Załącznik do uchwały nr 2/2010 Zebrania Założycielskiego stowarzyszenia pod nazwą „STOWARZYSZENIE LUDZI AKTYWNYCH”
przeprowadzonego w dniu 24.04.2010r. ze zmianami.

STATUT STOWARZYSZENIA
„STOWARZYSZENIE LUDZI AKTYWNYCH”

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie o nazwie „STOWARZYSZENIE LUDZI AKTYWNYCH” zwane dalej "Stowarzyszeniem" jest dobrowolnym,
samorządnym i trwałym zrzeszeniem.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej;
dla właściwego realizowania swoich celów
Stowarzyszenie może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z poszanowaniem prawa obcego.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Chlebowo 41, 66-620 Gubin
4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może
zatrudniać pracowników.
5. Stowarzyszenie powoływane jest na czas nieoznaczony.
6. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. nr 20,
poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
7. Osobowość prawną Stowarzyszenie uzyskuje z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
§2
1. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem w szczególności mającym na celu:
1) upowszechnianie i promocję turystyki, związanej z nią kultury, zdrowego trybu życia, wypoczynku, aktywizacja osób
niepełnosprawnych, młodzieży ze środowisk wiejskich, uzależnionych, a także zagrożonych wykluczeniem społecznym,
2) konsolidację i integrację środowisk miłośników jazdy samochodami terenowymi „off-road”, miłośników kajakarstwa, wędkarstwa,
nurkowania, rajdów pieszych i rowerowych a także wszelkich innych form turystyki, połączonej z aktywnym wypoczynkiem na łonie
natury ,
3) stwarzanie warunków dla rozwoju ruchu turystyki aktywnej, poprzez wydawanie biuletynów promujących cele statutowe
4) organizacja i realizacja zadań związanych z turystyką , rekreacją oraz sportami „off-road”, a także pokrewnymi formami turystyki
kwalifikowanej,
5) tworzenie nowych szlaków turystycznych i wydawanie publikacji na ich temat,
6) rozwijanie i propagowanie wszelkich form turystyki aktywnej oraz wspieranie organizacyjne osób fizycznych i jednostek
organizacyjnych, które podejmują takie działania,
7) promowanie walorów turystycznych, przyrodniczych i historycznych regionu lubuskiego i całego kraju
8) inne działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
9) organizację imprez o charakterze trzeźwościowym, w tym warsztatów terapeutycznych dla AA, Al-Anon, DDA i innych grup
wsparcia.
10) organizowanie wypoczynku dla dzieci w formie aktywnej , w tym turystyka aktywna i wszelkie sporty propagujące zdrowy tryb
życia

11) prowadzenie działań w obszarze polityki społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej, na rzecz rolników i członków ich rodzin dotyczące
zapobiegania wypadkom i nieszczęśliwym zdarzeniom w gospodarstwach rolnych, promocja zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
rehabilitacja lecznicza i zawodowa o charakterze prewencyjnym i restytucyjnym oraz pomocy w likwidacji szkód zaistniałych w wyniku
klęsk żywiołowych, ekologicznych i innych sytuacji kryzysowych w gospodarstwach rolnych.
12) promocja walorów kulturowych, rozwój kultury i sztuki, ochrona dziedzictwa kulturowego, działania i inicjatywy kulturalne
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) kontakty z organami administracji publicznej, środowiskami naukowymi, rządowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi,
Lasami Państwowymi oraz współdziałanie z nimi,
2) współpracę z innymi organizacjami o podobnych celach działającymi w kraju i za granicą poprzez realizację wspólnych projektów,
3) organizowanie i uczestnictwo w rajdach i wyprawach terenowych, zlotach, festiwalach turystycznych oraz w innych imprezach
towarzyskich, turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych,
4) współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w zakresie wspierania form turystyki
aktywnej,
5) pozyskiwanie środków finansowych dla prowadzenia działalności statutowej,
6) działalność informacyjną w mediach,
7) inne działania zbieżne z celami Stowarzyszenia.
8) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich oraz rodzin rolników.
9) organizowanie konkursów, spotkań , plenerów, warsztatów, kółek zainteresowań, wystaw i innych imprez mających znaczenie dla
polskiej kultury

ROZDZIAŁ II
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§3
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
Członków zwyczajnych,
Członków wspierających
Członków honorowych.
§4
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający
stałego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który przedstawi opinie (rekomendacje) co najmniej dwóch
członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską.
§5
Członków Stowarzyszenia przyjmuje w drodze uchwały zwykłą większością głosów Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
§6
1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
1) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia, dbać o jego dobre imię, zabiegać o
poprawę opinii społecznej i klimatu wokół środowiska miłośników jazdy samochodami terenowymi,
2) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
3)przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień statutu i uchwał statutowych organów,
4) regularnie opłacać składki, których wysokość, termin i tryb uiszczenia będzie określony uchwałą Walnego Zebrania Członków.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
1 ) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia we wszystkich sprawach dotyczących celów i
funkcjonowania Stowarzyszenia,
3) posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia odznaki Stowarzyszenia,

4) korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
5) korzystania nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji
członków.
3. Zabrania się wszystkim członkom Stowarzyszenia:
1)udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej 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)przekazywania ich majątku na rzecz ich 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)wykorzystywania majątku 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)zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§7
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub
za granicą która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia przez zarząd Stowarzyszenia za pomoc w realizacji jego celów.
2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
3. Osoby prawne mogą zostać członkami wpierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który
podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
4. Ustanie członkostwa wspierającego następuje wskutek zrzeczenia się tego członkostwa.
5. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.
6. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym, za wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.
§8
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność
tą nada Walne Zebranie Członków za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym.
3. Członkowie honorowi opłacają składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
§9
Wszyscy członkowie Stowarzyszenia biorą udział w organizowanych imprezach na własną odpowiedzialność.
§ 10
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) pisemnej rezygnacji (zrzeczenia się członkostwa) złożonej na ręce Zarządu,
2) wykluczenia przez Zarząd za działalność sprzeczną z prawem, statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia, za nieusprawiedliwione
nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia, za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy, z powodu utraty praw
publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
3) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

§ 11
1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.
2. Odwołanie składa się na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
3. Uchwała Walnego Zebrania Członków w przedmiocie odwołania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ III
Władze Stowarzyszenia
§ 12
Władzami stowarzyszenia są:
1)

Walne Zebranie Członków,

2)

Zarząd,

3)

Komisja Rewizyjna.
§ 13

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata.
§ 14
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
§ 15
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy, lub częściej - na pisemny wniosek co
najmniej 1 członka Komisji Rewizyjnej albo co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia, powiadamiając o jego terminie, miejscu i
propozycjach porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, co
najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
3. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym
terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować
bez względu na liczbę uczestników.
4. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym - członkowie
wspierający i zaproszeni goście.
5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
2) rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w przedmiocie zatwierdzania sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3)

uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,

4)

udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

5)
6)

wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie zmian statutu,

7) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych
przez członków Stowarzyszenia, rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

6.

Jeżeli niniejszy Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków
obecnych. Odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają bezwzględnej
większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia - w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad
połowy członków nie obowiązuje. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos.
§ 16
1. Zarząd składa się z 4 członków Stowarzyszenia wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
2.

Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

§ 17
1.

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje
je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Do kompetencji Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku,
5) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
6) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
§ 18
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków ; w jej skład wchodzi Przewodniczący i
dwóch członków.
3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1)

kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom
Stowarzyszenia,
5)

składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

6) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§ 19
1. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia - Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, uzupełnienie
ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji.
2. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż
połowę składu organu.
ROZDZIAŁ IV
Majątek Stowarzyszenia
§ 20
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, inne prawa majątkowe i środki pieniężne.
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy oraz dochody z majątku
Stowarzyszenia. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych
wymagany jest podpis Prezesa lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ V
Przepisy końcowe
§ 21
Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebranie Członków na podstawie uchwały podjętej
większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
§ 22
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w
przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz
przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
§ 23
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach z późniejszymi zmianami.

