jednolity tekst opracowany na podstawie uchwały 5/2012 z 01.04.2012
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA "CYKLIŚCI"
w sprawie przyjęcia zmian w statucie Stowarzyszenia

STATUT
STOWARZYSZENIA „CYKLIŚCI”
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1.
1. STOWARZYSZENIE "CYKLIŚCI" jest „Stowarzyszeniem” i działa na podstawie
przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001r. Nr 79,
poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
2. Siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość Wysokie Mazowieckie
§2.
Stowarzyszenie może ustanawiać własne odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je
wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami, osobom fizycznym i osobom prawnym.
§3.
1. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie może także prowadzić swoją działalność poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.
3. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§4.
1. Stowarzyszenie może przystępować do spółek lub spółdzielni w celu pozyskania środków
za realizację zadań statutowych.
2. Stowarzyszenie może łączyć się z innymi organizacjami w ramach związku stowarzyszeń
oraz zawierać różnorodne partnerstwa i porozumienia o współdziałaniu.
ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
Celem Stowarzyszenia, jest:
§5.
1. Wszechstronne wspieranie aktywności społecznej jego członków i środowiska.
2. Wspieranie rozwoju samorządności lokalnej i regionu,
3. Wspieranie inicjatyw i działań w zakresie turystyki, ekoturystyki i ekologii, promocji
zdrowia, opieki społecznej,
4. Wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej,
5. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego,
6. Współpraca z podmiotami zagranicznymi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi
oraz strukturami samorządowymi w realizacji celów statutowych,
7. Prowadzenie szeroko zakrojonych działań szkoleniowych, edukacyjnych, kulturalno oświatowych, sportowych i informacyjnych na rzecz środowiska,
8. Organizacja i wspieranie wolontariatu,

9. Działania na rzecz zachowania i odbudowy dziedzictwa kulturowego,
10. Poprawa jakości życia,
11. Promocja wsi, gmin i regionu,
12. Ułatwianie dostępu do edukacji społeczności lokalnych w tym dzieci i młodzieży.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a) działania mające na celu wyrównywanie dysproporcji społecznych,
b) współpracę z innymi stowarzyszeniami , organizacjami społecznymi, fundacjami,
związkami zawodowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi,
c) działania na rzecz zwiększania atrakcyjności miejscowości i gmin oraz ich promocja,
d) inicjowanie i realizowanie zadań w celu pozyskania środków na finansowanie
przedsięwzięć stowarzyszenia,
e) podtrzymywanie, propagowanie i rozwijanie miejscowych tradycji kulturowo obyczajowych oraz wspieranie i inicjowanie nowych działań w tym zakresie
f) propagowanie wśród mieszkańców, a przede wszystkim młodzieży idei etyczno moralnych oraz postaw zmierzających do samorealizacji w działaniu i odpowiedzialności za
siebie, rodzinę i środowisko, dbałość o otoczenie,
g) działania na rzecz rozwoju różnych form turystyki, rekreacji, ochrony środowiska,
krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowych,
turystycznych i rekreacyjnych,
h) działania na rzecz edukacji, nauki i wychowania oraz upowszechniania kultury fizycznej,
sportu, ochrony dóbr kultury i tradycji, kultury i sztuki,
i) działania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, z uwzględnieniem osób
starszych oraz organizowanie zajęć terapeutycznych,
j) promocję i organizację wolontariatu oraz działania w zakresie przeciwdziałania patologiom
społecznym – alkoholizmowi, narkomanii, hazardowi itp.,
k) działania na rzecz ochrony miejsc pamięci narodowej historycznie ważnych dla środowiska
i społeczności,
l) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy
między społeczeństwami krajów UE,
m) przygotowywanie i wydawanie biuletynów informacyjnych, broszur, ulotek itp.,
n) wspieranie finansowe instytucji i organizacji nie nastawionych na zysk na realizację
projektów zgodnych z celami stowarzyszenia
o) działania na rzecz wzrostu aktywności obywatelskiej, nawiązaniu kontaktów i wymiany
doświadczeń,
p) pozyskiwanie podmiotów gospodarczych do akcji charytatywnych,
r) działalność charytatywną.
s) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej
t) działania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego
u) organizację pielgrzymek rowerowych
w) przygotowanie i utworzenie strony internetowej.
4. Szczegółowe cele i zadania stowarzyszenia określają roczne i wieloletnie programy i
działania opracowywane przez Zarząd i uchwalane przez Walne Zebranie Członków.
§6.
1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
2. Dla wykonywania konkretnych zadań w Stowarzyszeniu mogą być zatrudniani pracownicy.
3. Osobom wchodzącym w skład poszczególnych organów stowarzyszenia, przysługuje
prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków, poniesionych w związku z wykonaniem zadań
statutowych.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE
§7.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być:
a) osoby fizyczne mające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy – jako członkowie
zwyczajni,
b) osoby fizyczne i osoby prawne, bez względu na obywatelstwo i siedzibę – jako członkowie
wspierający,
c) osoby fizyczne, bez względu na obywatelstwo – jako członkowie honorowi.
2. Ilekroć dalej będzie mowa o członkostwie, odnosić się to będzie do członkostwa
zwyczajnego.
§8.
1. Warunkiem przyjęcia na członka Stowarzyszenia jest:
a) deklaracja pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia,
b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
2. Decyzję w sprawie przyjęcia na członka Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze
uchwały po podpisaniu przez kandydata deklaracji członkowskiej.
3. Zarząd prowadzi rejestr członków oraz przyjmuje składki członkowskie.
§9.
1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na wskutek:
a) wystąpienia ze Stowarzyszenia,
b) wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu,
c) śmierci członka.
2. Członek może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia w razie:
a) rażącego naruszenia Statutu lub regulaminów Stowarzyszenia,
b) nie uiszczania składek członkowskich za okres co najmniej 12 miesięcy.
3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na wniosek Prezesa, na mocy uchwały Zarządu
zapadłej większością 2/3 głosów.
4. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego
Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania stosownej uchwały.
5. Decyzję w sprawie pozbawienia członkostwa honorowego może podjąć tylko Walne
Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
§10.
1. Członek Stowarzyszenia posiada prawo w szczególności do:
a) uczestniczenia w posiedzeniach organów przedstawicielskich,
b) wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia,
c) korzystania z pomocy Stowarzyszenia w sprawach należących do jego zadań,
d) występowania z wnioskami i zapytaniami do władz Stowarzyszenia.
2. Do obowiązków członka stowarzyszenia należy w szczególności:
a) współdziałanie w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,

b) przestrzeganie statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów,
c) terminowego płacenia składek członkowskich.
§11.
1. Warunkiem zostania członkiem wspierającym Stowarzyszenia jest świadczenie stałej i
bezinteresownej pomocy na jego rzecz.
2. Decyzję w sprawie przyjęcia członka wspierającego podejmuje Zarząd, po podpisaniu
przez kandydata specjalnej deklaracji członkowskiej.
3. Członek wspierający Stowarzyszenia posiada jedynie prawo uczestniczenia, z głosem
doradczym, w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków.
§12.
1. Warunkiem uzyskania członkostwa honorowego Stowarzyszenia jest posiadanie
znaczących zasług na obszarze aktywności Stowarzyszenia.
2. Decyzję w sprawie nadania członkostwa honorowego i uprawnień z tego wynikających
podejmuje Walne Zebranie Członków, na wniosek przygotowany i uzasadniony przez
Zarząd.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE
§13.
1. Władzami Stowarzyszenia są następujące organy:
a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
2. Organy wymienione w ust. 1 litera b i c są wybieralne i mają kadencyjny charakter.
3. Kadencja organów Stowarzyszenia, o których mowa w ust. 2 trwa cztery lata i wygasa z
chwilą przyjęcia przez Walne Zebranie Członków sprawozdań z ich działalności.
4. Członkowie organów, o których mowa w ust. 2, pełnią swoją funkcję do czasu objęcia
tych funkcji przez osoby nowo powołane.
§14.
1. Organy wymienione w § 13 ust. 1 litera a, b i c mają charakter kolegialny.
2. Organy kolegialne podejmują swoje decyzje w formie uchwał.
3. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w
obecności więcej niż połowy statutowo określonej liczby ich członków.
4. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
§15.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia o charakterze
przedstawicielskim oraz uprawnieniach stanowiących.
2. W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą wszyscy członkowie zwyczajni
Stowarzyszenia.
§16.
1. Walne zebranie Członków Stowarzyszenia może być:
a) zwykłe
b) nadzwyczajne.

2. Zwykłe Walne Zebranie Członków zwołuje Prezes w ciągu pierwszego półrocza każdego
roku kalendarzowego.
3. Jeżeli w pierwszym terminie, na który zwołano posiedzenie Walnego Zebrania Członków
stawiło się mniej niż 50% członków tego organu, Przewodniczący Zebrania wyznacza drugi
termin posiedzenia, późniejszy od pierwszego o co najmniej 30 minut.
4. W drugim terminie posiedzenia Walnego Zebrania Członków uchwały mogą być
podejmowane jeśli w głosowaniu uczestniczyło co najmniej 30 % członków tego organu.
5. Nadzwyczajne Zebranie Walne Członków, zwołuje Prezes na pisemny wniosek Zarządu
lub jednej piątej ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, w ciągu 30 dni od jego otrzymania.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwoływane w każdej sprawie, którą
wnioskodawca uzna za ważną dla Stowarzyszenia.
7. Wniosek, o którym mowa w ust. 5 powinien zawierać propozycje terminu, miejsca oraz
porządku obrad nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
§17.
1. Zwołanie Walnego Zebrania Członków dokonuje się przez pisemne powiadomienie
wszystkich członków Stowarzyszenia.
2. Powiadomienie powinno być dokonane najpóźniej na 14 dni przed dniem Walnego
Zebrania Członków.
§18.
1. Do zadań Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
a) rozpatrywanie i przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności poszczególnych
organów oraz sprawozdań końcowych tych organów składanych na zakończenie ich kadencji,
b) wybieranie Prezesa i członków innych organów Stowarzyszenia na następna kadencję lub
ich odwoływanie przed upływem kadencji,
c) przyjmowanie rocznych programów pracy Stowarzyszenia oraz wprowadzanie do nich
zmian,
d) zatwierdzania corocznych bilansów i sprawozdań finansowych przedkładanych przez
Prezesa,
e) coroczne ustalanie wysokości składek członkowskich oraz kwoty, po przekroczeniu której
Prezes będzie musiał uzyskać zgodę Zarządu na dokonanie czynności prawnej przenoszącej te
kwotę,
f) rozpoznawanie i rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia ze
stowarzyszenia,
g) nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu lub jego wykładni,
i) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji lub połączenia Stowarzyszenia z innym
stowarzyszeniem,
j) podejmowanie uchwały w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do związku stowarzyszeń,
spółki lub spółdzielni.
2. Do podjęcia uchwał w sprawach wymienionych w ust. 1 pod literami h-j, wymagana jest
większość 2/3 głosów członków Stowarzyszenia, przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania.
3. Walne Zebranie Członków może zająć się każda sprawą, nie zastrzeżoną do właściwości
innych organów Stowarzyszenia oraz podjąć stosowne rozstrzygnięcia.
4. Walne Zebranie Członków może powoływać stałe lub doraźne komisje problemowe,
określając przedmiot i sposób ich działania.
§19.

1.Zarząd jest kolegialnym organem wykonawczym i zarządzającym Stowarzyszenia.
2. Zarząd składa się z 4 osób:
a) prezesa
b) wiceprezesa
c) skarbnika
d) członka
3. Prezesa oraz członków Zarządu powołuje oraz odwołuje Walne Zebranie Członków.
4. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Zarządzie, powołuje on na najbliższym swym
posiedzeniu członka dodatkowego.
5. Wybory Zarządu odbywają się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania z nieograniczonej liczby
zgłoszonych kandydatów.
6. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków w miejsce ustępujących w
liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.
§20.
1. Podstawowym zadaniem Zarządu jest realizacja zadań Stowarzyszenia wynikających ze
statutu oraz rocznych programów działania przyjmowanych przez Walne Zebranie Członków.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) koordynacja działań Stowarzyszenia
b) udzielanie Prezesowi upoważnienia do dokonywania, zastrzeżonych z uwagi na wartość
zobowiązania, czynności prawnych,
c) udzielanie Prezesowi upoważnienia na podpisanie dokumentu o przystąpieniu
Stowarzyszenia do związku stowarzyszeń,
d) sporządzanie rocznych bilansów oraz sprawozdań finansowych,
e) sporządzanie rocznych i końcowych sprawozdań ze swej działalności,
3. Do reprezentowania Stowarzyszenia, składania oświadczeń woli, w tym także zaciągania
zobowiązań majątkowych i podpisywania w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes z
Wiceprezesem lub Skarbnikiem, ewentualnie Wiceprezes i Skarbnik.
§ 21.
1. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach zwykłych lub nadzwyczajnych.
2. Posiedzenie zwykłe Zarządu zwołuje Prezes w odstępach nie dłuższych niż sześć miesięcy.
Natomiast posiedzenia nadzwyczajne zwołuje Prezes na pisemny wniosek co najmniej dwóch
członków Zarządu.
3. Zwoływanie zwykłych posiedzeń Zarządu dokonuje się przez pisemne powiadomienie
wszystkich członków z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
Natomiast posiedzenia nadzwyczajne mogą być zwołane przez powiadomienie ustne z
wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym.
§22.
1. Komisja Rewizyjna jest trzyosobowym organem kontroli wewnętrznej i nadzoru,
odrębnym od Zarządu i Prezesa i nie podlegającym im w zakresie wykonywania kontroli
wewnętrznej i nadzoru, powoływanym przez Walne Zebranie Członków.
Wybory Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania z nieograniczonej
liczby kandydatów.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani wykonywać funkcji Prezesa ani pozostawać z nimi w
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c) nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu kosztów poniesionych z tytułu pełnienia funkcji
w Komisji Rewizyjnej.
3. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest prowadzenie merytorycznej i formalnej kontroli
działalności finansowej Stowarzyszenia.
4. Komisja Rewizyjna bada również:
a) przestrzeganie Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów,
b) realizację rocznych programów działania,
c) poprawność prowadzenia całej dokumentacji Stowarzyszenia.
5. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Komisji Rewizyjnej zwołuje Prezes w ciągu 14 dni
od jej powołania.
6. Na pierwszym swym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego
grona Przewodniczącego oraz przyjmują program pracy.
7. Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu nowych członków w miejsce
ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu komisji.
§23.
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej dwa razy w ciągu roku, a
zwoływane są przez przewodniczącego.
2. Dla wykonywania swych zadań poszczególni członkowie Komisji Rewizyjnej mają dostęp,
w każdym czasie, do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu Członków coroczne sprawozdanie ze swej
działalności.
4. W przypadku stwierdzenia poważnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych,
Komisja Rewizyjna występuje do Prezesa z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego
Zebrania Członków.
5. W sytuacji, o której mowa w ust. 4, Prezes zwołuje najpóźniej w ciągu 30 dni
nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK
§24.
1. Majątek Stowarzyszenia obejmuje ruchomości, nieruchomości, fundusze oraz prawa
niematerialne, otrzymane lub nabyte na własność lub do korzystania.
2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
a) pracy członków Stowarzyszenia,
b) okresowych i jednorazowych składek członkowskich,
c) dochodów z majątku Stowarzyszenia
d) darowizn, spadków i zapisów,
e) subwencji i dotacji,
f) zbiórek publicznych,
g) udziałów i lokat
h) ze sponsoringu,
i) z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
3. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz na
pokrycie jego niezbędnych kosztów.
4. Stowarzyszenie może pobierać opłaty za swoje usługi i produkty i przeznaczać je na
realizację zadań statutowych.
§25.
1. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie
woli o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składane jest tylko wówczas, gdy stan czynny
spadku znacznie przewyższa długi.
§26.
1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
2. Zabrania się Zarządowi:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w
stosunku do członków Stowarzyszenia, członków władz Stowarzyszenia lub
pracowników Stowarzyszenia lub osób, z którymi pracownicy pozostają w związku
małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa i powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „Osobami bliskimi”.
b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków
władz Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich ,w szczególności jeżeli przekazanie to następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
c) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków
władz Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze
statutowego celu Stowarzyszenia.
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Stowarzyszenia, członkowie władz Stowarzyszenia lub pracownicy
Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich.
ROZDZIAŁ VI
PRZEPISY KOŃCOWE
§27.
Rozwiązanie Stowarzyszenia, połączenie Stowarzyszenia i innym stowarzyszeniem oraz
zmiana Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3
głosów członków Stowarzyszenia, przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
§28.
1.Uchwała Walnego Zebrania Członków w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia określa:
a) przeznaczenie majątku Stowarzyszenia,
b) skład komisji likwidacyjnej,
c) podstawowe zasady likwidacji.
2. W skład komisji likwidacyjnej wchodzą trzej członkowie ostatniego Zarządu.
§29.
1. Stowarzyszenie może łączyć się z innymi stowarzyszeniami lub wchodzić w związki
Stowarzyszeń.
2. Połączenie się Stowarzyszenia z innymi stowarzyszeniami nie jest możliwe, jeśli miałoby
to spowodować zmianę jego podstawowego celu.
§30.
1. Zmiana Statutu Stowarzyszenia nie może dotyczyć jego podstawowego celu.
2. Organem uprawnionym do dokonywania wykładni Statutu jest Walne Zebranie Członków,
które podejmuje w tej sprawie uchwałę na wniosek zainteresowanych organów lub z własnej
inicjatywy.

