Regulamin Stowarzyszenia Zwykłego
„Nasz Murowaniec”
§1
Postanowienia ogólne
- Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę „Nasz Murowaniec” i w dalszych postanowieniach
Regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem
- Terenem działania Stowarzyszenia jest gmina Białe Błota w województwie Kujawsko Pomorskim
- Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Murowaniec
- Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego
Regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
- Działalność stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków
- Stowarzyszenie może używać pieczęci z nazwą stowarzyszenia, a także znaku
zaakceptowanego przez Zarząd Stowarzyszenia
§2
Cele i środki działania
Cele stowarzyszenia to :
- podnoszenie świadomości społecznej mieszkańców
- integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców sołectwa
- promocja kultury jako czynnika rozwoju społecznego
- dbanie o rozwój infrastruktury sołectwa
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu
- organizowanie działań mających na celu ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- przygotowywanie wniosków mieszkańców związanych z bieżącym funkcjonowaniem
sołectwa i przekazywanie ich do władz gminy
- obywatelska kontrola sposobu realizacji zadań realizowanych przez Gminę na potrzeby mieszkańców
sołectwa
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
- Zrzeszanie mieszkańców sołectwa
- Przygotowywanie wniosków i petycji
- Aktywne uczestnictwo w życiu społecznym oraz wyrażanie poglądów na tematy
związane z działaniami podejmowanym przez władze gminy
- Uczestnictwo w obradach Rady Gminy
- Uczestnictwo w zebraniach wiejskich oraz przedstawianie wniosków i postulatów
§3
Członkowie ich prawa i obowiązki
Wymagania stawiane członkom:
- Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub
cudzoziemcem zamieszkała w sołectwie Murowaniec
- Wniosek o przyjęcie w poczet Stowarzyszenia składa się pisemnie lub za pomocą
formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie www.murowaniec.com.pl wyrażając
jednocześnie wolę akceptacji celów i regulaminu Stowarzyszenia
- Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą w ciągu 21
dni od daty złożenia deklaracji lub Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.
Członek ma prawo do:
- Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia
- Składania wniosków do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie

- Składania wniosków do rozpatrzenia przez Zarząd Stowarzyszenia
- Korzystanie z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia
Członek zobowiązany jest do :
- Czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizowaniu jego celów
- Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia
- Uczestnictwa w Zebraniach Wiejskich
- Wykonywania zadań przydzielonych członkowi, a uchwalonych na Walnym Zgromadzeniu
- Opłacania składek członkowskich
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
- Trzykrotnego z rzędu opuszczenia Walnego Zgromadzenia
- Trzykrotnego z rzędu opuszczenia Zebrania Wiejskiego
- Nie uiszczania składek przez okres co najmniej 6 miesięcy
- Łamania regulaminu lub nieprzestrzegania uchwał Stowarzyszenia
- Złożenia pisemnego wniosku o skreślenie z listy członków Stowarzyszenia
- Utraty praw obywatelskich
- Śmierci członka
-Zmiany miejsca zamieszkania
Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia w
terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. Walne Zgromadzenie rozpatruje wniosek w czasie
najbliższych obrad.
§4
Władze stowarzyszenia
Władzami Stowarzyszenia są:
- Walne Zgromadzenie
- Zarząd Stowarzyszenia
Zarząd Stowarzyszenia
-Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Stowarzyszenia
-Zarząd stowarzyszenia składa się z :
- Prezesa
- Dwóch Viceprezesów
- Sekretarza
- Skarbnika
-Zarząd stowarzyszenia wybierany jest przez Walne Zgromadzenie a jego kadencja trwa trzy
lata.
- Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów
obecnych w trakcie głosowania członków
- Uzupełnienie składu zarządu stowarzyszenia dokonywane jest przez Walne Zgromadzenie
- Prezes Stowarzyszenia reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i jest zobowiązany do
nadzorowania, egzekwowania i wykonywania obowiązków przez Zarząd
Stowarzyszenia.
-Prezes Stowarzyszenia prowadzi nadzór nad sprawami finansowym Stowarzyszenia
- Vice Prezes wskazany przez Prezesa reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, podczas
nieobecności lub na wniosek Prezesa kieruje pracami Zarządu Stowarzyszenia i
zobowiązany jest do nadzorowania, egzekwowania i wykonywania obowiązków przez Zarząd
Stowarzyszenia
- Sekretarz prowadzi dokumentację Stowarzyszenia
-Zarząd Stowarzyszenia odpowiada za wykonanie uchwał i wytycznych Walnego
Zgromadzenia oraz kieruje pracami Stowarzyszenia w przerwach pomiędzy sesjami Walnego
Zgromadzenia
- Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się na wniosek Prezesa

-Zarząd Stowarzyszenia może podejmować decyzje we własnym zakresie, a ich rezultaty
zatwierdza najbliższe Walne Zgromadzenie
- Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów
Walne Zgromadzenie
- Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia
- Każdy członek stowarzyszenia posiada jeden głos w Walnym Zgromadzeniu
- Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne
- Walne Zgromadzenie zwyczajne zwoływane jest raz na trzy lata przez Zarząd
Stowarzyszenia
- Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne może być zwołane w dowolnym czasie, i jest
zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia lub z inicjatywy członków na wniosek co
najmniej 2/3 ogólnej liczby członków
- Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów a głosowanie jest
jawne
- Uchwała o utajnieniu głosowania musi zapaść większością 2/3 głosów osób obecnych na posiedzeniu
Kompetencje Walnego Zgromadzenia
- Określa główne kierunki i formy działania Stowarzyszenia
- Wybiera Zarząd Stowarzyszenia
- Podejmuje decyzje o zaciąganiu zobowiązań majątkowych
- Podejmuje uchwały w sprawach istotnych dla Stowarzyszenia
- Rozpatruje odwołania od decyzji Zarządu Stowarzyszenia
- Decyduje o zawieszeniu działalności lub rozwiązaniu Stowarzyszenia
- Dokonuje oceny działalności Zarządu Stowarzyszenia
- Dokonuje zmian w Regulaminie Stowarzyszenia
- Ustala wysokość składek członkowskich
§5
Majątek i fundusze
- Majątek Stowarzyszenia stanowią prawa majątkowe nabyte w trakcie prowadzenia działalności
- Majątek Stowarzyszenia powstaje z
- składek członkowskich
- darowizn
- zbiórek publicznych
- dotacji
-Wysokość składek członkowskich określa Walne Zgromadzenie uwzględniając koszty ponoszone
przez Stowarzyszenie
- Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami
- Decyzje w sprawie zbywania, nabywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd
Stowarzyszenia
§6
Postanowienia końcowe
- Uchwałę w sprawie zmiany regulaminu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje
Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania
- W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Prawa o
Stowarzyszeniach

