STATUT STOWARZYSZENIA

JURA BIKE
Amatorski Klub Kolarski

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

Stowarzyszenie JURA BIKE Amatorski Klub Kolarski - zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym,
samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych i działa na podstawie ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 25.06.2010 o sporcie, ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego , wolontariacie , niniejszego statutu oraz regulaminu
wewnętrznego.

§2

Stowarzyszenie może używad nazwy skróconej JURA BIKE.

§3

Stowarzyszenie posiada osobowośd prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§4

Siedzibą Stowarzyszenia jest Częstochowa. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar
Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzid
działalnośd również na terenie innych paostw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§5

Stowarzyszenie może używad odznak, pieczęci, flagi, godła, barw i znaczków organizacyjnych zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

§6

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami,
o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawad członkiem tych organizacji na
zasadach pełnej autonomii. O przystąpieniu do w/w organizacji, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne
Zebranie Członków większością kwalifikowaną, co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących
udział w Walnym Zebraniu Członków.

§7

Stowarzyszenie opiera swoją działalnośd na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw
może zatrudniad pracowników.

§8

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ II

CEL I FORMY DZIAŁANIA
§9
1. Celem Stowarzyszenia jest :
a)
Promocja kolarstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
b)
Stworzenie i rozwój amatorskiej grupy kolarskiej.
c)
Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez jazdę na rowerze i sportowe współzawodnictwo
oraz zapobieganie i przeciwdziałanie powstawania patologii społecznej wśród dzieci i
młodzieży i dorosłych.
d)
Promocja Miasta Częstochowa w środowisku kolarskim.
e)
Realizacja zadao w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i
młodzieży.
f)
Współpraca z innymi organizacjami sportowymi.
g)
Wspieranie innych organizacji sportowych .
h)
Działanie na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

§ 10

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :
a)
Reprezentowanie swoich członków i sympatyków wobec władz sportowych, samorządowych
i administracji rządowej.
b)
Wspieranie młodych talentów kolarstwa, upowszechnianie wiedzy o kolarstwie.
c)
Stworzenie członkom stowarzyszenia jak najlepszych warunków do uprawiania kolarstwa (
zakup odzieży sportowej/kolarskiej, sprzęt to treningu, opłaty startowe w zawodach itp.)
d)
Uczestnictwo w zawodach sportowych.
e)
Organizowanie treningów kolarskich.
f)
Organizowanie zawodów, imprez i zajęd sportowych, integracyjnych i rekreacyjnych.
g)
Współpraca z władzami, samorządem, instytucjami i stowarzyszeniami miasta Częstochowa,
lokalnymi firmami i przedsiębiorcami, których działalnośd dotyczy środowisk
reprezentowanych przez Stowarzyszenie, dla realizacji celów statutowych.
h)
Występowanie w obronie interesów członków Stowarzyszenia wobec czynników
zagrażających ich prawidłowemu działaniu.
i)
Sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Stowarzyszenia.
j)
Kontakty z mediami.
ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
a)
zwyczajnych
b)
wspierających
c)
honorowych

§ 11

§ 12

1. Członkami Stowarzyszenia mogą byd osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może byd jedynie
członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
2. Małoletni w wieku do 18 roku życia, mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych, należed do
Stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach członków oraz bez
korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszeo.
3. Wszyscy członkowie ( zwyczajny, wspierający i honorowy ) są zobowiązani do przestrzegania
statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 13

1. Członkiem zwyczajnym może byd osoba fizyczna posiadająca pełną zdolnośd do czynności
prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem ,
która złoży pisemną deklarację.
2. Przyjęcie nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch
miesięcy od daty złożenia deklaracji.
3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego
miesiąca od daty jej doręczenia złożyd na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne
Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest
ostateczne.

§ 14

1. Członkowie zwyczajni mają prawo :
a)
czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.
b)
uczestniczyd w Walnych Zebraniach członków z głosem stanowiącym
c)
brad czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia
d)
zgłaszad postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia i żądad informacji o sposobie ich
załatwienia oraz oceniad działalnośd Władz Stowarzyszenia
e)
otrzymywad od Władz Stowarzyszenia pomocy w realizacji statutowych zadao . ( Szczegóły
w Regulaminie Stowarzyszenia )

§ 15

1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek :
a)
przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
b)
regularnego opłacania składek członkowskich
c)
czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
d)
dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia

§ 16
1. Członkiem wspierającym może byd osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działaniem
Stowarzyszenia, która udziela mu pomocy finansowej, rzeczowej lub w jakikolwiek innej formie
wspiera działania Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego, a na Walnym
Zebraniu przysługuje im tylko głos doradczy.
3. Członkowie wspierający są zwolnieni z obowiązku płacenia składek.

§ 17

1. Godnośd członka honorowego, osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia nadaje Walne
Zebranie na wniosek Zarządu.
2. Członek honorowy Stowarzyszenia korzysta ze wszystkich uprawnieo członka zwyczajnego z
wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego , a na Walnym Zebraniu przysługuje mu tylko
głos doradczy.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek.

§ 18

1. Utrata członkostwa następuje na skutek :
a)
dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązao odnośnie Stowarzyszenia
b)
wykluczenia przez Zarząd z powodu rażącego nieprzestrzegania postanowieo statutu,
regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia
c)
z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia
d)
z powodu nie płacenia składek za okres 6 miesięcy
e)
na pisemny wniosek 6 członków Stowarzyszenia
f)
śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego

§ 19
Od uchwał Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia
członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w ciągu 14 dni od daty
doręczenia uchwały na piśmie. Odwołanie od Uchwał Walnego Zebrania - JEST OSTATECZNA.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 20

1. Władzami Stowarzyszenia są :
a)
Walne Zgromadzenie Członków - zwane "dalej" Walnym Zgromadzeniem
b)
Zarząd Stowarzyszenia - zwany "dalej" Zarządem
c)
Komisja Rewizyjna
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.
3. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów. Walne Zebranie może zdecydowad o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania w
pierwszym terminie .
5. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia 1
godzinę później po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały Walnego Zebrania zapadają
zwykłą większością głosów, bez względu na ilośd obecnych członków.
6. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.

7. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania
kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod
warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków
pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia
wyborów uzupełniających.
8. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek :
a)
upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji określonej w § 20 punkt 2, uważa się
dzieo odbycia Walnego Zebrania , na którym Zarząd złoży sprawozdanie za ostatni rok
działalności
b)
ustania członkostwa w Stowarzyszeniu
c)
pisemnego zrzeczenia się udziału w tych władzach
d)
odwołania przez Walne Zebranie na wniosek co najmniej 6 członków Stowarzyszenia
e)
wykluczenia przez Zarząd z powodu rażącego nieprzestrzegania postanowieo statutu,
regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia
f)
dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązao odnośnie Stowarzyszenia

§ 21

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie może byd :
a)
zwyczajne
b)
nadzwyczajne
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co 5 lat jako
sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków w każdy skuteczny sposób o jego terminie,
miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd (w przypadku braku Zarządu, Komisja Rewizyjna i
dotyczy to wszystkich przypadków, kiedy zachodzi taka koniecznośd):
a)
z własnej inicjatywy
b)
na żądanie Komisji Rewizyjnej
c)
na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno byd zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia
wniosku lub żądania i obradowad nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania, wybieranym każdorazowo z pośród
obecnych członków.
7. Spośród obecnych członków zostaje wybrany protokolant danego Walnego Zebrania. Nie można
łączyd funkcji protokolanta i Przewodniczącego Walnego Zebrania.
8. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego
Walnego Zebrania.

§ 22

1. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
a)
ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia
b)
uchwalenie statutu i jego zmian
c)
wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej
d)
udzielenie absolutorium Zarządowi
e)
ustalanie wysokości składek członkowskich
f)
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
g)
rozpatrywanie odwołao od uchwał Zarządu

h)
i)
j)

nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia
ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
podejmowanie uchwał w sprawie wszystkich spraw dotyczących Stowarzyszenia,

§ 23
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Prawo reprezentowania Stowarzyszenia, w tym zaciągania zobowiązao przysługuje Prezesowi
samodzielnie, a w przypadku pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia wymagane jest
współdziałanie dwóch osób.
3. Zarząd składa się z 2 do 3 osób, w tym prezesa wybieranego na pierwszym posiedzeniu Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
5. Członkami Zarządu nie mogą byd osoby skazane prawomocnym wyrokiem oraz osoby przeciwko
którym toczy się postępowanie sądowe do czasu wyjaśnienia sprawy.

§ 24

1. Do kompetencji Zarządu należy :
a)
realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia
zgodnie z celami statutowymi
b)
uchwalanie projektów planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych
c)
sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
d)
występowanie z wnioskami o dotację
e)
podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
prowadzenia działalności gospodarczej, bycia organizacją pożytku publicznego oraz
określania rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego
f)
podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązao majątkowych
g)
zwoływanie Walnego Zebrania
h)
podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków Stowarzyszenia
i)
rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałymi na tle działalności Stowarzyszenia
j)
składanie sprawozdao ze swej działalności na Walnym Zebraniu
k)
w szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek
członkowskich
l)
reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu

§ 25

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego
działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 członków.
3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzid członkowie Zarządu.

§ 26

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :
a)
kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia

b)

c)
d)
e)

prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie
wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania
zwołania posiedzenia Zarządu
zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym
statutem
składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia)
absolutorium dla Zarządu
składanie sprawozdao ze swej działalności na Walnym Zebraniu
ROZDZIAŁ V

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa
§ 27

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a)
składki członkowskie
b)
darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne
c)
wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody
z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
d)
dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług
2. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.
3. W Stowarzyszeniu zabrania się:
a)
udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązao majątkiem Stowarzyszenia w stosunku
do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeoskim, we
wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b)
przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz 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
c)
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
d)
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.
4. Do reprezentacji w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest każdy z członków Zarządu działający
samodzielnie, natomiast do zaciąganie zobowiązao majątkowych, w tym zawierania umów,
udzielania pełnomocnictw, przysługuje prezesowi samodzielnie a w przypadku pozostałych
członków Zarządu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch osób .

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOOCOWE

1. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje
Walne Zebranie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie wybiera likwidatora. Walne
Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe, na rzecz
których przejdzie majątek Stowarzyszenia po wypełnieniu jego zobowiązao.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w statucie
mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o
stowarzyszeniach ( Dz.U.1989r. Nr 20 poz.104 z późniejszymi zmianami).
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o
Stowarzyszeniach.

