STATUT STOWARZYSZENIA
,,MOTOCYKLIŚCI SOCHACZEWA”
ujednolicony po zmianach 12.11.2011
Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba
§ 1.
1.Stowarzyszenie kultury fizycznej działa zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia
1989r.- prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn.
zm.), ustawą z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r.
Nr 102, poz. 1115 z późn. zm.), ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96,
poz. 873) oraz niniejszym statutem.
2. Stowarzyszenie kultury fizycznej o nazwie „Motocykliści Sochaczewa”,
zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacja zarejestrowaną, oraz posiada
osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie zrzesza miłośników motocykli wszystkich rodzajów i typów.
§ 2.
Stowarzyszenie może prowadzić swoja działalność na terenie Polski i poza
jej granicami.
§ 3.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Sochaczew.
§ 4.
1. Stowarzyszenie używa logo, którego wzór stanowi Załącznik nr 1.
2. Logo przedstawione w załączniku nr 1 podlega ochronie i może być
wykorzystywane tylko przez członków Stowarzyszenia lub za pisemna zgoda
Zarządu Stowarzyszenia.
§ 5.
W celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie może współpracować z
innymi organizacji i instytucjami.
Rozdział 2
Cele i sposoby ich realizacji
§ 6.

Do celów działalności Stowarzyszenia należą :
- ochrona i promocja zdrowia poprzez propagowanie aktywnego sposobu
spędzania wolnego czasu,
- działalność charytatywna na rzecz najbardziej potrzebujących członków
lokalnej społeczności,
- popularyzowanie sportów motorowych i tematyki związanej z motocyklami,
- popularyzowanie zasad współżycia z przyrodą i jej ochronę,
- propagowanie bezpiecznej i kulturalnej jazdy i zachowania na drodze i poza
nią.
- popularyzowanie walorów historycznych i krajobrazowych Polski,
Mazowsza, Ziemi Sochaczewskiej.
- wszelkie działania skierowane na rzecz niepełnosprawnych.
- ożywienie życia kulturalnego, społecznego, sportowego ,turystycznego
lokalnej społeczności.
-pielęgnowanie dorobku dziejowego, kulturalnego, historycznego Polski,
Mazowsza, Ziemi Sochaczewskiej.
- krzewienie postaw patriotycznych.
§ 7.
Sposoby realizacji celów określonych w § 6
a) organizacja imprez turystycznych, sportowych, rekreacyjnych,
b) organizacja akcji charytatywnych, ekologicznych,
c) prowadzenie strony internetowej,
d) wydawanie publikacji,
e) organizowanie imprez, w tym zlotów, rajdów, koncertów, zawodów
sportowych
f) opiekę nad miejscami pamięci narodowej,

Rozdział 3
Członkostwo
§ 8.
Osobie zainteresowanej może zostać nadane członkostwo:
- zwyczajne
- honorowe
- wspierające
§ 9.
Członkostwo zwyczajne może zostać nadane osobie fizycznej deklarującej
chęć działalności na rzecz stowarzyszenia, po przedłożeniu deklaracji na
piśmie.
§ 10.
1.Członkostwo honorowe może zostać nadane osobie nie związanej
bezpośrednio z działalnością Stowarzyszenia, lecz której postawa i działanie
przyczynia się do ułatwienia działalności statutowej Stowarzyszenia,
rozpowszechniania idei i celów związanych z działalnością Stowarzyszenia.
2. Członkostwo wspierające może zostać nadane osobie fizycznej
deklarującej pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji
celów stowarzyszenia po złożeniu pisemnej deklaracji.
3. Decyzje o przyjęciu do grona członków stowarzyszenia podejmuje Zarząd
w formie uchwały.
Prawa członków
§ 11.
Wszyscy członkowie Stowarzyszenia maja prawo do:
- czynnego udziału w życiu i działalności Stowarzyszenia, zgodnie z
niniejszym Statutem,
- posługiwania się logo Stowarzyszenia,
- czynnego i biernego prawa wyborczego (nie dotyczy członków honorowych
i wspierających),
- składania wniosków oraz projektów uchwał Stowarzyszenia (nie dotyczy
członków honorowych i wspierających), członkowie honorowi oraz
wspierający maja prawo do składania inicjatyw i uczestnictwa w dyskusjach.

Obowiązki członków
§ 12.
Obowiązkami członków są:
- postępowanie zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia i uchwałami władz
Stowarzyszenia,
- reprezentowanie, promowanie Stowarzyszenia oraz działanie na rzecz
Stowarzyszenia,
- czynny udział w organizacji i/lub uczestnictwo w imprezach organizowanych
przez Stowarzyszenie,
- realizacja celów statutowych,
- opłacanie składek członkowskich,
- przestrzeganie zasad ochrony przyrody,
- przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad kultury społecznej.
- członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z
zadeklarowanych świadczeń.
Członkowie honorowi oraz wspierający Stowarzyszenia zwolnieni są z
opłacania składek członkowskich.
Rozdział 4
Utrata członkostwa
§ 13.
Utrata członkostwa następuje w momencie:
1. Wystąpienia ze Stowarzyszenia na skutek dobrowolnej decyzji osoby
zainteresowanej, po uprzednim złożeniu pisemnej rezygnacji do Zarządu
Stowarzyszenia,
2.Skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia z powodu nie płacenia składek przez okres 3
miesięcy, gdzie Zarząd Stowarzyszenia wcześniej upomina na piśmie, drogą
elektroniczną ( e-mail , sms) o tym zamiarze – dając 1 miesiąc czasu na
opłacenie składek.
3. Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z powodu nie stosowania się
do ustaleń Statutu Stowarzyszenia lub łamania uchwał Stowarzyszenia,
4. Skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia na podstawie wniosku
członków Stowarzyszenia, który został przegłosowany na Walnym Zebraniu
Członków, pod warunkiem, że na danym zebraniu było obecnych
przynajmniej połowa wszystkich członków Stowarzyszenia.
§ 14.
Od skreślenia z listy członków zainteresowanemu przysługuje odwołanie do

Walnego Zebrania Członków w terminie do 1 miesiąca od daty otrzymania
decyzji o skreśleniu.
Po rozpatrzeniu odwołania odbywa się głosowanie na najbliższym zebraniu
członków Stowarzyszenia, na zasadach określonych w § 13.
Rozdział 5
Władze Stowarzyszenia
§ 15.
Władzami Stowarzyszenia są:
- Walne Zebranie Członków,
- Zarząd Stowarzyszenia,
- Komisja Rewizyjna.
§ 16.
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
§ 17.
Walne Zebranie Członków odbywa się przynajmniej raz do roku.
§ 18.
W razie potrzeby Zarząd Stowarzyszenia może zwołać Zebranie
Nadzwyczajne Członków Stowarzyszenia.
§ 19.
O terminie zwołania Walnego Zebrania Członków członkowie Stowarzyszenia
zawiadamiani są przez Zarząd Stowarzyszenia, jednak nie później niż dwa
tygodnie przed zebraniem.
§ 20.
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należą:
- powoływanie Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
- uchwalanie zmian Statutu
- rozwiązanie Stowarzyszenia,
- przyjmowanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia,
- realizacja programów i wniosków składanych przez Zarząd Stowarzyszenia i
Komisję Rewizyjna oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
- uchwalanie wysokości składek członkowskich,
- rozpatrywanie odwołań od uchwał w sprawie skreślenia z listy członków

Stowarzyszenia.
§ 21.
1.Decyzje Walnego Zebrania Członków są podejmowane większością
głosów, przy obecności co najmniej 50% członków Stowarzyszenia.
2. W przypadku braku kworum, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne
Zebranie Członków w drugim terminie. Wówczas do podjęcia decyzji przez
Walne Zebranie wystarczy większość głosów Członków obecnych.
§ 22.
1.Zarząd stowarzyszenia liczy od 3 do 5 osób. W tym:
- prezes,
- jeden lub dwóch zastępców prezesa
- skarbnik, sekretarz lub skarbnik - sekretarz
§ 23.
1. Na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia odbywa się wybór
Prezesa Stowarzyszenia oraz Członków Zarządu.
2. Członkowie Stowarzyszenia proponują swoje kandydatury na członków
Zarządu, z pośród których w głosowaniu tajnym większością głosów
wybierany jest Prezes Stowarzyszenia.
3. Po wyborze Prezes przedstawia Walnemu Zebraniu swoją propozycję
składu Zarządu Stowarzyszenia z kandydatów zgłoszonych do głosowania
przez członków, celem podjęcia uchwały zatwierdzającej wybór w głosowaniu
jawnym.
4. Wybór członków Komisji Rewizyjnej odbywa się w sposób analogiczny jak
wybór Zarządu Stowarzyszenia.
5. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów, przy obecności ponad
50% członków Zarządu.
§ 24.
1.Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 18 miesięcy, lub może być
skrócona przy braku absolutorium na Walnym Zebraniu Członków
Stowarzyszenia
§ 25.
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należą:
- reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,
- wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
- prowadzenie Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem,
- składanie sprawozdań z działalności na Walnym Zebraniu Członków,

- ustalanie terminów i regulaminów imprez stowarzyszenia,
- zwoływanie i przygotowywanie Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia.
§ 26.
Na Walnym Zebraniu Członków odbywa się wybór członków Komisji
Rewizyjnej, która liczy 3 osoby spośród członków zwyczajnych
Stowarzyszenia. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
- przewodniczący,
- zastępca przewodniczącego
- sekretarz.
Kadencja komisji rewizyjnej liczy 24 miesiące
§ 27.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:
- kontrola działalności Zarządu,
- składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności,
- rozpatrywanie wniosków członków i Zarządu Stowarzyszenia do
rozpatrzenia i zaopiniowania. Uchwały i decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają
większością głosów.
Rozdział 6
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 28.
Na majątek Stowarzyszenia składają się ruchomości i fundusze.
§ 29.
Na fundusze Stowarzyszenia składają się składki członkowskie, darowizny,
spadki, dotacje, zapisy, dochody z działalności statutowej, z ofiarności
publicznej oraz ze środków pozyskanych na podstawie umów o sponsoring.
§ 30.
Środki finansowe na działalność Stowarzyszenia mogą być pozyskiwane
przez Stowarzyszenie również z innych źródeł.
§ 31.
Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
wymagane są podpisy prezesa lub osoby upoważnionej przez Zarząd.

Rozdział 7
Rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 32.
Decyzja dotycząca rozwiązania Stowarzyszenia podejmowana jest na
Walnym Zebraniu Członków i staje się ważna przy aprobacie większości
bezwzględnej członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 33.
Walne Zebranie Członków podejmuje decyzje o przeznaczeniu majątku
Stowarzyszenia.
§ 34.
Walne Zebranie Członków powołuje likwidatora, który sporządza
sprawozdanie z zakończenia działalności oraz przeprowadza likwidacje
zgodnie z zasadami określonymi w przepisach odrębnych dotyczących
organizacji i funkcjonowania stowarzyszeń.

