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REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

„SPORTOWE BIELICE”

51.

Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę „Sportowe Bielice” W dalszych postanowieniach

regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.

52.

Terenem działania Stowarzyszenia jest teren Rzeczypospolitej Polskiej.

53.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Nowe Bielice.

5 4.

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie

niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.

2. Cele Stowarzyszenia to:

1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym rekreacji

ruchowej (sportu dla wszystkich),

2. promocja i organizacja wolontariatu sportowego,

3. wspieranie organizacji pozarządowych, instytucji publicznych poprzez

oferowanie im pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie i

wolontariuszy,

a w szczególności działalności związanej z wolontariatem sportowym,

4. promocja zdrowego trybu życia, sportu amatorskiego, rekreacji i

rehabilitacji ruchowej,

5. edukacja i zachęcanie do aktywnego trybu życia

6. wspieranie działań związanych z wolontariatem sportowym,

7. upowszechnianie sportu, rekreacji i aktywizacji społecznej wśród osób

niepełnosprawnych,
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8. aktywizacja ruchowa i społeczna osób nieuprawiających sportu,

9. popularyzowanie przestrzegania zasady „jair play” i działanie zgodnie z

nią”
1O.ochrona i promocja zdrowia,

11. działalność charytatywna,

12.działanie na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem

społecznym,

13. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

14. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,

15. promowanie Gminy Biesiekierz, regionu oraz całej Polski.

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. organizację masowych zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,

2. krzewienie sportu, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

3. działania mające na celu propagowanie i rozpowszechnianie

wolontariatu sportowego w społeczeństwie,

4. organizowanie, koordynowanie i wspomaganie działań wolontariatu

sportowego,

5. współpracę z organizacjami i instytucjami pozarządowymi oraz

prywatnymi,

6. wspieranie, pomoc w organizacji i uczestniczenie w imprezach i

wydarzeniach sportowych oraz rekreacyjnych odbywających się na

terenie Polski oraz poza jej granicami, ze szczególnym uwzględnieniem

działań wolontariatu sportowego,

7. organizowanie, wytyczanie, znakowanie i utrzymywanie ścieżek

sportowych

i rekreacyjnych oraz szlaków turystycznych,

8. organizację i uczestniczenie we wspólnych treningach sportowych

i rekreacyjnych, zgrupowaniach, obozach,

9. działania marketingowe i promocyjne,

1O.współpracę z organami władzy rządowej i samorządowej oraz władzami

sportowymi,

11 .wspieranie sportu, rekreacji ruchowej i aktywizacji społecznej osób

niepełnosprawnych,
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12. realizację zleconych zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej,

sportu

i rekreacji, promocji zdrowia, organizacji wolontariatu oraz działań na

rzecz osób niepełnosprawnych,

13.wspieranie działań innych podmiotów prowadzących działalność

zbieżną z celami stowarzyszenia.

1. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność

do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem

polskim lub cudzoziemcem, mająca miejsce zamieszkania na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu

14 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.

3. Członek ma prawo:

1) do korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności

Stowarzyszenia,

2) do udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez

stowarzyszenie,

3) zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia

4. Członek obowiązany jest do:

1) aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia i realizacji zadań

regulaminowych,

2) przestrzegania regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia

5. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) rezygnacji członka, wyrażonej w formie pisemnego oświadczenia

2) za działalność sprzeczną z regulaminem lub uchwałami stowarzyszenia

3) za działalność sprzeczną z regulaminem lub uchwałami

4) za działalność na szkodę Stowarzyszenia

5) śmierci członka Stowarzyszenia

6. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania

Członków w terminie 7 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie

Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest

ostateczna.
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57.

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Zebranie Członków,

2) Przedstawiciel.

2. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie

może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

3. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą

większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do

głosowania chyba, że regulamin stanowi inaczej.

4. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje

decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania

Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.

5. Do kompetencji Zebrania Członków należy m. in:

1) ustalanie kierunków działania i rozwoju

2) wybór i odwołanie Przedstawiciela

3) przyjmowanie i odwoływanie członków

4) uchwalanie zmian regulaminu

5) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia

6) podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa

użytkowania wieczystego

7) podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego

8) podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki

9) podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu,

przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej

podobnej umowy

10)podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających

wartość 10 000 zł

6. Zebranie Członków zwołuje przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia.

Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.
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58.

1. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez

Zebranie Członków na 5 letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany

przez Zebranie Członków.

2. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:

1) reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz

2) zarządzanie majątkiem stowarzyszenia

3) zwoływanie zebrania członków

4) prowadzenie spraw Stowarzyszenia.

3. Podjęcie przez Przedstawiciela decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego

zarządu wymaga zgody wszystkich członków stowarzyszenia. Są to w

szczególności:

1) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego

2) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

3) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki

4) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu,

zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy

5) zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

59.

Zmian w regulaminie Stowarzyszenia dokonuje Zebranie Członków zwykłą

większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do

głosowania. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

510.

1. Stowarzyszenie ulega likwidacji w razie: nie osiągania celów, dla których zostało

ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku,

decyzji Zebrania Członków.

2. Decyzję o likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków większością

głosów, przy obecności 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia mogą zostać

przeznaczone mocą uchwały na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych

celach.
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511.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.


