Statut Stowarzyszenia RoweRaki
Rozdział I - Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie RoweRaki i zwane jest w dalszej części statutu
Stowarzyszeniem.
§2
Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego prawa oraz niniejszego statutu i posiada
osobowość prawną. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
§3
Stowarzyszenie może posiadać własnego patrona, odznakę, proporczyk oraz emblemat.
§4
Siedzibą Stowarzyszenia jest Bezwola Osiedle POM 10/3, 21-310 Wohyń
§5
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania
swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
§6
Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych
organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§7
Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§8
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków, a do prowadzenia swych spraw
może zatrudniać pracowników.
Rozdział II - Cele działania
§9
Do podstawowych celów Stowarzyszenia należą:
- działanie na rzecz rozwoju turystyki rowerowej w gminie Wohyń
- popularyzowanie roweru jako ekologicznego i zdrowego środka komunikacji;
- promocja zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji
- wytyczanie tras rowerowych na terenie gminy Wohyń i powiatu radzyńskiego

- propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa;
- poznawanie kultury, historii i tradycji regionu Ziemi Wohyńskiej i Powiatu Radzyńskiego.

§ 10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- organizowanie wspólnych wyjazdów, spotkań, konkursów, zawodów ;
- współpracę z instytucjami i organizacjami o podobnych celach statutowych;
- występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów w sprawach dotyczących
przedmiotowo celów działania Stowarzyszenia;
- prowadzenie działalności wydawniczej;
- przyznawanie nagród i wyróżnień dla osób i instytucji zasłużonych w swej działalności dla realizacji celów
Stowarzyszenia;
- publikowanie na stronie internetowej www.roweraki.pl wszelkich informacji o działalności
Stowarzyszenia;
Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 11
Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy, kto ukończył lat 16, w życiu kieruje się zasadami uczciwości
i bliskie mu są cele działalności. Członkowie niepełnoletni wstępują do Stowarzyszenia za pisemną zgodą
rodziców bądź opiekunów prawnych.
§ 12
Członkowie dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Wspierających

§ 13

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, co najmniej 16-letnia, będąca obywatelem polskim
lub cudzoziemcem, w tym cudzoziemcem nie mającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd po złożeniu pisemnej deklaracji kandydata na
członka.
§ 14
Członek zwyczajny ma prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.
3. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.
Członkowie niepełnoletni nie mogą być wybierani do władz Stowarzyszenia.

§ 15
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia.
2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz branie czynnego udziału
w pracy Stowarzyszenia.
3. Regularne opłacanie składek członkowskich.
§ 16
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
§ 17
Członek wspierający - osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 18
Członkowie wspierający mają prawo do:
a) Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia głosem doradczym, bez czynnego i biernego prawa wyborczego
b) Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz klubu
c) Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia

§ 19
Członek wspierający jest obowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia.
§ 20
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.
2. Skreślenia przez Zarząd z powodu nieusprawiedliwionego przez 6 miesięcy zalegania z opłatą składek
członkowskich lub świadczeń, po uprzednim upomnieniu.
3. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz
Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
4. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego - osobę prawną.
5. Śmierci członka.
6. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia członka stowarzyszenia przysługuje
odwołanie w terminie 30 dni skierowane do Zarządu a następnie Zarząd przedstawia je na Walnym
Zebraniu Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania w tej sprawie jest ostateczna.

Rozdział IV - Władze Stowarzyszenia
§ 21
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
Kadencja władz trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym. Uchwały władz zapadają
zwykłą większością połowy głosów - przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania chyba że pozostałe zapisy statutu stanowią inaczej.
W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród niewybranych kandydatów według kolejności uzyskanych głosów.
Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 2 członków Stowarzyszenia pochodzących z wyboru.
§ 22
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 23
Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd przynajmniej raz do roku, zawiadamiając członków pisemnie
o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, na co najmniej 14 dni przed Walnym Zebraniem.
Uchwały Walnego Zebrania zapadają większością połowy głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie; w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
§ 24
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
2. Podejmowanie uchwał o absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. Wybór prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
5. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.
6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
7. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
8. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 25
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
1. z własnej inicjatywy,
2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub
żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 26
Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami. Zarząd składa się z czterech
osób: prezesa, z-ca prezesa, skarbnika i jednego członka zarządu. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez
prezesa w miarę potrzeb.
§ 27
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz określanie ich obowiązków i odpowiedzialności.
3. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia.
4. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.
5. Sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.
6. Zwoływanie Walnych Zebrań.
7. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.
8. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.
9. Rozpatrywanie sporów między członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
10. Uchwały Zarządu zapadają większością połowy głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie; w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 28
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera przewodniczącego.
§ 29
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1. nie mogą być spokrewnieni ani skoligaceni z członkami Zarządu Stowarzyszenia, nie mogą pozostawać
z nimi w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia,
2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
3. nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
§ 30
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień.
3. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania.
4. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskami
o absolutorium dla ustępującego Zarządu.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większą połową głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków
uprawnionych do głosowania.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V - Reprezentacja Stowarzyszenia
§ 31
Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz oraz dla ważności oświadczeń w zakresie podejmowania
zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu
w tym Prezesa.
Rozdział VI – Majątek i Fundusze Stowarzyszenia
§ 32
W imieniu Stowarzyszenia umowę sponsorską ze sponsorem negocjuje i podpisuje Prezes lub zastępca
prezesa Stowarzyszenia oraz jeden z członków Zarządu. Na negocjacje i podpisanie umowy sponsorskiej
zgodę musi wyrazić Zarząd Stowarzyszenia. Umowa sponsorska jest ważna w chwili ratyfikacji jej przez
Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną.
§ 33
Majątek i fundusze Stowarzyszenia stanowią:
1. Składki członkowskie.
2. Wpływy z imprez organizowanych przez Stowarzyszenie.
3. Dotacje, darowizny, subwencje, wpłaty sponsorów i inne źródła.
§ 34
Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia dysponuje Zarząd Stowarzyszenia. Stowarzyszenie samodzielnie
gospodaruje własnymi funduszami i majątkiem powierzonym. Fundusze Stowarzyszenia przeznaczone są
wyłącznie na jego cele i potrzeby.
Rozdział VII - Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 35
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania
w pierwszym terminie, w drugim terminie zwykła większością bez względu na liczbę obecnych.
W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Likwidatora i podejmuje uchwałę
o przeznaczeniu majątku na cele charytatywne.

