REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
STEKTRA
§1
1.

Stowarzyszenie zwykłe STEKTRA, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa na podstawie
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.
210) oraz niniejszego regulaminu.

2.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem Krakowa i województwa małopolskiego.

3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Morawica.

4.

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.

5.

Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.

6.

Podstawą działania Stowarzyszenia są postanowienia niniejszego regulaminu oraz
przepisów ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r.
poz. 210).

7.

Cele Stowarzyszenia to:
a) Podejmowanie i wspieranie wszelkich działań na rzecz poprawy jakości
powietrza.
b) Propagowanie proekologicznych postaw.
c) Nagłośnienie problemu zanieczyszczenia powietrza pochodzącego od
wyeksploatowanych pojazdów o niskiej kulturze emisji spalin.
d) Popularyzacja wiedzy i podejmowanie działań na rzecz poprawy
bezpieczeństwa drogowego.
e) Realizacja zadań z zakresu rozwoju i promocji turystyki w Małopolsce.
f) Promocja ruchu przewodników i pilotów wycieczek w Małopolsce.
g) Działania na rzecz rozwoju nowych produktów turystycznych zgodnych z ideą
zrównoważonego rozwoju turystyki.
h) Wspieranie kwalifikacji i podnoszenie kompetencji kadry turystycznej.
i) Działania na rzecz kultury i tradycji regionu Małopolski.

8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) Zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym.
b) Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i promocyjnej.
c) Organizowanie spotkań, konkursów oraz innych imprez.
d) Współpracę z innymi instytucjami, w szczególności administracją
samorządową, organizacjami pozarządowymi, biznesem, placówkami
oświatowymi różnego szczebla oraz organizacjami pozarządowymi.
e) Kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz.
f) Organizowanie działalności turystyczno-rekreacyjnej.
g) Organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, zjazdów.

h) Tworzenie i rozwój oraz promocję produktów turystycznych.
i) Doskonalenie kadry stowarzyszenia.
j) Podejmowanie działań i inicjatyw na rzecz rozwoju kontaktów i współpracy ze
społecznościami lokalnymi innych regionów i państw realizujących podobne
cele.
k) Promowanie i wspieranie zdrowego i aktywnego trybu życia.
l) Działania na rzecz promocji turystyki.
§2
1.

Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim
lub cudzoziemcem.

2.

Przyjęcia nowego członka dokonuje Przedstawiciel w ciągu 30 dni od daty złożenia
deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

3.

Członek ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym,
b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Zebraniu Członków,
c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
d) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach
zgodnych z jego celem,
e) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z
prawem głosu.

4.

Członek zobowiązany jest do:
a) przestrzegania Regulaminu lub uchwał Stowarzyszenia,
b) terminowego uiszczania składek członkowskich,
c) popierania i realizowania celów Stowarzyszenia,

5.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) wykluczenia członka przez Zebranie Członków,
b) pisemnej rezygnacji złożonej Przedstawicielowi Stowarzyszenia,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka.

6.

Skreślenia z listy członków dokonuje Przedstawiciel.

7.

Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje z powodu:
a) niepłacenia składki członkowskiej przez okres 2 miesięcy
b) nieprzestrzegania postanowień Regulaminu lub uchwał Stowarzyszenia,
c) podejmowania działania na szkodę Stowarzyszenia lub rażąco sprzecznych z
jego celami,
d) zaprzestania czynnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia przez
okres 3 miesięcy

8.

Wykluczenia dokonuje Przedstawiciel. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo
wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia
informacji o wykluczeniu. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie
najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.
§3

1.

Władzami Stowarzyszenia są:
a) Zebranie Członków,
b) Przedstawiciel.

2.

Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie
Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

3.

Uchwały Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania członków, o ile
regulamin nie stanowi inaczej.

4.

Zmiana regulaminu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Zebrania
Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej
liczby członków uprawnionych do głosowania.

5.

Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we
wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin
nie stanowi inaczej.

6.

Do kompetencji Zebrania Członków należy m.in:
a) ustalanie kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia
b) wybór i odwołanie Przedstawiciela
c) uchwalanie zmian Regulaminu
d) ustalanie wysokości składki członkowskiej
e) kontrola działań podejmowanych przez Przedstawiciela
f) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia
g) podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa
użytkowania wieczystego
h) podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego
i) podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki
j) podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu,
przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej
podobnej umowy
k) podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających
wartość 10 000 zł

7.

Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel lub 3 członków Stowarzyszenia. Zebranie
może odbywać się zdalnie/online.

8.

Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.

§4
1.

Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez
Zebranie Członków na czas nieokreślony. Przedstawiciel może zostać odwołany przez
Zebranie Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

2.

Do zakresu działania Przedstawiciela należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia w czynnościach nieprzekraczających
zwykłego zarządu,
b) skreślanie z listy członków Stowarzyszenia,
c) podejmowanie decyzji o przyjęciu i wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia,
d) realizacja uchwał Zebrania Członków,
e) zwoływanie Zebrania Członków,
f) wykonywanie uchwał Zebrania Członków,
g) zarządzanie środkami finansowymi Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Zebrania
Członków,
h) informowanie organu nadzorującego o zdarzeniach uzasadniających zmianę
wpisu w ewidencji stowarzyszeń zwykłych (w terminie 7 dni od dnia
wystąpienia zdarzenia) oraz o zmianie swojego miejsca zamieszkania.

3.

Podjęcie przez Przedstawiciela decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu
wymaga zgody wszystkich członków Stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich
pełnomocnictwa do dokonania tych czynności. Są to w szczególności:
a) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
b) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
c) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,
d) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu,
zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy
e) zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł
§5

1.

Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z:
a) składek członkowskich
b) dotacji
c) darowizn
d) zbiórek publicznych
e) spadków, zapisów,
f) dochodów z majątku stowarzyszenia

2.

Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Przedstawiciel, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami
Zgromadzenia Członków.

3.

Każdy członek odpowiada za zobowiązania Stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń
całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze Stowarzyszeniem.
Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia
zwykłego okaże się bezskuteczna.

4.

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

