STATUT
Stowarzyszenia Kablowej Telewizji Satelitarnej "Aleksander - Sat " w Aleksandrowie Łódzkim
( tekst ujednolicony)
§1
Stowarzyszenie Kablowej Telewizji Satelitarnej "Aleksander - Sat" jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach
niezarobkowych posiadającym osobowość prawną.
Stowarzyszenie- określane w dalszych postanowieniach statutu SKTS opiera działalność na pracy społecznej członków, jednakŜe do prowadzenia swoich spraw moŜe zatrudniać pracowników.
§2
Terenem działania SKTS jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru miasta Aleksandrów Łódzki.
§3
Siedzibą władz SKTS jest miasto Aleksandrów Łódzki.
§4
Celem Stowarzyszenia Kablowej Telewizji Satelitarnej jest:
1) rozbudowa, modernizacja i konserwacja sieci telewizji kablowej ,w szczególności
na osiedlu przy ul.Wyzwolenia, Konopnickiej, Piotrkowskiej, Kilińskiego i Wschodniej (osiedle "Wyzwolenia ") w
Aleksandrowie Łódzkim;
2) emisja programów w sieci telewizji kablowej, w tym lokalnego kanału informacyjnego;
3) nawiązywanie współpracy z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi w zakresie celów statutowych
stowarzyszenia;
4) zaspokajanie potrzeb oświatowych i kulturalnych w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i pomocy społecznej członków
SKTS i mieszkańców Aleksandrowa Łódzkiego;
5) kształtowanie i umacnianie postaw wzajemnej sąsiedzkiej współpracy i pomocy;
6) nadzór nad prawidłową eksploatacją instalacji TV -SA T przez UŜytkowników
§5
Członkostwo w SKTS warunkuje moŜliwość korzystania ze zmodernizowanej sieci kablowej prowadzonej przez stowarzyszenie i odbiór
nadawanych programów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach z urządzeń SKTS korzystać moŜe takŜe osoba nie będąca członkiem
stowarzyszenia. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje zarząd SKTS, który obowiązany jest zawrzeć umowę na piśmie.
§6

Członkowie SKTS dzielą się na zwyczajnych i wspierających.
§7
Członkiem zwyczajnym moŜe być obywatel polski, który ukończył 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych,akceptuje
zasady statutowe SKTS oraz złoŜył pisemną deklarację członkowskąi wniósł obowiązujące opłaty.
§8
Członkiem wspierającym moŜe być osoba prawna, która popiera działalność SKTS i zadeklaruje opłacanie składek członkowskich.
§9
Członek zwyczajny ma prawo:
l) wybierać i być wybieranym do władz SKTS
2) zgłaszać wnioski dotyczące działalności SKTS,
3) korzystać z pomocy i urządzeń SKTS na zasadach określonych odrębnym regulaminem.
§ 10
Członek zwyczajny ma obowiązek:
l) przestrzegać postanowień statutu, regulaminu i uchwał władz SKTS,
2) aktywnie uczestniczyć w działalności SKTS,
3) opłacać regularnie składki członkowskie.
§1l
Utrata członkostwa następuje w razie:
l) dobrowolnego wystąpienia,
2) pozbawienia członkostwa w trybie przewidzianym w § 21 ust. l statutu,
3) śmierci członka,
4) rozwiązania SKTS.
§ 12
O przyjęciu w poczet członków i utracie członkostwa decyduje zarząd SKTS. Warunkiem przyjęcia jest uprzednie złoŜenie
deklaracji członkowskiej i uiszczenie wpisowego.
§ 13
Władzami SKTS są:
1) walne zgromadzenie członków,
2) zarząd SKTS,
3) komisja rewizyjna.
§ 14
NajwyŜszą władzą SKTS jest walne zgromadzenie członków. Do jego kompetencji naleŜy:

l) ustalanie kierunków działania SKTS na okres trwania kadencji zarządu,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu,
3) wybór i odwoływanie członków władz SKTS,
5) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu;
6) zmiana statutu,
7) uchwalanie regulaminów działania zarządu i komisji rewizyjnej,
8) tworzenie komisji, zespołów problemowych oraz zatwierdzanie regulaminów ich działania,
9) ustalanie wysokości podstawowej składki członkowskiej oraz wpisowego,
10) podjęcie uchwały o rozwiązaniu SKTS i przeznaczeniu jej majątku,
11) usta1anie wysokości zobowiązań, które - w zakresie zbycia, nabycia lub obciąŜenia majątku SKTS - moŜe samodzielnie zaciągać
zarząd stowarzyszenia.
12) podejmowanie innych uchwał wyraźnie nie zastrzeŜonych dla innych organów SKTS.
§ 15
1. Walne zgromadzenie członków zbiera się nie rzadziej niŜ raz w roku w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca kaŜdego roku. Walne
zgromadzenie zwołuje zarząd SKTS ; jednakŜe nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane moŜe być na pisemny wniosek co najmniej 1/3
członków zwyczajnych.
2. Prawo zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia członków przysługuje takŜe zarządowi SKTS.
§ 16
1 )Porządek obrad walnego zgromadzenia proponuje zarząd SKTS albo - na piśmie - co najmniej 113 członków zwyczajnych.
2) Zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia członków zawiera wskazanie jego miejsca, terminów i porządku obrad. Członkowie
SKTS mają prawo zapoanać się z nim w czasie nie krótszymniŜ 7 dni przed datą posiedzenia.
3) W sprawach nie przewidzianych porządkiem obrad walne zgromadzenie nie moŜe podjąć uchwały.
§ 17
l. Walne zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych, jednakŜe
do zmiany statutu, rozwiązania SKTS oraz przeznaczenia jego majątku wymagana jest większość 2/3 głosów w obecności co najmniej
połowy członków zwyczajnych. W przypadku głosowania nad odwołaniem członków zarządu przed upływem kadencji wymagana jest
bezwzględna większość głosów w obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Brak wymaganej obecności 1/2 członków zwyczajnych SKTS powoduje konieczność przeprowadzenia walnego zgromadzenia w
drugim terminie. W drugim terminie walne zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów zebranych członków.
3. Uchwały walnego zgromadzenia członków zapadają w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem uchwał dotyczących:
1) wyboru i odwołania członków władz SKTS,
2) rozwiązania stowarzyszenia.
4. W szczególnie istotnych dla SKTS przypadkach walne zgromadzenie - na wniosek zarządu albo przynajmniej 1/4 uprawnionych do
głosowania - moŜe podjąć uchwałę o głosowaniu tajnym w kaŜdej sprawie innej niŜ wymieniona w ustępie powyŜ.szym.
§ 18
Zarząd SKTS składa się z 5 osób powoływanych w głosowaniu tajnym na okres kadencji trwającej 3 lata. Przed jej upływem członkowie
zarządu mogą być odwołani jedynie w trybie przewidzianym

w paragrafie 17 ust l; jednakŜe przestają być członkami zarządu z chwilą złoŜenia pisemnej rezygnacja, a takŜe wydania ostatecznej
decyzji o pozbawieniu ich członkostwa w SKTS.
§ 19
Zarząd powołuje ze swojego grona prezesa, jego zastępców oraz sekretarza i skarbnika. Członkowie zarządu pełnią swoje funkcje
społecznie.
§ 20
l. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych w zaleŜności od potrzeb - nie rzadziej jednak niŜ raz na dwa miesiące. Posiedzeniom
zarządu przewodniczy jego prezes, zastępca albo upowaŜniony przez nich członek zarządu.
2. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej trzech prawidłowo powiadomionych o posiedzeniu
członków. Członkowie zarządu nie biorą udziału w głosowaniu dotyczącym ich interesów osobistych lub majątkowych.
3. Szczegółowy tryb pracy zarządu określi odrębny regulamin. Do zarządu naleŜy:
l) kierowanie działalnością SKTS oraz zarządzanie jego funduszami i majątkiem,
2) wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia,
3) reprezentowanie SKTS na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
4) współpraca z organami władzy i organizacjami społecznymi w zakresie statutowej działalności SKTS,
5) zatrudnianie pracowników SKTS,
6) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia, nabycia lub obciąŜenia majątku SKTS do wysokości nie przekraczającej wartości majątku
stowarzyszenia ( łącznie ze środkami obrotowymi) określonej w uchwale walnego zgromadzenia członków,
7) przyjmowanie członków i podejmowanie uchwał o pozbawieniu członkostwa,
8) w przypadkach uzasadnionych technicznie lub prawnie określanie zasad przyznawania oraz wartość składki członkowskiej odbiegającej
od podstawowej - po zasięgnięciu opinii komisji rewizyjnej,
9) zwoływanie walnego zgromadzenia członków.
§ 21
l. Pozbawienie członkostwa moŜe nastąpić na podstawie uchwały zarządu, w przypadku, gdy członek:
a) raŜąco naruszył postanowienia statutu lub regulaminów,
b) zaniechał płacenia składek lub opłat co najmniej przez 3 miesiące.
2. Od uchwały zarządu pozbawiającej członkostwa słuŜy odwołanie do walnego zgromadzenia członków w terminie czternastu od daty
powiadomienia członka o podjętej uchwale. Odwołanie podlega rozpoznaniu na najbliŜszym walnym zgromadzeniu członków.
3. Uchwała zarządu pozbawiająca członkostwa ma ten skutek, iŜ powoduje utratę prawa do korzystania
z gniazda przyłączającego lokal uŜytkownika do wspólnej sieci. Zaległe składki i opłaty stanowią wierzytelność SKTS i mogą być
dochodzone na drodze postępowania sądowego.
4. Członkowie, którzy wystąpili z SKTS lub zostali pozbawieni członkostwa mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie po uprzednim
uregulowaniu zaległych składek na dzień ustania członkostwa oraz uiszczeniu innych obowiązujących opłat.
§ 22
l. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków powoływanych na okres 4 lat. Na pierwszym posiedzeniu po wyborze komisja wskazuje
spośród swojego grona przewodniczącego i sekretarza komisji.
2. Do odwoływania członków komisji stosuje się przepisy niniejszego statutu dotyczące członków zarządu.

3. Członek komisji w kaŜdym czasie moŜe zrzec się udziału w jej pracach.
4. Pozbawieniu członkostwa SKTS , a co za tym idzie i komisji rewizyjnej, z przyczyn opisanych w paragrafie 21 ust.l zdecydować moŜe
jedynie walne zgromadzenie członków.
§ 23
Do komisji rewizyjnej naleŜy:
- kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności SKTS ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
- przedstawianie walnemu zgromadzeniu uwag i wniosków w zakresie statutowej działalności SKTS,
- przedstawianie walnemu zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności.
§ 24
Z tytułu podróŜy słuŜbowych członkom organów SKTS przysługiwać będą diety oraz zwrot kosztów podróŜy i noclegu według zasad
obowiązujących dla pracowników państwowych.
§ 25
Członek SKTS moŜe pełnić tylko jedną funkcję we władzach stowarzyszenia.
§ 26
Majątek SKTS składa się z ruchomości i nieruchomości, dochodów z działalności statutowej, składek członkowskich, świadczeń członków
wspierających, darowizn, dotacji i ofiarności publicznej dochodów z majątku własnego SKTS oraz prowadzonej przez nie działalności
gospodarczej.
§ 27
SKTS moŜe prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
l. 32.20.B - Działalność usługową w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych.
2. 32.30.B - Działalność usługowa w zakresie i9stalowania, naprawy i konserwacji sprzętu radiowo-telewizyjnego.
3. 52.45.Z - SprzedaŜ detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz
artykułów radiowo-telewizyjnych.
4. 64.20.G - Pozostałe usługi telekomunikacyjne.
5. 74.40.Z - Reklama.
6. 92.20.Z - Działalność radiowa i telewizyjna
Dochody z tej działalności przeznacza się wyłącznie na realizację celów statutowych stowarzyszenia.
§ 28
Do waŜności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych SKTS oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest
współdziałanie oraz podpisy prezesa zarządu i skarbnika albo dwóch osób upowaŜnionych przez zarząd.
§ 29
Zarząd moŜe tworzyć wyodrębnione organizacyjnie jednostki SKTS dla prowadzenia działalności gospodarczej. Walne zgromadzenie
zatwierdza regulamin ich działania.
§ 30
KaŜde pismo bieŜące moŜe podpisać jeden z członków zarządu.

§ 31
Dokumentem stwierdzającym przynaleŜność do SKTS jest zaświadczenie wydane na podstawie listy członków
prowadzonej na bieŜąco przez zarząd stowarzyszenia.
Statut w brzmieniu wynikającym z uchwały walnego zgromadzenia członków z dnia 10 maja 2008 r.

