Statut stowarzyszenia Jarosławska Grupa Biegowa Sokół
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Jarosławska Grupa Biegowa Sokół, zwane w dalszych postanowieniach
statutu Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o
stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989r. Nr 20, poz.104 z późn. zmianami), a także niniejszego Statutu.
§2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Jarosław.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Jarosławia i powiatu jarosławskiego.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na
terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i powołane jest na czas nieokreślony.
§3

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków i sympatyków.
2. Dla realizacji określonych celów Stowarzyszenie może korzystać z pomocy wolontariuszy, nie
związanych na co dzień z działalnością Stowarzyszenia oraz dla prowadzenia swych spraw może
zatrudniać pracowników lub zlecać ich prowadzenie podmiotom zewnętrznym. Stan zatrudnienia oraz
zlecenia określa Zarząd.
3. Stowarzyszenie może posiadać własne logo, odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
§4

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej
autonomii.
Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji
§5
Celem Stowarzyszenia jest:

Działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw
społecznych w następujących obszarach:
a) kultura fizyczna i sport,
b) oświata,
c) edukacja,
d) ochrona środowiska,
e) prawa człowieka,
f) ochrona zdrowia,
g) rozwój regionalny i lokalny,
h) pomoc społeczna
a w szczególności:

1. Promocja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

2. Organizacja imprez biegowych oraz cyklicznych spotkań biegowych.
3. Wspieranie społecznej aktywności obywateli w zakresie kultury fizycznej i sportu, edukacji, oświaty i
ochrony zdrowia.
4. Promocja aktywnego i zdrowego stylu życia, promowanie i organizacja profilaktyki
antyuzależnieniowej.
5. Prowadzenie działalności na rzecz poprawy i zapobiegania degradacji środowiska naturalnego.
6. Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych wobec takich grup społecznych jak:
osoby niepełnosprawne, bezdomne i seniorzy.
7. Sportowa aktywizacja dzieci i młodzieży.
8. Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej.
§6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Organizowanie cyklicznych wspólnych spotkań biegowych.
Organizowanie oraz wspieranie organizacji imprez biegowych.
Prowadzenie działań integrujących.
Współpracę z organami władzy rządowej i samorządowej oraz władzami sportowymi przy realizacji
celów Stowarzyszenia.
Podejmowanie i wspieranie inicjatyw budowy ścieżek biegowych oraz tras tartanowych oraz adaptacji
terenów do celów rekreacji i sportu masowego.
Promowanie miasta Jarosławia i powiatu jarosławskiego.
Organizowanie wyjazdów na imprezy sportowo-rekreacyjne.
Współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami o podobnym charakterze, zmierzającą do
pogłębianie wiedzy na temat biegania, a także wymianę doświadczeń związanych z tą formą
aktywności fizycznej.
Prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia i innych form prezentacji Stowarzyszenia
w internecie.
Działania marketingowo – promocyjne.
Udział w akcjach charytatywnych podczas zawodów biegowych.
Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację
wyjazdów, warsztatów, prelekcji.
Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów.
Organizowanie imprez kulturalnych.
Wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia – prawa i obowiązki
§7

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
§8

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną
deklarację członkowi Zarządu.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu jednego
miesiąca od daty złożenia deklaracji.

3. Po przyjęciu do Stowarzyszenia, nowy członek Stowarzyszenia zobowiązany jest uiścić w terminie 30
dni składkę członkowską pod rygorem unieważnienia członkostwa.
4. Osoby niepełnoletnie mają prawo należeć do Stowarzyszenia po uzyskaniu pisemnej zgody rodzica lub
opiekuna prawnego. Nie posiadają jednak prawa do udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach
Członków oraz nie mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
5. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
e) do obecności na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz innych internetowych nośnikach
Stowarzyszenia.
6. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) aktywnie uczestniczyć w działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie realizując jego cele,
b) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków,
c) przestrzegać postanowień Statutu i decyzji władz Stowarzyszenia,
d) godnie reprezentować i dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
e) w celach reprezentacyjnych występować w strojach z barwami i z logo Stowarzyszenia,
f) regularnie opłacać składkę członkowską w wysokości i terminie ustalonym corocznie przez Zarząd
w drodze uchwały.
7. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia nie mogą reprezentować w zawodach sportowych innego niż
Stowarzyszenie podmiotu, jeśli godzi to w dobre imię Stowarzyszenia. Odstępstwo wymaga
każdorazowo zgody Zarządu.
§9

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i osoba prawna deklarująca
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji członkowi Zarządu oraz na
podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji.
3. Członkowie wspierający mają prawa i obowiązki członków zwyczajnych za wyjątkiem biernego
i czynnego prawa wyborczego. Szczególnym ich obowiązkiem jest rzetelne wywiązywanie się
z zadeklarowanych świadczeń.
§ 10

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków na wniosek
Zarządu albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi zwolnieni są z płacenia składek członkowskich.
4. Członkowie honorowi mogą zostać zwolnieni przez Zarząd z innych niż określonych § 8 pkt 6 Statutu
obowiązków, jakie ciążą na członkach zwyczajnych.
§ 11

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce członka
Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania
postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) wykluczenia przez Zarząd z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek
członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający termin, określany corocznie przez
Zarząd w drodze uchwały,

d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
e) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
f) rozwiązania Stowarzyszenia,
g) braku aktywności zdefiniowanej w § 8 pkt 6 Statutu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
2. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia, Zarządowi przysługuje
prawo wymierzenia następujących kar:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach na 6 miesięcy,
d) wykluczenia.
3. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie
do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie
jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków
jest ostateczna.
Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia
§ 12
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
§ 13

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania. Walne
Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego w przypadku, gdy na
dane stanowisko jest więcej niż jeden kandydat.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie
ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ
zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
§ 14

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania. Uchwały Komisji Rewizyjnej
zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków
uprawnionych do głosowania. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej 3/5 członków uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku braku wymaganego kworum i konieczności ponownego zebrania władz Stowarzyszenia
uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków.
§ 15

1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.
2. Funkcje we władzach Stowarzyszenia można sprawować wielokrotnie.
3. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia wypełniają swoje funkcje osobiście.
Walne Zebranie Członków

§ 16
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, w celach sprawozdawczych, i co dwa
lata w celach sprawozdawczo – wyborczych.
4. Zawiadomienie członków o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania
Członków następuje co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
Zawiadomienie odbywa się drogą elektroniczną. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum
zwołuje się zebranie w drugim terminie.
5. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad.
6. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz członkowie honorowi
zdefiniowani w § 10 pkt 1 Statutu,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 17

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie,
b) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia
c) wybieranie i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium, na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz
Stowarzyszenia.
Zarząd
§ 18
1. Zarząd jest organem władzy Stowarzyszenia wybieranym przez Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania Członków, jak również reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
3. Zarząd składa się z pięciu osób, wybranych przez Walne Zebranie Członków - Prezesa Zarządu, 2
Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika. Każdy z członków Zarządu wybierany jest w ramach odrębnego
głosowania.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia
Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
4. Pełnienie funkcji w Zarządzie nie wiąże się z pobieraniem przez jego członków wynagrodzenia.
§ 19

1. Reprezentacja Stowarzyszenia w stosunkach zewnętrznych sprowadza się do składania oświadczeń
woli, zawierania umów, zaciągania zobowiązań finansowych, reprezentowania Stowarzyszenia przed
sądami i organami administracji publicznej.

2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, a w szczególności do składania oświadczeń
dotyczących praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie trzech
członków zarządu - Prezesa oraz dwóch z członków Zarządu.
§ 20

1. W razie ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru
nowego Prezesa Zarządu, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków, na
którym odbędzie się wybór Prezesa Zarządu.
2. Kadencja wybranego w ten sposób Prezesa Zarządu trwa do końca kadencji Zarządu.
§ 21

1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
h) ustalanie wysokości i terminu płatności składki członkowskiej,
i) prawo do kooptacji składu Zarządu w przypadku rezygnacji członków w czasie kadencji w trybie
określonych w § 13 pkt 2 Statutu,
j) ścisła współpraca z Komisją Rewizyjną w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna
§ 22
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób – Przewodniczącego oraz dwóch członków Komisji, wybranych
przez Walne Zebranie Członków. Każdy z członków Komisji Rewizyjnej wybierany jest w ramach
odrębnego głosowania.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący.
4. W przypadku równego rozłożenia głosów członków Komisji Rewizyjnej decyzyjny głos przypada
Przewodniczącemu.
§ 23

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia
i Zarządu,
d) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego
bezczynności,
f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
g) ścisła współpraca z Zarządem w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa
§ 24
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) dotacje i subwencje,
c) wpływy i dochody z własnej działalności statutowej,
d) zapisy, darowizny, spadki, udziały,
e) dochody z ofiarności publicznej, środki ze sponsoringu.
2. Majątek służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
Rozdział VI. Postanowienia końcowe
§ 25
Zarząd oraz Komisja Rewizyjna odbywają przynajmniej raz w roku wspólne spotkanie celem omówienia
wszelkich istotnych i bieżących spraw Stowarzyszenia.
§ 26

1. Uchwały w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
kwalifikowaną większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
2. Żadna ze zmian nie może być poddana pod głosowanie, o ile tekst propozycji zmian nie został
doręczony członkom Stowarzyszenia na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania.
§ 27

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie,
a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

