Tekst jednolity, stan na dzień 16 lutego 2015 roku
STATUT
MŁODZIEŻOWEGO STOWARZYSZENIA
”ŚLĄSK”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Młodzieżowe Stowarzyszenie „Śląsk” zwane w dalszych postanowieniach statutu Stowarzyszeniem jest dobrowolnym samorządnym zrzeszeniem, zawiązanym na czas
nieokreślony.
§2
Terenem działalności statutu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
Siedziba stowarzyszenia mieści się w Świętochłowicach.
§4
1. Barwy Stowarzyszenia są niebiesko-białe.
2. Nazwa i Symbole Stowarzyszenia są wyłączną własnością Stowarzyszenia.
§5
Działalność Stowarzyszenia opiera się przede wszystkim na pracy społecznej członków
Stowarzyszenia.
§6
Stowarzyszenie może używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz może
posiadać odznakę, proporzec i sztandar organizacyjny, wydawać komunikaty i biuletyny zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§7
Logiem Stowarzyszenia jest literka Ś wpisana w tarczę z napisem Śląsk.
Rozdział II
Cele i środki działania
§8
1.Celami Młodzieżowe Stowarzyszenie „Śląsk” są:
a. szkolenie i aktywizacja młodzieży w zakresie popularyzacji sportu, wychodzenie
naprzeciw potrzebom społecznym poprzez organizowanie imprez masowych dla dzieci i
młodzieży w celu popularyzacji sportu motorowego jak również imprez mających na celu
propagowanie zdrowego stylu życia i ochrony środowiska;
b. popularyzacja uprawiania sportu jako pożądanej społecznie alternatywy dla dzieci i
młodzieży z rodzin najuboższych, patologicznych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
c. działalność charytatywna na rzecz środowiska dzieci i młodzieży;
d. zapewnienie warunków niezbędnych do prowadzenia działalności Stowarzyszenia;
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§9
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele z zachowaniem przepisów w szczególności poprzez:
a. dążenie do zrzeszenia jak największej liczby członków ze szczególnym uwzględnieniem
aktywizacji w ramach Stowarzyszenia dzieci i młodzieży oraz ułatwienie im udziału we
wszystkich przejawach działalności Stowarzyszenia,
2.
z:
a.
b.
c.
b.
c.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Dla realizacji statutowych celów Stowarzyszenie czerpie środki finansowe między innymi
składek członkowskich,
opłat wpisowych,
darowizn,
dotacji,
funduszy strukturalnych,
spadków,
zapisów,
ofiarności publicznej.
przychody z reklam i ogłoszeń, sponsoring
przychody z imprez sportowych i innych imprez
inne wpływy

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia - ich prawa i obowiązki
§10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
§11
1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel Rzeczpospolitej Polski, który pragnie wnieść swój
wkład pracy społecznej w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia. Przyjęcie członka
zwyczajnego do Stowarzyszenia następuje po złożeniu prawidłowo wypełnionej i
podpisanej deklaracji członkowskiej oraz wyrażeniu przez Zarząd zgody na wpisanie do
rejestru członków Stowarzyszenia.
2. Małoletni w wieku poniżej 16 lat mogą uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia po
uzyskaniu zgody przedstawicieli ustawowych bez prawa udziału w głosowaniu na
walnych zgromadzeniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa
wyborczego do władz Stowarzyszenia.
3. O decyzji w sprawie przyjęcia członka Zarząd informuje go pisemnie w terminie 21 dni od
daty złożenia wniosku. Informacja powinna zawierać adnotację o możliwości odwołania
się do Walnego Zebrania Członków.
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1.

2.
3.

1.
2.

3.

§12
Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia
zadeklaruje wsparcie Stowarzyszenia w formie uzgodnionej z Zarządem Stowarzyszenia.
Decyzję o podjęciu w poczet członków wspierających podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego.
Członkowie wspierający zwolnieni są od obowiązku płacenia składek członkowskich.
Członkowie wspierający mają prawo:
a. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków oraz w posiedzeniach Zarządu
Stowarzyszenia z głosem doradczym,
b. otrzymywać informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia,
c. korzystania z praw przysługujących członkom zwyczajnym, wymienionych w par. 15 pkt
1 ppk b-f.
§13
Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w realizacji celów
Stowarzyszenia. Nadanie godności członka honorowego następuje drogą uchwały Walnego
Zebrania Członków podjętej w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
Członek honorowy ma prawo:
a. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków oraz w posiedzeniach Zarządu
Stowarzyszenia z głosem doradczym,
b. korzystania z praw przysługujących członkom zwyczajnym, wymienionych w par. 15 pkt
1 ppk b-f.
Członek honorowy nie jest zobowiązany do opłacania składek członkowskich.

§ 14
Zasady korzystania przez Członków z pomieszczeń Stowarzyszenia oraz z posiadanego sprzętu
określa Zarząd.
§15
1. Członek zwyczajny ma prawo brać udział w działalności Stowarzyszenia w szczególności:
a. z zastrzeżeniem § 11 pkt 2 przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze do władz
Stowarzyszenia, jak również może:
b. korzystać nieodpłatnie z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia;
c. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania
Stowarzyszenia;
d. zgłaszać postulaty wobec organów Stowarzyszenia;
e. posiadać legitymację Stowarzyszenia, korzystać z rekomendacji i opieki
Stowarzyszenia;
f. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
2. Członkom małoletnim, o których mowa w §11 pkt. 2 przysługują uprawnienia wynikające z
§15 pkt. 1b,c,d, e i f.
§16
Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
a. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
b. propagować działalność Stowarzyszenia;
c. regularnie opłacać składki członkowskie z zastrzeżeniem §12 pkt 2 oraz § 13 pkt 3;
d. dbać o dobre imię Stowarzyszenia;
e. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia;
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§17
Członkostwo ustaje na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie Zarządowi;
2. zgonu członka;
3. wykluczenia członka Stowarzyszenia;
4. w przypadku gdy członkiem wspierającym jest osoba prawna - ustania
osoby prawnej.
§18
1. Wykluczenie członka może nastąpić w przypadku nie przestrzegania przez niego postanowień
Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, prawomocnego orzeczenia o utracie
praw publicznych, naruszania zasad dobrego obyczaju oraz zalegania z uiszczaniem składek
członkowski za okres dłuższy niż 3 miesiące.
2. Decyzję o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały
3. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu członka przysługuje prawo odwołania do
Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia członkowi uchwały o
wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§19
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd Stowarzyszenia
3. Komisja Rewizyjna
§20
1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
2. Zarząd Stowarzyszenia może być odwołany w każdej chwili przez Walne Zebranie
Członków.
Walne Zebranie Członków
§21
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

§22
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
uchwalanie programu działania Stowarzyszenia;
wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej;
podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Stowarzyszenia, Komisję
Rewizyjną i członków Stowarzyszenia;
uchwalanie zmian Statutu;
podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
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g. wybór i odwołanie Honorowego Prezesa Stowarzyszenia;
h. rozpatrywanie skarg członków na działalność Zarządu;
i. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
§23
W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia oraz
- z głosem doradczym - Honorowy Prezes Stowarzyszenia, Członkowie Honorowi, Członkowie
Wspierający i zaproszeni goście.
§24
1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia co najmniej 1 raz w
Roku.
2. O terminie Walnego Zebrania Członków wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd
zawiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia Zgromadzenia.
1.
a.
b.
c.

§25
Walne Zebranie Członków zwoływane jest:
na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia,
na żądanie Komisji Rewizyjnej,
na pisemny wniosek co najmniej ¼ ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, uprawnionych
do głosowania.

2. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków w terminie 1 miesiąca od podjęcia
uchwały lub od dnia otrzymania wniosku lub żądania, o którym mowa w pkt 1 b) i c).
§26
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu tajnym lub jawnym
zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 51% ogólnej liczby członków
uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej.
2. W przypadku braku 51% ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym
terminie Walnego Zebrania, zwołuje się Walne Zebranie w terminie drugim, którego uchwały
są ważne bez względu na ilość obecnych członków.
3. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
§27
Walne Zebranie Członków prowadzi Przewodniczący wybrany przez to Zebranie. Z obrad
Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół podpisany przez Przewodniczącego i
protokolanta.
Zarząd Stowarzyszenia
§28
1. Zarząd Stowarzyszenia liczy od 5 do 15 członków wybranych przez Walne Zebranie
Członków
2. Zarząd Stowarzyszenia tworzą:
a. Prezes,
b. Vice Prezes
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c. Skarbnik
d. pozostali członkowie Zarządu
3. Zarząd Stowarzyszenia konstytuuje się na 1-szym posiedzeniu
4. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie
5. Honorowy Prezes Stowarzyszenia uczestniczy w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia z
głosem doradczym.
6. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy członków. W przypadku równego rozkładu głosów rozstrzyga głos Prezesa
Stowarzyszenia.
§29
Do zakresu działalności Zarządu Stowarzyszenia należą:
1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
3. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia.
4. sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia
5. podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich.
6. przygotowanie i zwołanie Walnego Zebrania Członków.
7. zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia.
8. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wysokości opłaty wpisowej.
9. orzekanie kar porządkowych w postaci:
a. upomnień
b. zawieszania w prawach członka na okres od 1 do 6 miesięcy
c. innych sankcji ustalonych przez zarząd
10. przyznawanie nagród, wyróżnień i odznaczeń oraz występowanie o ich przyznanie.
11. ustanawianie regulaminów oraz innych przepisów wewnętrznych Stowarzyszenia.
§30
W razie ustąpienia członka Zarządu w trakcie kadencji, jego miejsce zajmuje członek, który w
wyborach otrzymał największą ilość głosów.
Komisja Rewizyjna
1.
2.

3.
4.

§31
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie
Członków
zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym spośród członków
zwyczajnych Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona
Przewodniczącego.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych organów
Stowarzyszenia. W razie ustąpienia członka w trakcie kadencji, jego miejsce zajmuje
członek, który w wyborach otrzymał największą ilość głosów.
Komisja Rewizyjna czuwa nad działalnością Zarządu Stowarzyszenia. Ma ona prawo
dokonania kontroli w każdym czasie, a obowiązkiem jej jest sprawdzić przynajmniej raz w
roku wszystkie księgi, dokumenty i stan majątkowy Stowarzyszenia. Z każdej kontroli
Komisja Rewizyjna sporządza protokół. Z czynności swoich Komisja Rewizyjna składa
sprawozdanie podczas Walnego Zebrania Członków wraz z wnioskiem o udzielanie
absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
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5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków. W przypadku równego rozkładu głosów rozstrzyga głos
Przewodniczącego.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§32
1.

Majątek Stowarzyszenia stanowią:
a. nieruchomości i ruchomości
b. środki finansowe
c. inne prawa majątkowe

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

2. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są między innymi:
składki członkowskie
opłaty wpisowe
darowizny
dotacje
spadki
zapisy
dochody z ofiarności publicznej
przychody z reklam i ogłoszeń, sponsoring
przychody z imprez sportowych i innych imprez
inne wpływy

3.

Stowarzyszenie działa na podstawie budżetu obejmującego rok kalendarzowy.

§33
1. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony
jest Prezes Zarządu jednoosobowo bądź Viceprezes Zarządu działający łącznie z innym
członkiem Zarządu.
2. Zarząd Stowarzyszenia może ustanowić pełnomocników do dokonania czynności
określonego rodzaju. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
1.
2.

§34
Zmiana Statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków Większością 2/3
głosów przy obecności co najmniej 51% członków uprawnionych do głosowania.
Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania
Członków podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 51% członków
uprawnionych do głosowania.

Tekst jednolity, stan na dzień 16 lutego 2015 roku
3.

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać przeznaczenie majątku oraz
określić tryb jego likwidacji.

