S T A T U T STOWARZYSZENIA
Klub Biegacza Maraton Turek

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1.
1.

2.

Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Biegacza Maraton Turek zwane dalej Stowarzyszeniem,
działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (j. t.
Dz. U. z 2001 r. 79 poz. 855 ze zm.) oraz niniejszego statutu.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§2

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego odpłatną i nieodpłatną.
2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
§3.
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§4.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Turek, a terenem działalności Rzeczpospolita Polska.
§5.
1.

2.

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak Stowarzyszenia wg wzorów
określonych przez uchwałę Walnego Zebrania, na podstawie obowiązującego w tym
zakresie prawa.
Znak graficzny Stowarzyszenia stanowi wyłączną własność Stowarzyszenia i podlega
ochronie prawnej.
§6.

Stowarzyszenie działa w oparciu o pracę społeczną swych członków. Do prowadzenia swoich
spraw może zatrudnić pracowników.
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Rozdział II
Cele i formy działania
§7.
Celami Stowarzyszenia są:
a) Propagowanie zdrowego trybu życia, a przede wszystkim biegania jako najprostszej
formy ruchu.
b) Zrzeszenie społeczności biegowej.
c) Inicjowanie i rozwijanie masowych imprez biegowych, a także innych imprez
sportowych.
d) Podejmowanie działań związanych z uprawianiem i popularyzowaniem biegania.
e) Prowadzenie działalności edukacyjno-oświatowej w zakresie prowadzenia zdrowego
trybu życia.
f) Stworzenie wśród członków Stowarzyszenia więzi przyjaźni, koleżeństwa, wzajemnego
zrozumienia oraz odpowiedzialności społecznej.
g) Promocja miasta Turek i jej aktywnych mieszkańców, poprzez udział w przeróżnych
imprezach sportowych i rekreacyjnych, organizowanych w kraju i za granicą.
h) Prowadzenie działalności na rzecz poprawy i zapobiegania degradacji środowiska
naturalnego.
i) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
§8.
Stowarzyszenie będzie osiągać swoje cele poprzez:
a) aktywną współpracę z lokalnymi władzami i instytucjami na rzecz rozwoju bazy
sportowej, rekreacyjnej i turystycznej w mieście Turku,
b) udział członków Stowarzyszenia w imprezach biegowych, organizowanych w kraju i za
granicą,
c) organizowanie imprez integracyjnych lokalną społeczność,
d) wspomaganie i prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej,
e) poszerzenie grona członków Stowarzyszenia,
f) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,
g) współpraca z lokalnymi instytucjami i organizacjami o charakterze sportowym i
charytatywnym,
h) organizowanie dla członków stowarzyszenia wspólnych wyjazdów szkoleniowych
połączonych ze startami w imprezach biegowych.

Rozdział III
Członkowie - prawa i obowiązki członków
§9.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków honorowych.
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§10.

Członkiem zwyczajnym może być:
1. Pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest
pozbawiona praw publicznych.
2. Małoletnia osoba, w wieku 16-18 lat, która ma ograniczoną zdolność do czynności
prawnych, z biernym i czynnym prawem wyborczym, w tym, że w składzie zarządu
małoletni nie mogą stanowić większości.
3. Małoletni poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału
w głosowaniu na Walnym Zebraniu i bez korzystania z czynnego i biernego prawa
wyborczego.
§11.
Członkowie zwyczajni posiadają wszelkie uprawnienia, w szczególności prawo do:
1. noszenia odznak Stowarzyszenia,
2. uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
3. brania czynnego udziału w zebraniach, w tym zgłaszania wniosków dotyczących
działalności Stowarzyszenia,
4. korzystania ze świadczeń Stowarzyszenia,
5. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, z wyłączeniem
małoletnich poniżej 16 roku życia

§12.
Członkowie zwyczajni zobowiązani są do spełnienia określonych zadań, jakie niesie
przynależność do Stowarzyszenia, w szczególności:
1. aktywnego uczestnictwa w zajęciach Stowarzyszeniu,
2. regularnego płacenia składek członkowskich,
3. przestrzegania postanowień Statutu, Regulaminów i uchwał Walnego Zebrania.
§13.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać, każda osoba fizyczna, która swoją
działalnością wniosła szczególne zasługi dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
§14.
1.
2.
3.

Członek honorowy może brać udział we wszystkich zebraniach Stowarzyszenia, lecz nie
posiada biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
Członek honorowy ma prawo do noszenia odznak Stowarzyszenia.
Godność członka honorowego nadaje i cofa Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
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§15.
1.
2.
3.

Członkostwo Stowarzyszenia nadaje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów
przy obecności ponad połowy swojego składu, pod nieobecność kandydata,
Każdy starający się o nadanie mu członkostwa Stowarzyszenia zobowiązany jest
wypełnić deklarację członkowską i złożyć ją w siedzibie Stowarzyszenia.
Po złożeniu deklaracji i przyjęciu do Stowarzyszenia, członek stowarzyszenia
zobowiązany jest w terminie do 14 dni uiścić składkę członkowską pod rygorem
unieważnienia członkostwa.
§16.

Członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi z chwilą uprawomocnienia się
postanowienia Sądu o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.
§17.
Utrata członkostwa następuje w przypadku:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu lub
b) skreślenia z listy członków przez Zarząd na skutek niewywiązywania się przez członka z
jego obowiązków określonych w niniejszym Statucie lub działania na szkodę
Stowarzyszenia.
§18.
Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia z listy członków przysługuje w terminie 7 dni
od doręczenia uchwały odwołanie do Walnego Zebrania. Odwołanie rozpatrywane jest na
najbliższym Walnym Zebraniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 19.
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 20.
Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
§ 21.
1. Pierwszy wybór Prezesa, pozostałych członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej
oraz uchwalenie statutu odbywa się na zebraniu założycielskim w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów.
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2. Wybrani przez założycieli członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Wiceprezesa i
Skarbnika.
3. Wybrani przez założycieli członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie
Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.
§ 22.
1. Dla oświadczeń woli, w tym oświadczeń w sprawach majątkowych Stowarzyszenia,
wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym Prezesa i Skarbnika.
2. Zarząd może wyznaczyć Pełnomocnika, który jednoosobowo składać może oświadczenia
woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia do wysokości określonej w uchwale
wyznaczającej.
3. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa, Wiceprezesa lub
Skarbnika.
§ 23.
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.
§ 24.
1. Jeżeli statut nie stanowi inaczej uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością
głosów, w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków
uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku braku wymaganej liczby członków Stowarzyszenia tj. obecności co najmniej
połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, Walne Zebranie odbywa się
w tym samym dniu, po upływie pół godziny od uprzednio wyznaczonego terminu bez
względu na liczbę uczestników głosowania.

§ 25.
Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 26.
Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin
i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni
przed terminem zebrania.
§ 27.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/4 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie 21 dni od daty zgłoszenia
wniosku i obradować nad sprawami, dla którego zostało zwołane.
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§ 28.
1.Obradami Walnego Zebranie kieruje Przewodniczący wybierany każdorazowo w
głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych i uprawnionych do
głosowania członków Stowarzyszenia.
2. Uchwały podpisuje Przewodniczący i Protokolant.
3. W Walnym Zebraniu udział biorą z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
z głosem doradczym - pozostali członkowie i osoby zaproszone przez Zarząd.
§ 29.
Do Kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
2) podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi, na
wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) wybór oraz odwoływanie Prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,
4) ustalenie wysokości składek członkowskich,
5) podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu,
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, w sprawach określonych w niniejszym
statucie,
7) podejmowanie uchwały o likwidacji Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
§ 30.
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia i w okresie pomiędzy Walnymi
Zgromadzeniami jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Zarząd składa się z trzech do czterech członków.
3. W skład Zarządu wchodzą:
1) Prezes,
2) Wiceprezes,
3) Skarbnik,
4) Członek,
5) Członek.
4. Wybrani przez Walne Zgromadzenie członkowie Zarządu wybierają spośród siebie
Wiceprezesa i Skarbnika.
5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa w miarę potrzeby, nie
rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
6. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w drodze uchwały.
7. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej
połowy składu członków Zarządu, w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
8. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie
trwania kadencji lub potrzeby zwiększenia liczby członków do realizacji celów
Stowarzyszenia, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków
stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy
1/2 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne
Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
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§ 31.
Do uzupełniania składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio § 29 pkt. 3,
§ 30 pkt. 4, pkt. 8 i § 33 pkt. 3.
§ 32.
Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla Walnego
Zgromadzenia, a w szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
zaciąganie zobowiązań finansowych w imieniu Stowarzyszenia,
realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
zwoływanie Walnych Zebrania,
przyjmowanie i skreślanie z listy członków,
podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
wyznaczanie pełnomocników,
zatrudnianie i zwalnianie pracowników.
§ 33.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy
Przewodniczącego.
3. Wybrani przez Walne Zebranie członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie
Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.
4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być żaden z członków Zarządu.
5. Uchwały Komisji, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej. W razie równej liczby
głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
6. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez Przewodniczącego w miarę potrzeb, lecz nie
rzadziej niż raz w roku.
§ 34.
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działalności Stowarzyszenia, w szczególności gospodarki finansowej,
2) zatwierdzanie rocznego sprawozdanie finansowego sporządzonego przez Zarząd,
3) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia
absolutorium dla ustępującego Zarządu.
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Rozdział VIII
Majątek i fundusze Stowarzyszenia,

§ 35.
Stowarzyszenie może posiadać, zbywać i nabywać mienie ruchome i nieruchomości oraz
prawa rzeczowe.

§ 36.

Źródłami pozyskania funduszy na cele statutowe Stowarzyszenia są:
1) wpływy ze składek lub dobrowolnych świadczeń członkowskich,
2) dochody wynikające z ofiarności publicznej,
3) darowizny, spadki, zapisy,
4) dotacje, granty.

Rozdział IX
Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§37.

1. Zmian statutu dokonuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie decyduje
o przeznaczeniu majątku i powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadza likwidację
Stowarzyszenia.
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