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STATUT STOWARZYSZENIA
„WYCIECZKI ROWEROWE ŚLĄSK”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie „Wycieczki Rowerowe Śląsk”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na mocy
ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U.10.127.857 z późn. zm.), ustawy Prawo
o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U.01.79.855 z późn. zm.), ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn.
zm.) oraz niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „Wycieczki Rowerowe Śląsk”.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gliwice.

§2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym
uwzględnieniem obszaru województwa śląskiego.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju
na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§3
Stowarzyszenie jest osobą prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Powołane
jest na czas nieokreślony.

§4
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach
pełnej autonomii.

§5
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich
działań może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.
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§6
Stowarzyszenie może używać pieczęci, godła, flagi, odznak i znaczków organizacyjnych oraz
własnej identyfikacji wizualnej, zgodnie z właściwymi przepisami i uchwałą Zarządu
Stowarzyszenia. Stowarzyszenie posługuje się logo (załącznik nr 1).

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§7
Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy życia społeczno-kulturalnego
obywateli Rzeczypospolitej Polskiej poprzez wykonywanie zadań w zakresie:
a) popularyzacji turystyki rowerowej,
b) działalności mającej na celu organizację czasu wolnego dla osób chcących aktywnie spędzać
czas,
c) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki,
d) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
e) promowania regionu,
f) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
g) promocji i organizacji wolontariatu.

§8
Stowarzyszenia realizuje swe cele poprzez:
a) udział w zawodach, imprezach sportowych i rekreacyjnych,
b) organizowanie cyklicznych rajdów i wycieczek rowerowych,
c) organizowanie
wydarzeń
o
charakterze
sportowo-rekreacyjnym
i turystyczno-krajoznawczym,
d) prowadzenie portalu internetowego „Wycieczki Rowerowe Śląsk” zrzeszającego
rowerzystów,
e) działalność związaną z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań
dźwiękowych, muzycznych, radiowych oraz działalność fotograficzną,
f) opracowywanie i pomoc przy tworzeniu projektów nowych tras rowerowych na terenie
województwa Śląskiego,
g) organizowanie spotkań/wykładów/konferencji dotyczących turystyki rowerowej i wiedzy
o regionie,
h) współpracę z lokalnymi władzami przy organizowaniu imprez i w celu promocji regionu,
i) współpracę z innymi klubami rowerowymi z regionu przy organizacji wspólnych imprez
rowerowych,
j) współpracę z innymi instytucjami, ośrodkami i organizacjami kulturalnymi w kraju i świecie,
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k) współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami
pozarządowymi,
l) promowanie działalności klubu w lokalnych mediach (prasa, radio, TV, portale internetowe),
m) organizację wyjazdów rowerowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
n) organizację wyjazdów rowerowych poza teren Rzeczypospolitej Polskiej,
o) prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.

§ 10
1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych i niepozbawione praw publicznych.
2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia
zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
3. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

§ 11
1. Aby zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia należy złożyć pisemną deklarację
zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek członkowskich
(wg wzoru – załącznik nr 2).
2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd zwykłą większością głosów.
3. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu. O podjęciu uchwały
o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia Zarząd niezwłocznie powiadamia zainteresowanego
telefonicznie, mailowo lub pisemnie.
4. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania
Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść
w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.
5. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację
Stowarzyszenia, stają się jego członkami zwyczajnymi z chwilą wpisu Stowarzyszenia do
Krajowego Rejestru Sądowego.
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§ 12
Członkowie zwyczajni mają prawo:
a)
b)
c)
d)

uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym,
wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia i żądać informacji o sposobie ich
załatwienia oraz oceniać działalność władz Stowarzyszenia,
e) otrzymywać od władz Stowarzyszenia pomoc w realizacji statutowych zadań,
f) korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej Stowarzyszenia.

§ 13
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a)
b)
c)
d)

troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia oraz godnie je reprezentować,
czynnie uczestniczyć oraz pomagać w działalności Stowarzyszenia,
przestrzegać Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
opłacać regularnie składki członkowskie.

§ 14
1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce
zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, zainteresowana działaniem Stowarzyszenia, która
udziela mu pomocy finansowej lub w jakiejkolwiek innej formie wspiera działania
Stowarzyszenia, Za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia po złożeniu deklaracji
zawierającej dane, o których mowa w § 11 ust. 1 oraz oświadczenia o zakresie deklarowanej
pomocy na rzecz Stowarzyszenia.
2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd.
3. Członek wspierający opłaca dobrowolnie składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie
wysokości.
4. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 17.

§ 15
1. Członkowie wspierający uprawnieni są do korzystania z praw członka zwyczajnego z wyjątkiem
czynnego i biernego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków przysługuje im tylko
głos doradczy.
2. Członkowie wspierający udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych
i przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.
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§ 16
1. Godność członka honorowego, osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia, nadaje
Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
2. Członek honorowy Stowarzyszenia korzysta ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego
z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków
przysługuje mu tylko głos doradczy.
3. Członkowie honorowi udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych
i przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
5. Członek honorowy Stowarzyszenia jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 17
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
a) śmierci członka zwyczajnego lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego lub
honorowego,
b) wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie,
c) wykluczenia ze Stowarzyszenia.
2. Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku:
a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
b) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,
c) działania na szkodę Stowarzyszenia,
d) braku przejawu aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia
członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały
Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
4. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ust. 3, przysługuje zainteresowanemu odwołanie do
Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści
uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
5. Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do członków wspierających
i honorowych.

§ 18
Osoby do lat 18 mogą, za zgodą przedstawiciela ustawowego, należeć do Stowarzyszenia bez prawa
udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków oraz bez prawa korzystania z czynnego
i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
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Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

Postanowienia Ogólne
§ 19
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 20
1. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani przez Walne Zebranie Członków
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
2. Członkowie pierwszego Zarządu Stowarzyszenia i pierwszej Komisji Rewizyjnej są wybierani
przez Założycieli Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić przez kolejne
kadencje.
4. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia 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. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 5-letnią kadencję do czasu wyboru
nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Wyboru Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
dokonuje się spośród kandydatów – członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną
zgodę na kandydowanie. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym
Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
6. Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
b) pisemnego zrzeczenia się udziału w tych władzach,
c) odwołania przez Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą większością 2/3 głosów przy
obecności połowy członków.
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wskutek odwołania
przez Walne Zebranie Członków przed upływem kadencji, zastosowanie ma także ust. 4.
8. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacji
wskazanej w ust. 6 lit. b) pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce.
9. W razie niedokonania wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu
Członków, dotychczasowy Zarząd i Komisja Rewizyjna pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru
nowych władz.
10. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej musi zostać dokonany najpóźniej w ciągu
3 miesięcy od dnia upływu kadencji poprzednich władz Stowarzyszenia. W razie niedokonania
wyboru nowych władz w terminie określonym w zdaniu poprzednim na każdym z członków
Stowarzyszenia ciąży obowiązek powiadomienia o tym fakcie organu nadzorującego działalność
Stowarzyszenia.
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§ 21
1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi
inaczej.
2. W przypadku równego rozłożenia głosów prawo rozstrzygnięcia głosowania ma Prezes
w przypadku Zarządu, Przewodniczący Komisji w przypadku Komisji Rewizyjnej lub
Przewodniczący Zebrania, w przypadku Walnego Zebrania Członków.
3. Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków
podejmuje większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.
4. Jeżeli Walne Zebranie Członków nie może podjąć uchwał, o których mowa w ust. 3 z powodu
braku wymaganego kworum, zwołuje się w ciągu miesiąca kolejne Walne Zebranie Członków,
na którym można podjąć te uchwały bezwzględną większością głosów niezależnie od liczby
obecnych na nim członków uprawnionych do głosowania.

Walne Zebranie Członków
§ 22
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co 5 lat
jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu
i proponowanym porządku obrad co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania
Członków. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim
terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zostaje zwołane przez Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
d) w celu rozpatrzenia odwołania od uchwały, o której mowa w § 11 ust. 4,
e) w celu uzupełnienia składu władz Stowarzyszenia.
5. Zarząd ma obowiązek zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przed upływem
30 dni od daty zgłoszenia wniosku, żądania lub dnia zmniejszenia się składu władz i obradować
nad sprawami, dla których zostało zwołane.
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6. Walne Zebranie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna w przypadku, gdy:
a) Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od upływu roku
od dnia poprzedniego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
b) Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od dnia
złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4 lit. b) i c),
c) Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przypadkach i terminie
określonym w ust. 5.
7. Komisja Rewizyjna zwołująca Walne Zebranie Członków powinna powiadomić wszystkich
członków Stowarzyszenia o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej
na 30 dni przed terminem.

§ 23
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) określenie głównych kierunków programu działania Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) udzielanie Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
d) wybór Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesów,
e) wybór Komisji Rewizyjnej,
f) odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
g) uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia,
h) rozstrzyganie odwołań od uchwał o wykreśleniu z listy członków w wypadku przewidzianym
w § 11 ust. 4,
i) dokonywanie zmian w Statucie,
j) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
k) decydowanie o innych sprawach, jeżeli wynika to z postanowień Statutu,
l) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
m) decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych postanowieniami Statutu
do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek
obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może
być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie Członków po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera
Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej
prowadzą obrady

Zarząd Stowarzyszenia
§ 24
1. Zarząd składa się z 3 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybierany jest Prezes
oraz dwaj Wiceprezesi.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany
wiceprezes.
3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
4. Członkiem Zarządu Stowarzyszenia nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
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§ 25
1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
c) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,
d) uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
e) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia na Zwyczajnym Walnym Zebraniu oraz
na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia
lub Komisji Rewizyjnej,
f) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia,
g) uchwalanie wysokości i terminu wpłaty składek członkowskich oraz wszystkich innych
świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
i) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
j) podejmowanie decyzji w innych sprawach, jeżeli wynika to z postanowień Statutu.
2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania
stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
liczby jego członków. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa.
4. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających
kolektywnego działania.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.
6. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy
tworzą Biuro Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna
§ 26
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia i składa się z 3 członków.
Na jej pierwszym zebraniu wybierany jest Przewodniczący. Wybór sekretarza jest opcjonalny.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności
Zarządu,
b) kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem
przez Zarząd,
c) kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków przez
Zarząd,
d) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie
absolutorium ustępującemu Zarządowi,
e) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami przynajmniej na
30 dni przed datą zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
f) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
g) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków.
3. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.

-9-

Statut Stowarzyszenia „Wycieczki Rowerowe Śląsk”

4. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:
a) będące członkami Zarządu Stowarzyszenia, pozostające z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo podatkowe.
5. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 4 jest nieważne. Wystąpienie
okoliczności, o których mowa w ust. 4 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne
z wykluczeniem członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.
6. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji, zgodnie z potrzebami, nie rzadziej jednak
niż raz na pół roku.
7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy liczby jej członków. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego,
a w przypadku jego nieobecności głos sekretarza.

§ 27
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa
z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 28
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność statutową odpłatną i nieodpłatną.
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
d) dochody z działalności statutowej odpłatnej,
e) dochody z majątku Stowarzyszenia,
f) inne źródła.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
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5. Następujące decyzje Zarządu Stowarzyszenia dotyczące majątku wymagają zgody Walnego
Zebrania Członków:
a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
b) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
c) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
d) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia,
e) rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 10 000 zł lub
zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,
f) przyjęcie lub odrzucenie spadku.

§ 29
1. Zabronione jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach.
3. Zabronione jest wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
4. Zabroniony jest zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 30
Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu działających łącznie.
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Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 31
1. Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
2. Sprawy nieuregulowane w Statucie lub których interpretacja budzi wątpliwości, rozstrzyga
Zarząd w oparciu o ustawę Prawo o Stowarzyszeniach, w zgodzie z celami statutowymi
Stowarzyszenia.

§ 32
1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków
powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie Członków nie
wyznaczy innych likwidatorów.
3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie przekazany zgodnie z uchwałą
Walnego Zebrania Członków.

W załączeniu:
Załącznik Nr 1 - Logo Stowarzyszenia
Załącznik Nr 2 – Deklaracja członkowska
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Załącznik nr 1

Logo Stowarzyszenia „Wycieczki Rowerowe Śląsk”
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Załącznik nr 2

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
STOWARZYSZENIA „WYCIECZKI ROWEROWE ŚLĄSK”
nr deklaracji …...............................
Imię i nazwisko ......................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia ...................................................................... PESEL ....................................
Adres zamieszkania ...............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Telefon .................................................... e-mail ..................................................................................
Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia „Wycieczki Rowerowe Śląsk”
Oświadczam, iż jest mi znany Statut Stowarzyszenia „Wycieczki Rowerowe Śląsk” i zobowiązuję
się do wypełniania obowiązków z niego wynikających. Deklaruję uiszczanie składki zgodnej
z ustaleniami Walnego Zebrania Członków.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
….......................................................................
data i podpis

Decyzja Zarządu Stowarzyszenia „Wycieczki Rowerowe Śląsk”
Z dniem ………... Wnioskodawca zostaje przyjęty/nieprzyjęty* w poczet członków Stowarzyszenia
…........................................................

…........................................................

Wiceprezes Stowarzyszenia
„Wycieczki Rowerowe Śląsk”

Prezes Stowarzyszenia
„Wycieczki Rowerowe Śląsk”

Skreślenie/wykluczenie z listy członków

data …..................

Przyczyna :.............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
…........................................................

…........................................................

Wiceprezes Stowarzyszenia
„Wycieczki Rowerowe Śląsk”

Prezes Stowarzyszenia
„Wycieczki Rowerowe Śląsk”

*niepotrzebne skreślić
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