STATUT
Stowarzyszenie Biegaczy Gminy Szydłowo

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie działa pod nazwą Stowarzyszenie Biegaczy Gminy Szydłowo, w dalszych
postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
§2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Stara Łubianka, ul. Jana Pawła II 30.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem gminy Szydłowo, powiatu pilskiego i województwa wielkopolskiego.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza
granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§3
Stowarzyszenie ma osobowość prawną.
§4
1. Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest popularyzacja idei biegania i innych form
aktywności ruchowej oraz działalność w zakresie:
a) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
na terenie działania Stowarzyszenia oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez
kulturę fizyczną i sport,
b) ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz niepełnosprawnych,
c) działalności kulturalnej i oświatowej, krajoznawstwa oraz wypoczynku młodzieży
i dzieci,
d) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
e) podtrzymywania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości obywatelskiej
przez organizowanie imprez sportowo-patriotycznych,
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f) promocji wolontariatu,
g) promocji gminy, powiatu, województwa
h) profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym,
i) ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a) współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi w celu
zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu,
b) organizowanie i udział w różnych formach współzawodnictwa sportowego,
rekreacyjnych, ekologicznych i promujących zdrowy styl życia,
c) gromadzenie i upowszechnianie informacji o różnych formach współzawodnictwa
sportowego, rekreacji ruchowej oraz rehabilitacji ruchowej, i innych formach dbania
o zdrowie,
d) prowadzenie działalności profilaktycznej i przeciwdziałanie patologiom społecznym,
e) działalność edukacyjną w zakresie kultury fizycznej, sportu, ekologii,
f) promocję gminy Szydłowo, powiatu pilskiego i Wielkopolski,
g) prezentowanie opinii i stanowisk wypracowanych przez Stowarzyszenie i jego
członków zainteresowanym jednostkom i podmiotom.
3. Stowarzyszenie prowadzić będzie działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.

Rozdział II
Członkowie Stowarzyszenia
§5
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej akceptujące statutowe cele i środki
działania Stowarzyszenia. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym
Stowarzyszenie.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
§6
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski mający pełną
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zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych.
2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności
prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa
wyborczego, z tym że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić
osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Członkami zwyczajnymi mogą zostać cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Członkiem zwyczajnym zostać może osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację
członkowską.
5. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu
miesiąca od daty złożenia deklaracji.
6. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji Stowarzyszenia.
7. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie
uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji.
8. Godność członka honorowego nadaje w drodze uchwały Walne Zebranie Członków
na wniosek Zarządu Stowarzyszenia osobie fizycznej, jednostce organizacyjnej nie
posiadającej osobowości prawnej, która poniosła szczególne zasługi dla edukacji i
praktyki w zakresie kultury fizycznej i sportu lub która wniosła wybitny wkład w
działalność i rozwój Stowarzyszenia.
§7
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na
ręce Zarządu,
b) rozwiązania Stowarzyszenia;
c) wykluczenia przez Zarząd zwykłą większością głosów
d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
e) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka.
2. Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku:
a) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych
zobowiązań, przez okres przekraczający dwanaście miesięcy,
b) rażącego naruszenia zasad statutowych, nie przestrzegania postanowień i uchwał
władz Stowarzyszenia,
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c) nieusprawiedliwionego

braku

przejawów

aktywnej

działalności

na

rzecz

Stowarzyszenia,
d) czynu niehonorowego lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
3. Od wykluczenia członka przez Zarząd przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania
w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały wykluczonemu członkowi.
§8
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w walnych zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b) uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
c) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d) regularnego opłacania składek.
3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w zebraniach statutowych
władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
5. Członkowie honorowi

mają obowiązek przestrzegania statutu i uchwał władz

Stowarzyszenia.
6. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

Rozdział III
Władze stowarzyszenia
§9
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
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b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym
terminie, a w drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż
pierwszy termin - bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze
postanowienia statutu stanowią inaczej.
3. Zarząd oraz Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie Członków
w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować
o przeprowadzeniu głosowania jawnego.
4. W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie
trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której
dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można
powołać nie więcej niż połowę składu organu.
5. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
§10
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu
Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Członkowie Stowarzyszenia mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków
oraz wykonywać prawo głosu przez

pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być

udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.
4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz na 12 miesięcy przez Zarząd
Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich
członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
5. Informacja o Walnym Zebraniu Członków publikowana jest na stronie internetowej
Stowarzyszenia oraz rozsyłana do członków przez wiadomości e-mail i SMS.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie.
Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek

Komisji

Rewizyjnej

lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
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Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem
21 dni od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
7. W przypadku jeśli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków na
wniosek, o którym mowa w ust. 6 w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku na piśmie
Komisja Rewizyjna uprawniona jest do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
8. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na
rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie nadania godności członka honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
§ 11
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zebrania Członków.
2. Zarząd składa się z 3 osób w tym prezesa, skarbnika oraz sekretarza. Prezesa, skarbnika
oraz sekretarza wybiera Zarząd spośród swoich członków.
3. Skład Zarządu wskazuje Zebranie Założycieli, przyjmując w uchwale przydział funkcji
wśród członków Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.
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Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy bądź na wniosek dwóch
członków Zarządu.
5. Do kompetencji Zarządu należą:
a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f) przyjmowanie członków Stowarzyszenia,
g) wykluczanie członków ze Stowarzyszenia,
h) zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
6. Uchwały Zarządu publikowane są na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz podawane
do wiadomości członków Stowarzyszenia drogą e-mailową. Przyjęte przez Zarząd
uchwały zawierają datę od której uchwała będzie obowiązywała.
7. Uchwały Zarządu mogą także zapadać bez odbycia posiedzenia w trybie obiegowym
poprzez złożenie pod uchwałą podpisów przez członków Zarządu. W przypadku
głosowania w trybie obiegowym należy sporządzić protokół z głosowania.
§ 12
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz
sekretarza. Przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza wybiera Komisja spośród swoich
członków.
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz
w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności
Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
d) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi,
e) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o odwołanie Zarządu lub
poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
f) wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
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4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jego Zastępca ma prawo uczestniczenia z głosem
doradczym we wszystkich posiedzeniach Zarządu.

Rozdział IV
Majątek Stowarzyszenia
§ 13
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusz Stowarzyszenia składają się:
a) składki członkowskie i opłaty wpisowe,
b) dochody z imprez i wydawnictw,
c) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
d) dotacje, subwencje, udziały, lokaty.
3. Wszelkie

środki

pieniężne

mogą

być

przechowywane

wyłącznie

na

koncie

Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.

Rozdział V
Reprezentacja Stowarzyszenia
§ 14
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych,
uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI
Zmiana statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 15

8

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie bezwzględną
większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania.
§ 16
Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków, które określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 17
1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków,
Stowarzyszenie może również zatrudniać osoby, w tym pracowników etatowych.
2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
3. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
Nr 127, poz. 857 ze zm.), oraz ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
(Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)
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