STATUT STOWARZYSZENIA „LUBOGOSZCZ”
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Lubogoszcz" zwane dalej Stowarzyszeniem.
§2
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej
granicami.
2. Stowarzyszenie może uczestniczyć w podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć wraz z
innymi podmiotami prawa.
§3
Siedzibą Stowarzyszenia jest: 34-741 Kasina Wielka.
§4
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność w zakresie popularyzacji i rozwoju narciarstwa
biegowego i innych form aktywnego wypoczynku w Beskidzie Wyspowym.
2. Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie kwalifikowanego i amatorskiego narciarstwa
biegowego, organizowanie zawodów i imprez w zakresie różnych form turystyki aktywnej,
sportu i rekreacji oraz promocja Beskidu Wyspowego.
§5
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. organizację imprez narciarstwa biegowego,
2. organizację zawodów i imprez sportowych,
3. organizację rajdów, złazów turystycznych,
4. utrzymanie obiektów i tras turystycznych,
5. utrzymanie obiektów i tras narciarstwa biegowego,
6. wspieranie rozwoju narciarstwa biegowego,
7. organizację, propagowanie i upowszechnianie turystyki i rekreacji kwalifikowanej letniej i zimowej we wszystkich jej formach,
8. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
9. współpracę międzynarodową i integrację europejską w zakresie sportu, turystyki i
rekreacji.
§6

1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej Członków.
§7
1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach
statutowych.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia.
§8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Wspierających
3. Honorowych
§9
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna z Polski i zagranicy,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych z chwilą podpisania deklaracji
członkowskiej.
2. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna i fizyczna, deklarująca pomoc
materialną na rzecz Stowarzyszenia.
3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła
wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia.
5. Członkowie honorowi przyjmowani są przez Walne Zebranie na wniosek 10 (dziesięciu)
Członków Stowarzyszenia.
§ 10
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.
2. Współdecydować o sprawach Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem.
3. Zgłaszać postulaty i wnioski do władz Stowarzyszenia.
§ 11
Członkowie zwyczajni są zobowiązani:
1. Przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Związku.

2. Czynnie działać na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
3. Regularnie opłacać składki członkowskie.
§ 12
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego. Mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak Członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 13
Utrata członkostwa może nastąpić przez :
1. dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia.
2. wydalenie ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu wskutek działań sprzecznych ze Statutem
lub nieopłacenie składek przez okres przekraczający 12 miesięcy.
3. śmierci Członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
4. Od uchwały o wydaleniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni
od daty podjęcia uchwały przez Zarząd.
§ 14
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna.
§ 15
1. Kadencja wszystkich władz wybieranych Stowarzyszenia trwa 3 (trzy) lata.
2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym, chyba, że większość obecnych zdecyduje
za głosowaniem jawnym.
3. Władze Stowarzyszenia wybierane są spośród Członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze
postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§ 16
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne i Nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie Członków Zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd
Stowarzyszenia do 30 marca danego roku. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do
wiadomości wszystkich Członków co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem zebrania.
4. Walne Zebranie Członków Nadzwyczajne winno być zwołane na wniosek Zarządu,
Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) ogólnej liczby
Członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają bezwzględną większością głosów w
obecności połowy ogólnej liczby Członków.
§ 17
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Zwyczajnego członków należy:
1.1. uchwalanie ogólnych kierunków działalności Stowarzyszenia.
1.2. uchwalanie zmian w Statucie.
1.3. wybór i odwoływanie Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
1.4. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
1.5. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych.
1.6. uchwalanie budżetu.
1.7. uchwalanie wysokości składek członkowskich.
1.8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia Członka honorowego.
1.9. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
1.10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia
lub jego władze.
1.11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
1.12. podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości, ustanawiania
ograniczonych praw rzeczowych o wartości powyżej 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy
złotych).
1.13. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i zasad rozdysponowania
majątku.

1.14. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady w sprawach
niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
§ 18
Zarząd powołany jest do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje
Stowarzyszenie na zewnątrz.
§ 19
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 Członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza,
Skarbnika i Członka Zarządu.
2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd konstytuuje się i wybiera spośród siebie Prezesa,
Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i Członka Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu zwoływane przez Prezesa odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej
jednak niż raz na miesiąc.
4. Do kompetencji Zarządu należą:
4.1. realizacja celów Stowarzyszenia,
4.2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
4.3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
4.4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4.5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
4.6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
4.7. przyjmowanie i skreślanie członków.
§ 20
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 (trzech) osób w tym Przewodniczącego, Zastępcy oraz
Sekretarza.
3. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna konstytuuje się i wybiera spośród siebie
Przewodniczącego, Zastępcy oraz Sekretarza.
§ 21
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1.1. kontrolowanie działalności Zarządu,
1.2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
1.3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz

zebrania Zarządu,
1.4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
1.5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
§ 22
1. Stowarzyszenie może uzyskiwać środki finansowe poprzez:
1.1. składki członkowskie,
1.2. darowizny, spadki, zapisy,
1.3. dotacje,
1.4. przychody z działalności gospodarczej,
1.5. inne źródła, w tym opłaty startowe za udział w imprezach sportowych, turystycznych i
rekreacyjnych.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest
współdziałanie dwóch Członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
§ 23
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje
Walne Zebranie Członków większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów przy obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§ 24
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo o Stowarzyszeniach.
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