowadzenie ewidencji członków.
4. Podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa.
5. Zwoływanie zebrań delegatów
6. Zawieranie umów o pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Zawieranie umów z nadawcami programów oraz wykonawcami robót inwestycyjnych.
8. Koordynowanie działań organizacyjnych Stowarzyszenia.
9. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może podjąć uchwałę o zmianie wysokości składki
członkowskiej i wpisowego. Podjęcie uchwały uzależnione jest od:
- wzrostu kosztów koniecznych, związanych z modernizacją i utrzymaniem urządzeń odbiorczych,
- wzrostem wysokości opłat za program ustanowiony przez nadawcę,
- poszerzenie palety programów,
- wzrost opłat za prawa autorskie,
- wzrost kosztów eksploatacyjnych i administracyjnych.
Składka wzrastać będzie w sposób proporcjonalny do wzrostu kosztów.
10. Uchwalenie regulaminu pracy Zarządu.

§ 20
Do reprezentowania Stowarzyszenia
upoważnieni są jednoosobowo Prezes Stowarzyszenia ,
każdy z Wiceprezesów albo inny członek Zarządu upoważniony na podstawie pisemnego upoważnienia
udzielonego przez Zarząd.

Rozdział 7
Komisja Rewizyjna
§ 21
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków Stowarzyszenia powołanych za ich zgodą przez
Zebranie Delegatów.
3. Komisja Rewizyjna na swym pierwszym zebraniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego,
Zastępcę Przewodniczącego.
4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w
trakcie kadencji, skład osobowy Komisji Rewizyjnej jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie
wyborów na nie obsadzone stanowisko na najbliższym Zebraniu Delegatów.
5. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli bieżącej działalności Stowarzyszenia przynajmniej raz na
kwartał.
6. Z wyników kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokół pokontrolny.
§ 22
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1. Bieżąca kontrola działalności Zarządu Stowarzyszenia pod względem zgodności z prawem , Statutem i
Regulaminem.
2. Dokonanie kontroli rocznego bilansu finansowego Stowarzyszenia.
3. Kontrola działalności finansowej i gospodarczej Zarządu pod kątem przestrzegania zasad racjonalnej
gospodarki i dyscypliny finansowej.
4. Składanie rocznych sprawozdań na Zebraniu Delegatów.
5. Zgłaszanie Zarządowi oraz Zebraniu Delegatów uwag i wniosków dotyczących działalności
Stowarzyszenia.
6. Dokonanie oceny całokształtu działalności Zarządu i występowanie na Zebraniu Delegatów z
wnioskiem w sprawie przyjęcia lub nie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział 8
Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa
§ 23
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe z:
1.
2.
3.
4.
5.

Obowiązujących opłat wnoszonych przez członków Stowarzyszenia (składka członkowska).
Wpłat wpisowego.
Dochodów ze swojego majątku.
Ofiarności publicznej, spadków, darowizn, zapisów.
Własnej działalności gospodarczej a mianowicie:
5.1.

32.30.B.

5.2.

45.21.D.

5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.

64.20.E.
64.20.F.
64.20.G.
72.10.Z.
72.21.Z.
72.22.Z.
72.30.Z.
72.40.Z.
92.20.Z.

Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu
radio-telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem.
Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów
liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.
Radiodyfuzja.
Telewizja kablowa.
Dział telekomunikacji pozostał
Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
Działalność edycyjna i w zakresie oprogramowania
Działalność w zakresie oprogramowania pozostała
Przetwarzanie danych
Działalność związana z bazami danych
Działalność radiowa i telewizyjna
§ 24

1. Środki finansowe, zgormadzone zgodnie z § 23, przeznaczone będą wyłącznie na działalność statutową.
2. Dla zapewniania prawidłowej działalności statutowej Zarząd zabezpiecza właściwą organizację
rachunkowości i rozliczeń finansowych.
3. Niewykorzystane środki finansowe w roku bieżącym przechodzą na rok następny.
§ 25
1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych oraz zaciągania w jego imieniu

zobowiązań do kwoty 5tyś złotych uprawniony jest jednoosobowo Prezes i V-ce prezes Zarządu. Przy
zaciąganiu zobowiązań do kwoty 30 tyś złotych konieczne jest współdziałanie Prezesa lub V-ce prezesa
z jednym z członków Zarządu. Przy zaciąganiu zobowiązań powyżej 30 tyś konieczne jest
współdziałanie Prezesa i V-ce prezesa Zarządu.
2. Zarząd może udzielić jednemu ze swych członków lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania
czynności prawnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Stowarzyszenia, a także
pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnej.
3. Realizując cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudnić
pracowników do prowadzenia swych spraw.

§ 26
Przynależność Stowarzyszenia do innych
obowiązujących opłat z tytułu członkostwa.

związków

zobowiązuje

Stowarzyszenie

do

ponoszenia

§ 27
Za prawidłową gospodarkę funduszami i majątkiem Stowarzyszenia odpowiada Prezes Stowarzyszenia wraz z
Członkami Zarządu.
§ 28
Okresem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
Rozdział 9
Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 29
1. Zmiany w Statucie mogą być wprowadzone Uchwałą Walnego Zebrania Delegatów podjętą w obecności
co najmniej 51% Delegatów i większością głosów 50% + 1.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz rozporządzeniu jego majątkiem w razie likwidacji
podejmuje Zebranie Delegatów większością 3/4 głosów w obecności co najmniej 10% delegatów.
3. Zmiany Statutu, rozwiązanie się Stowarzyszenia są obowiązkowo umieszczone w proponowanym
porządku obrad Zebrania Delegatów, podanym do wiadomości delegatów co najmniej 14 dni przed datą
Zebrania.
§ 30
Zebranie Delegatów, na którym zapada Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia wybiera spośród siebie 5osobową Komisję Likwidacyjną, której członkowie pełnią rolę likwidatorów.

Rozdział 10
Postanowienia końcowe
§ 31
Stowarzyszenie zawiadamia członków i delegatów Stowarzyszenia o terminie zebrań, spotkań oraz innych
sprawach dotyczących Stowarzyszenia poprzez sieć telewizji kablowej lub poprzez wywieszenie ogłoszenia na
tablicy wskazanej przez Administrację Domów Mieszkalnych oraz stronę internetową Stowarzyszenia.
§ 32
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu
Rejestrowego.

Łódź dnia 25-05-2016

