Regulamin Stowarzyszenia zwykłego.
STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH SPOŁECZNIE „ANTYKLIKA”.
(nazwa stowarzyszenia)

I. Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH SPOŁECZNIE
„ANTYKLIKA” i zwane jest dalej "Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o
celach nie zarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.
3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy –
Prawo o stowarzyszeniach.
§2
Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo
o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), oraz
postanowienia niniejszego Regulaminu.
§3
Terenem działania Stowarzyszenia jest Polska.
§4
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bielsko-Biała, ul. Traugutta 23.
II. Cel i środki działania
§5
Celem działania Stowarzyszenia jest:
1. tworzenie płaszczyzn wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami
zainteresowanymi,
2. popularyzacja wiedzy z dziedziny praworządności, demokracji, swobód obywatelskich,
praw człowieka i samorządności społecznej,
3. inicjowanie i popieranie społecznych inicjatyw samorządów lokalnych,
4. ochrona interesów członków spółdzielni mieszkaniowych,
5. reprezentowanie i obrona interesów Stowarzyszenia oraz ochrona interesu społecznego lub
ważnego interesu indywidualnego,
6. włączanie się jako reprezentant strony lub mediator w spory w przypadku łamania praw
człowieka, swobód obywatelskich i innych,
7. rozwój aktywności mieszkańców związanych ze sportem, rekreacją, kulturą i zdrowiem.
§6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. udzielanie ludziom pomocy prawnej i merytorycznej w walce o należne im prawa,
2. tworzenie grup zainteresowań, forów dyskusyjnych, itp. w mediach
społecznościowych i stronach internetowych,
3. wskazywanie źródeł i udostępnianie wszelkich dokumentów prawnych niezbędnych
do realizacji celów Stowarzyszenia i indywidualnych celów mieszkańców,
4. kształtowanie postaw społecznościowych, kreowanie potrzeb i uświadamianie
realizacji celów,
5. aktywizacja członków spółdzielni mieszkaniowych do aktywnej i samodzielnej
kontroli działalności organów spółdzielni oraz do współuczestniczenia w tworzeniu
podstawowych dokumentów spółdzielni jakim są statut i regulaminy wewnętrzne,
6. nawiązywanie współpracy z innymi podobnymi organizacjami społecznymi i osobami
w innych regionach kraju.
7. współdziałanie z lokalnymi organizacjami samorządowymi, władzami miasta oraz
instytucjami.
8. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji w
przypadku naruszania interesów Stowarzyszenia lub mieszkańców.
9. inicjowanie i organizacja projektów związanych ze sportem, rekreacją, kulturą i
zdrowiem,
III. Władze Stowarzyszenia
§7
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Zebranie Członków, które stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
2. Przedstawiciel.
§8
1. Zebranie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach
Stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych niniejszym Regulaminem do
kompetencji Przedstawiciela Stowarzyszenia.
2. Uchwały Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może
zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
3. Do wyłącznych kompetencji Zebrania Członków należą w szczególności:
a) wybór i odwołanie Przedstawiciela Stowarzyszenia,
b) przyjęcie i uchwalanie zmian do Regulaminu,
c) kontrola bieżąca działań podjętych przez Przedstawiciela,
d) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
e) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
f) ustalanie wysokości składki członkowskiej,
g) zatwierdzenia rocznych planów ustalających kierunki działania i rozwoju oraz
gospodarkę finansową Stowarzyszenia,
h) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia.
§9
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1. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia, o ile Regulamin nie stanowi inaczej,
podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania członków.
W przypadku równej ilości głosów /za i przeciw/ decyduje głos Przedstawiciela
Stowarzyszenia.
§ 10
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
b) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy
termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
2. Zmiana niniejszego Regulaminu, rozwiązanie Stowarzyszenia oraz odwołanie
Przedstawiciela wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania Członków Stowarzyszenia.
3. W przypadku odwołania Przedstawiciela Stowarzyszenia, zachowuje on prawo udziału w
głosowaniu z zastrzeżeniem, że w przypadku równej ilości głosów nie decyduje głos
Przedstawiciela Stowarzyszenia.
§ 11
Zebrania Członków Stowarzyszenia zwołuje Przedstawiciel z własnej inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
§ 12
Kadencja Przedstawiciela Stowarzyszenia trwa 3 lata.
§ 13
Do kompetencji Przedstawiciela należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Zebrania Członków,
c) zaciąganie zobowiązań finansowych. Uprawnienia Przedstawiciela Stowarzyszenia do
zaciągania zobowiązań finansowych dotyczą wyłącznie spraw z zakresu zwykłego
zarządu. Podejmowane przez Przedstawiciela reprezentującego Stowarzyszenie zwykłe
czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu wymagają zgody wszystkich
członków Stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do
dokonywania tych czynności – zgodnie z art. 41a ust.2
ustawy Prawo o
Stowarzyszeniach.
d) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
e) opracowywanie i przedstawianie do zatwierdzenia przez Zebranie Członków rocznych
planów kierunków działalności Stowarzyszenia oraz finansowych.
IV. Członkostwo
§ 14
Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
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b. wspierających,
c. honorowych.
1. Zwyczajnym Członkiem Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel
Rzeczpospolitej Polskiej, który złoży pisemne oświadczenie o przystąpieniu do
Stowarzyszenia i akceptacji jego Regulaminu oraz spełnia warunki określone w art.3
Ustawy.
2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna deklarująca pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są ustanawiani
przez Zebranie Członków na wniosek Przedstawiciela Stowarzyszenia.
4. 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 same prawa jak członkowie zwyczajni.
5. O przyjęciu/wykluczeniu/skreśleniu ze Stowarzyszenia decyduje Zebranie Członków.
6. Skreślenie ze Stowarzyszenia może nastąpić samoczynnie w wyniku nie zapłacenia
składek za okres jednego roku.
7. Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić w wyniku naruszenia Regulaminu
Stowarzyszenia lub utraty zdolności do czynności prawnych.
8. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia pisemnego odwołania do Zebrania
Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków
rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja podjęta w drodze
uchwały jest ostateczna.
§ 15
Do podstawowych obowiązków członków Stowarzyszenia należy:
a) przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia,
b) popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia.
c) terminowe uiszczanie składek członkowskich,
d) uczestnictwo w Zebraniach Członków i aktywne włączanie się w prace Stowarzyszenia.
§ 16
Podstawowe prawa członków zwyczajnych Stowarzyszenia:
Każdy zwyczajny członek Stowarzyszenia ma prawo uczestniczyć w życiu Stowarzyszenia
poprzez:
a) móc wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b) wpływać na kierunki i kształt działalności Stowarzyszenia poprzez inicjowanie propozycji
zmian w Regulaminie Stowarzyszenia,
c) wnosić propozycje do bieżących planów działalności Stowarzyszenia,
d) kontrolować działalność organów Stowarzyszenia, przeglądać dokumenty, zgłaszać
krytyczne uwagi, opiniować nowych kandydatów na członków Stowarzyszenia,
e) wszystkie inne działania nie będące w sprzeczności z Regulaminem Stowarzyszenia
i zapisami ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
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V. Środki finansowe Stowarzyszenia
§ 17
Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność z:
a) składek członkowskich,
b) dotacji,
c) darowizn,
d) zbiórek publicznych,
e) spadków, zapisów,
f) dochodów z majątku Stowarzyszenia.
§ 18
Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Przedstawiciel, zgodnie z obowiązującymi
ogólnymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Zebrania Członków.
VI. Postanowienia końcowe
§ 19
Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Zebrania Członków podjętej w
trybie § 10 ust. 2.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa w drodze
uchwały przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.
§ 20
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

Przedstawiciel
/podpisy/
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