REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO:
„………………………………………………………………………………”
§1
1.
2.
3.
4.

Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę: ...………………………………..………, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Zielona Góra.
Terenem działania Stowarzyszenia jest ………………………………………….
Stowarzyszenie może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe,
zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.
5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.
6. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym i działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz
przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
7. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§2
1. Cele Stowarzyszenia to:
a) ……………………………..................................................................................................
b) ………………………………………………………………………………………..…………..
c) ……………………………………………………………….……………………………………
(…)
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) ……………………………………………………………………….……………………………
b) ……………………………………………………………………………….……………………
c) …………………………………………………………………………….………………………
(…)
§3
1. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem posiadającym miejsce
zamieszkania w Polsce.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd na podstawie złożonej pisemnej deklaracji.
3. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie (w terminie 30 dni od momentu otrzymania uchwały Zarządu)
do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
4. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi Stowarzyszenia,
b) wykluczenia członka poprzez:
a) zaleganie z opłacaniem składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres ……….. miesięcy,
b) rażące naruszanie zasad regulaminu, nieprzestrzeganie postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia
lub działanie na szkodę Stowarzyszenia,
c) notoryczny brak udziału w pracach Stowarzyszenia,
d) utratę praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
c) śmierci członka.
5. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
a) biernego i czynnego uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
6. Członek obowiązany jest do:
a) przestrzegania postanowień regulaminu Stowarzyszenia,
b) terminowego opłacania składek członkowskich,
c) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
§4
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd.
1

2. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
3. Walne Zebranie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach
Stowarzyszenia, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Zarządu.
4. Zarząd składa się z ….… osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa oraz Skarbnika.
5. Kadencja Zarządu trwa …… lata.
6. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków
Stowarzyszenia.
7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania członków w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być
wyznaczony tego samego dnia, co najmniej 30 minut później, bez względu na liczbę obecnych członków
stowarzyszenia.
8. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) wybór i odwoływanie członków Zarządu,
b) uchwalanie Regulaminu i jego zmian,
c) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
d) ustalanie wysokości składki członkowskiej,
e) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
f) kontrola działań podejmowanych przez Zarząd,
g) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie
zastrzeżonych do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia,
h) (…) ………………..… .
9. Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
d) zarządzanie środkami finansowymi Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
niniejszym regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków,
e) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
f) (…) …..
10. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu.
W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.
11. W przypadku, gdy skład Zarządu w trakcie trwania kadencji ulegnie zmniejszeniu, uzupełnienie następuje
poprzez przeprowadzenie wyborów uzupełniających, w drodze uchwały podjętej przez Walne Zebranie
Członków.
12. Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego Zarządu wymaga uprzedniej
zgody wszystkich członków Stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych
czynności.
13. Czynności przekraczające zakres zwykłego Zarządu określa ustawa Prawo o stowarzyszeniach.
§5
1. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków,
zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3. W zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych Stowarzyszenie reprezentuje dwóch członków Zarządu
działających łącznie.
§6
1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
§7
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
Zarząd:

……………………………………………………………….
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