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REGULAMIN
STOWARZYSZENIA WGR Rowerowy Grójec

Grójec czerwiec 2020 r
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ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie WGR Rowerowy Grójec zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie
ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia z dnia 17 kwietnia 2019 r. Prawo
o stowarzyszeniach (Dz.U. 2019 poz. 713) oraz niniejszego Regulaminu.
2. Stowarzyszenie jest Stowarzyszeniem zwykłym i nie posiada osobowości prawnej.
3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
4. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie WGR Rowerowy Grójec” i może używać skrótu:
„WGR RG”, zwane dalej Stowarzyszeniem.
§2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Grójec.
3. Dla realizacji celów Regulaminowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z
poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
i związków stowarzyszeń o podobnych celach.
§3
1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Działalność
Stowarzyszenia mogą wspierać ochotniczo i bez pobierania wynagrodzenia osoby niebędące
jego członkami (wolontariusze).
2. Stowarzyszenie realizując swoje cele może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi,
samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi.
3. Stowarzyszenie może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki administracji
rządowej i samorządowej.
4. Stowarzyszenie może posiadać własną pieczęć, logo, flagę oraz odznakę członkowską.
ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
§4
1. Celem Stowarzyszenia jest propagowanie, organizowanie i rozwijanie działalności kulturalnej,
sportowej i turystycznej. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez, prowadzenie działalności
pożytku publicznego w sferze:
1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz aktywnego wypoczynku
dzieci i młodzieży,
2) promocję miasta Grójec, Powiatu Grójeckiego oraz ziemi grójeckiej,
3) promocję ochrony środowiska i ekologii,
4) wspierania lokalnych inicjatyw społecznych, oraz promocji zdrowego trybu życia,
5) popularyzowanie roweru jako alternatywnego, ekologicznego i zdrowego środka transportu
oraz rekreacji jak również aktywny wypoczynek i ochrona środowiska naturalnego,
6) współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany
doświadczeń w dziedzinie kultury, sportu, turystyki oraz integracji europejskiej,
7) propagowanie szeroko pojętej kultury fizycznej, rekreacji i turystyki, w tym turystyki
rowerowej i biegowej,
8) organizowania i upowszechniania turystyki i rekreacji kwalifikowanej – letniej i zimowej we
wszystkich jej formach,
9) organizowanie i przeprowadzanie imprez o charakterze turystycznym oraz sportowym,
10) uczestniczenie w imprezach kulturalnych, sportowych i turystycznych na terenie kraju i
poza jego granicami,
11) organizowanie wycieczek rowerowych dla różnych grup wiekowych,
12) wspieranie i promocję młodych talentów sportowych oraz stworzenie niezależnej platformy
wspólnej dla środowisk sportowców oraz podróżników,
13) działania dążące do wytyczenia ścieżek, tras, dróg, szlaków rowerowych, biegowych
i turystycznych oraz działania na rzecz budowy infrastruktury przyjaznej rowerzystom oraz
sprzyjającej rozwojowi turystyki,
14) popularyzowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, oraz działanie na rzecz
bezpieczeństwa uczestników ruchu rowerowego,
15) prowadzenie własnej witryny internetowej,
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16)
17)
18)
19)
20)

wydawanie publikacji,
współprace z innymi instytucjami o podobnych celach (w kraju i za granicą),
podejmowanie innych działań dla realizacji zadań opisanych niniejszym Regulaminem,
działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
działania na rzecz rozwoju i integracji społeczeństwa lokalnego i regionalnego;.
§5
1. Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je osobom
fizycznym, osobom prawnym, instytucjom zasłużonym dla celów realizowanych przez
Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia.
2. Ustanawianie wyróżnień i odznak, o których mowa w ust.1, oraz ich nadawanie należy do
kompetencji Walnego Zebrania Członków.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
§6
1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
2. Małoletni mogą należeć do stowarzyszenia za zgodą przedstawicieli ustawowych z
ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach.
§7
1. Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską
na piśmie.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwała podjętą w ciągu 14 dni od daty złożenia
deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków Zarządu.
§8
1. Członkowie mają prawo:
1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
3) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
2. Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:
1) przestrzeganie Regulaminu i Uchwał władz Stowarzyszenia,
2) regularne opłacanie składek członkowskich,
3) czynne uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia,
4) dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.
3. Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zgromadzenie.
§9
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) złożenia Zarządowi pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się członkostwa,
b) skreślenia przez Zarząd z powodu nieusprawiedliwionego przez 6 miesięcy zalegania z opłatą
składek członkowskich lub świadczeń, po przednim upomnieniu,
c) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania Regulaminu i uchwał władz
Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia, śmierci członka.
2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do zarządu w terminie 30 dni
od daty otrzymania uchwały na piśmie.
3. Zarząd rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§10
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd.
2. Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa trzy lata, a jego wybór odbywa się w
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
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§11
1. Walne Zebranie Członków podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach, w trybie
pisemnym lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej tzw. porozumiewanie się na
odległość zgodnie z §15.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,
jeżeli w głosowaniu udział wzięła co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, z
zastrzeżeniem §14 ust. 1
§12
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd na co najmniej miesiąc
przed zakończeniem bieżącego roku kalendarzowego.
4. Termin i miejsce zebrania oraz porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości członków
Stowarzyszenia, co najmniej na 7 dni przed jego odbyciem.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może odbyć się w każdym czasie,
na skutek zwołania przez Zarząd lub na pisemny wniosek co najmniej ¼ ogólnej liczby członków
zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia winno być zwołane przez Zarząd,
w terminie trzech miesięcy, od daty wpływu wniosku.
7. Termin i miejsce zebrania oraz porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości członków
Stowarzyszenia w drodze zawiadomienia na adres poczty e-mail Członka Stowarzyszenia.
8. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebranie Członków należą w szczególności:
1) wybór i odwoływanie Zarządu,
2) przyjęcie i uchwalanie zmian Regulaminu,
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu
4) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
5) ustalanie wysokości składki członkowskiej.
6) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady Walnego Zebrania Członków,
7) realizacja celów Stowarzyszenia.
9. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd.
10. Walne Zebranie Członków jest ważne:
a) przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym
terminie,
b) bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania w drugim terminie wyznaczonym w
tym samym dniu, 15 minut później niż pierwszy termin.
11. Walne Zebranie Członków wybiera spośród członków Stowarzyszenia protokolanta do
protokołowania protokołu oraz sporządzania Uchwał.
§13
1. Zarząd jest powoływany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zebrania Członków.
2. Zarząd liczy od 3 do 5 członków w tym Prezesa, Wiceprezesa.
3. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych
wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub
Wiceprezesa .
4. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków spośród członków stowarzyszenia.
5. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
6. Posiedzenia zarządu zwołuje Prezes.
7. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej trzech
członków.
8. Posiedzenia zarządu są protokołowane
9. W razie, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu
organu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu.
10. Do zakresu działania Zarządu należy:
1) reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) zarządzanie majątkiem stowarzyszenia,
3) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
4) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
5) sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
6) przyjmowanie i skreślanie członków.
7) uchwalenie regulaminu wycieczek rowerowych i jego zmian.
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§14
1. Podejmowanie przez Zarząd Stowarzyszenia czynności przekraczających zakres zwykłego
zarządu wymaga uprzedniej zgody Walnego Zebrania Członków, podjętej w drodze Uchwały
większością 2/3 głosów, w obecności, co najmniej połowy członków.
2. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:
1) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;
2) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;
3) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;
4) uznanie długu, zwolnienie z długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej
umowy;
5) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000zł (kwota do uzgodnienia)

1.
2.

3.
4.
5.
6.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§15
Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1) ze składek członkowskich,
2) z darowizn, subwencji, spadków, zapisów, dotacji, grantów, przysporzeń majątkowych
poczynionych na rzecz Stowarzyszenia
3) ofiarności publicznej,
4) z odsetek bankowych i innych przychodów z kapitału,
5) dochodów z własnej działalności,
6) z wpłat na organizowanie wycieczek rowerowych dla różnych grup wiekowych,
7) innych źródeł (w tym opłat startowych za udział w imprezach sportowych, wpłat na stroje
rowerowe m.in. koszulki, spodenki, bluzy itp.),
Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zebranie Członków.
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
w szczególności w sprawach majątkowych wymagany jest podpis dowolnego członka Zarządu

ROZDZIAŁ VI
KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA
§16
1. W Stowarzyszeniu dopuszcza się korzystanie z elektronicznych środków komunikacji,
w tym zwłaszcza Internetu i poczty elektronicznej, w szczególności w zakresie:
1) konsultacji działań Zarządu z Członkami Stowarzyszenia,
2) przyjmowania uwag, postulatów i pomysłów członków Stowarzyszenia,
3) pozyskiwania i przyjmowania nowych członków,
4) upoważniania pełnomocników,
5) podejmowania działań na rzecz celów Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ VII
ZMIANA REGULAMINU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§17
1. Uchwały o zmianie Regulaminu Stowarzyszenia oraz uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3
członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§18
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
o Stowarzyszeniach.
Przyjęto na Zebraniu Członków Stowarzyszenia WGR Rowerowy Grójec dn. 23 czerwca 2020r

Zarządu
Stowarzyszenia WGR Rowerowy Grójec
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