Statut
Stowarzyszenia Motocyklistów
Moto Guzzi Klub Polska
(po zmianach)

10 czerwca 2011 roku

Statut Stowarzyszenia bez prawa tworzenia jednostek terenowych

Statut Stowarzyszenia Motocyklistów Moto Guzzi Klub Polska
z siedzibą w Warszawie

Rozdział 1

Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Motocyklistów Moto Guzzi Klub Polska i zwane jest
dalej Stowarzyszeniem. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§2
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§3
Terenem działania Stowarzyszenia jest
Stowarzyszenia mieści się w Warszawie.

Rzeczpospolita

Polska,

zaś

siedziba

władz

§4
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia spraw
Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
§5
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach
szczegółowych.
§6
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§7
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
Rozdział 2

Cel i sposoby działania
§8
Celem działania Stowarzyszenia jest propagowanie rozwoju turystyki motocyklowej krajowej i
regionalnej wśród osób dorosłych i młodzieży.
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§9
Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:
1. Organizowanie wyjazdów motocyklowych, zlotów oraz uczestnictwo w różnego rodzaju
imprezach w celu propagowania turystyki motocyklowej.
2. Współpraca z instytucjami rządowymi i pozarządowymi, organizacjami i Stowarzyszeniami w
celu propagowania turystyki motocyklowej.
3. Inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form popularyzujących cele Stowarzyszenia.
Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki
§10
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności
prawnych i niepozbawione praw publicznych.
2. Członkiem Stowarzyszenia może być także cudzoziemiec, również nie mający miejsca
zamieszkania na terytorium Polski.
3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
§11
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych i wspierających.
2. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która przedstawi rekomendacje co
najmniej jednego członka Stowarzyszenia.
3. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna zainteresowana działalnością
Stowarzyszenia, która zadeklaruje w formie pisemnej pomoc finansową lub rzeczową na
rzecz Stowarzyszenia. Osoba prawna może działać w Stowarzyszeniu przez swego
przedstawiciela.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, zwykłą
większością głosów. Członków Stowarzyszenia przyjmuje się na podstawie pisemnej
deklaracji.
§12
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b) Zgłaszania opinii i wniosków pod adres władz Stowarzyszenia,
c) Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy
członków.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a) Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) Regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
§13
Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach
Stowarzyszenia.
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§14
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
b) Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c) Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek
członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 3 miesiące,
d) Z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu.
2. W przypadku określonym w ust.1 lit. c) orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub
wykluczenia. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej zwykłą
większością głosów.
3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania
Członków w terminie 7 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
4. Do osób, którym odmówiono praw członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w
ust.3.
Rozdział 4

Organy Stowarzyszenia
§15
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
§16
1. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i Prezydium Walnego Zebrania
Członków trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną
większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić w kolejnych
kadencjach.
3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych
członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków (kworum), chyba że statut
stanowi inaczej. Na podstawie uchwał pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować
uchwały w głosowaniu tajnym.
§17
W przypadku wystąpienia wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie
kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie
obsadzone stanowisko.
Walne Zebranie Członków
§18
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu
Członków biorą udział:
a) Członkowie zwyczajni - z głosem stanowiącym,
b) Członkowie wspierający - z głosem doradczym.
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§19
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku w terminie do 30 grudnia
każdego roku.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca i jeden
sekretarz.
5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością
obecnych członków na okres 2 lat spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w
skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
a) Zarząd,
b) Komisja Rewizyjna,
c) Połowa członków Stowarzyszenia + 1.
8. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia
członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
9. Uchwały Walnego Zebrania członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. Wybór członków
Zarządu odbywa się w głosowaniu tajnym.
§20
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Uchwalenie statutu i jego zmian.
Uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia.
Wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia.
Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
Ustalanie wysokości składek członkowskich.
Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.
Zarząd
§21

1) Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesów i Skarbnika.
2) Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu są: Prezes Zarządu samodzielnie lub
łącznie Wiceprezes Zarządu ze Skarbnikiem.
3) Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
4) Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym
Zebraniem Członków.
5) Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony i akceptowany przez Walne
Zgromadzenie.
6) Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w roku.
§22
Do zakresu działania Zarządu należy:
1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków.
2. Ustalenie budżetu Stowarzyszenia.
3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
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4. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego lub ruchomego.
5. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań do kwoty 100.000,- PLN (słownie:
sto tysięcy złotych).
6. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
7. Podejmowania uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków.
8. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
9. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

Komisja Rewizyjna
§23
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad
jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków: Przewodniczącego, Wiceprezesa i jednego
członka.
§24
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie działalności Zarządu Stowarzyszenia.
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli.
3. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie
wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania
zwołania posiedzenia Zarządu.
4. Zwołanie Walnego Zebrania Członków w celu rozpatrzenia wniosków o udzielenie (lub
odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia.
5. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
§25
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Komisja rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
§26
W przypadkach określonych w § 24 pkt. 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w
terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później
niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.
Rozdział 5

Majątek i fundusze
§27
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§28
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy, spadki,
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c) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z majątku Stowarzyszenia),
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca 1 kwartału każdego roku. Nowo
przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 2 tygodni
od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek
określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
§29
1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i
obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy łącznie dwóch członków
Zarządu: Prezesa Zarządu i jednego z członków Zarządu.
Rozdział 6

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§30
1.
2.
3.

Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia
przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób prowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych 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).

__________________ __________________ __________________ __________________
Jarosław Głąb

Artur Sawczuk

Tadeusz Cieślik

Michał Mruk

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Skarbnik
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