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Regulamin działalności Stowarzyszenia zwykłego „Alternatywa dla Łukowa”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie  zwykłe  -  Alternatywa  dla  Łukowa,  zwane  dalej  Stowarzyszeniem,  działa  na

podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210)

oraz niniejszego Regulaminu działalności Stowarzyszenia, zwanego dalej Regulaminem.

§ 2.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych,

nieposiadającym osobowości prawnej. 

§ 3.

Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie ADŁ, Alternatywa dla Łukowa.

§ 4.

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 5.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łuków.

§ 6.

Terenem  działania  Stowarzyszenia  jest  obszar  Rzeczpospolitej  Polskiej  ze  szczególnym

uwzględnieniem Łukowa i powiatu łukowskiego.

§ 7.

Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 8.

1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Nazwa  i  znak  graficzny  (logo)  Alternatywy  dla  Łukowa  stanowią  wyłączną  własność

Stowarzyszenia i podlegają ochronie prawnej. 

2



§ 9.

Stowarzyszenie  powołane  jest  w celach  niezarobkowych i  realizuje  je  poprzez  pracę  społeczną

swoich Członków.

§ 10.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność polityczno-samorządową.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 11.

Celami Stowarzyszenia są:

1. Demokratyzacja życia społeczno-politycznego w Łukowie i powiecie łukowskim;

2. Kształtowanie i rozwijanie idei społeczeństwa obywatelskiego, praw człowieka i swobód

obywatelskich;

3. Kształtowanie  postaw  patriotycznych  i  promocja  wartościowych  inicjatyw  społecznych,

ze szczególnym uwzględnieniem działalności ekologicznej i kulturowej;

4. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych;

5. Popularyzacja sportu oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Ziemi Łukowskiej;

6. Rozwijanie  kapitału  społecznego,  kulturowego,  edukacyjnego  oraz  ekonomicznego

mieszkańców Łukowa i powiatu łukowskiego;

7. Prowadzenie działań profilaktycznych przeciw wykluczeniu społecznemu;

8. Kształtowanie świadomości i przywiązania do historii regionalnej;

9. Wspieranie integracji społecznej mieszkańców miasta i ich działań w zakresie rozwoju życia

społecznego, kultury, ochrony środowiska i infrastruktury;

10. Tworzenie  platformy informacyjnej  skupiającej  mieszkańców,  turystów, inwestorów oraz

sympatyków Łukowa i powiatu łukowskiego;

11. Kształtowanie pozytywnego wizerunku Łukowa.

§ 12.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Działalność  informacyjną  i  edukacyjną  w  celu  kształtowania  postaw  obywatelskich,

prospołecznych i patriotycznych;

2. Organizację  wydarzeń  edukacyjnych,  kulturalnych  oraz  imprez  sportowych  dla  dzieci

i młodzieży, a także osób dorosłych;

3. Współpracę  z  jednostkami  samorządu  terytorialnego,  organizacjami  pozarządowymi,
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przedsiębiorcami i innymi podmiotami realizującymi podobne cele statutowe oraz mediami

w zakresie promocji działalności Stowarzyszenia;

4. Udzielanie  wsparcia  organizacjom  pozarządowym,  instytucjom  publicznym,  osobom

indywidualnym i szeroko rozumianym inicjatywom obywatelskim;

5. Wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym w sprawach dotyczących społeczności

lokalnej;

6. Włączanie  się  Członków  Stowarzyszenia  w  procesy  decyzyjne  na  poziomie  lokalnym

i regionalnym;

7. Reprezentowanie Członków Stowarzyszenia wobec władz samorządowych i państwowych,

a także innych instytucji oraz występowanie do nich z wnioskami i opiniami;

8. Wydawanie  broszur  oraz  innych  materiałów  drukowanych,  związanych  z  celami

Stowarzyszenia;

9. Prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia i stron na portalach społecznościowych.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 13.

Członkiem Stowarzyszenia  może  być  osoba  fizyczna  posiadająca  pełną  zdolność  do  czynności

prawnych  i  niepozbawiona  praw publicznych,  będąca  obywatelem polskim lub  cudzoziemcem,

akceptująca Regulamin, cele oraz program Stowarzyszenia.

§ 14.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Zwyczajnych;

2. Wspierających;

3. Honorowych.

§ 15.

Członkami Zwyczajnymi są automatycznie uczestnicy zebrania założycielskiego, którzy podpisali

listę Założycieli Stowarzyszenia.

§ 16.

1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia  staje  się  osoba,  która złoży pisemną deklarację

członkowską,  zawierającą  rekomendację  co  najmniej  dwóch  obecnych  Członków

Stowarzyszenia;
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2. Przyjęcia nowych Członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w ciągu dwóch tygodni od

daty złożenia przez kandydata deklaracji członkowskiej.

§ 17.

1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca

pomoc merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia;

2. Członkiem  Wspierającym  staje  się  po  złożeniu  pisemnej  deklaracji,  zawierającej

rekomendację co najmniej dwóch obecnych Członków Stowarzyszenia;

3. Członek Wspierający ma prawo udziału w Zebraniu Członków, jednakże tylko z głosem

doradczym. Jego osoba nie ma wpływu na przebieg głosowań w Stowarzyszeniu, nie jest

wliczana do kworum niezbędnego do podjęcia uchwał;

4. Członek Wspierający nie może korzystać z czynnego ani biernego prawa wyborczego do

władz Stowarzyszenia;

5. Członek  Wspierający  jest  zwolniony  z  uiszczania  opłaty  członkowskiej  na  rzecz

Stowarzyszenia. 

6. Przyjęcia nowego Członka Wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w ciągu dwóch

tygodni od daty złożenia przez kandydata deklaracji członkowskiej; 

7. Członek Wspierający posiada prawa wymienione w § 20 z wyjątkiem ust. 5.

§ 18.

1. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny

wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia;

2. Nominacja  na  Członka  Honorowego  odbywa  się  na  wniosek  Zarządu  Stowarzyszenia

podczas Zebrania Członków Stowarzyszenia;

3. Członek  Honorowy  jest  zwolniony  z  uiszczania  opłaty  członkowskiej  na  rzecz

Stowarzyszenia.

4. Członkowi Honorowemu przysługują wszystkie prawa Członka Wspierającego.

 

§ 19.

O wykluczeniu ze Stowarzyszenia bądź zmianie kategorii członkostwa w Stowarzyszeniu decyduje

Zarząd Stowarzyszenia za pomocą uchwały. 

§ 20.

Członek Zwyczajny ma prawo:

1. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;
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2. Korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach, zgodnych

z celami i Regulaminem Stowarzyszenia;

3. Brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia;

4. Używać oznak organizacyjnych Stowarzyszenia;

5. Czynnie i biernie uczestniczyć w głosowaniach i wyborach do władz Stowarzyszenia.

§ 21.

Członek Zwyczajny i Wspierający obowiązany jest do:

1. Brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;

2. Przestrzegania Regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia;

3. Dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia;

4. Regularnego opłacania składek członkowskich, z zastrzeżeniem § 17 ust. 6. 

§ 22.

Członkostwo Zwyczajne i Wspierające w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1. Rezygnacji  z  przynależności  do  Stowarzyszenia,  zgłoszonej  na  piśmie  Zarządowi

Stowarzyszenia;

2. Utraty przez Członka pełnej zdolności do czynności prawnych lub praw publicznych;

3. Wykluczenia  uchwałą  Zarządu  Stowarzyszenia  z  powodu nieprzestrzegania  postanowień

Regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia;

4. Uchwały  Zarządu  Stowarzyszenia  z  powodu  nie  płacenia  składek  członkowskich  przez

okres 3 miesięcy;

5. Śmierci Członka.

§ 23.

Osoba wykluczona ma prawo wniesienia 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 jest ostateczna.

§ 24.

Stowarzyszenie prowadzi i aktualizuje Rejestr Członków Stowarzyszenia.
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Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 25.

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Zebranie Członków;

2) Zarząd Stowarzyszenia.

§ 26.

Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich

sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.

§ 27.

Do wyłącznych kompetencji Zebrania Członków należy:

1. Określanie ogólnych kierunków działalności Stowarzyszenia;

2. Uchwalanie Regulaminu i zmian w Regulaminie;

3. Wybór i odwołanie Zarządu Stowarzyszenia;

4. Kontrola działań podjętych przez Zarząd Stowarzyszenia;

5. Rozpatrywanie skarg Członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu;

6. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Członków Stowarzyszenia;

7. Ustalenie wysokości składki członkowskiej;

8. Określanie zasad regulowania składek członkowskich;

9. Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania (likwidacji) Stowarzyszenia;

10. Rozpatrywanie odwołania o wykluczeniu Członka Stowarzyszenia;

11. Nominowanie na Członka Honorowego Stowarzyszenia; 

§ 28.

Zebranie  Członków  zwołuje  Zarząd  Stowarzyszenia  z  własnej  inicjatywy,  lub  z  inicjatywy

co najmniej 1/3 Członków Stowarzyszenia, nie rzadziej niż raz w roku. 

§ 29.

O zwołaniu Zebrania Członków Zarząd Stowarzyszenia powiadamia wszystkich Członków na co

najmniej 14 dni przed terminem Zebrania. W zawiadomieniu należy podać proponowany porządek

obrad. 
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§ 30.

W  Zebraniu  Członków  biorą  udział  Członkowie  Stowarzyszenia  na  prawach  określonych

niniejszym Regulaminem.

§ 31.

Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, 

w obecności co najmniej 2/3 wszystkich Członków Zwyczajnych.

§ 32.

Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania, wybierany w głosowaniu jawnym zwykłą

większością głosów.

§ 33.

1. Wybory  i  odwołanie  Zarządu  Stowarzyszenia  są  jawne  i  odbywają  się  bezwzględną

większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 wszystkich Członków Zwyczajnych.  

2. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 24 miesiące.

             § 34.

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

1. Reprezentowanie Stowarzyszenia;

2. Realizacja uchwał Zebrania Członków.

3. Przygotowywanie planów działalności Stowarzyszenia;

4. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Zebraniu Członków;

5. Podejmowanie uchwał o wykluczeniu Członka Stowarzyszenia.

§ 35.

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 osób wybranych przez Zebranie Członków.

2. Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu wybierając ze swojego grona:

Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i Członka Zarządu. 

3. W razie  zmniejszenia  się  składu Zarządu Stowarzyszenia zwołuje się  Zebranie  Członków

w celu uzupełnienia składu Zarządu; 

4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa nie rzadziej niż raz na 90 dni. 

5. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.   

§ 36.

Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych

niezbędna jest obecność co najmniej 2 członków Zarządu: Prezesa lub Wiceprezesa oraz Skarbnika.
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Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 37.

Działalność Stowarzyszenia jest finansowana z własnych składek członkowskich. 

§ 38.

Stowarzyszenie może otrzymywać środki na działalność z darowizn, spadków, zapisów, dochodów

z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

§ 39.

Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 40.

Wysokość i częstotliwość uiszczania składek członkowskich ustala Zebranie Członków i określa

w uchwale.

§ 41.

Zebranie Członków ma prawo ustanowić dodatkowe składki w razie potrzeby.

§ 42.

Fundusze  uzyskiwane ze  składek służyć  mogą wyłącznie  realizacji  celów regulaminowych bez

prawa podziału pomiędzy Członków Stowarzyszenia.

§ 43.

Działalność finansową Stowarzyszenia prowadzi Skarbnik Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 44.

Zmiany Regulaminu uchwalane  są  przez  Zebranie  Członków bezwzględną większością  głosów,

w obecności co najmniej 2/3 wszystkich Członków Zwyczajnych.
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§ 45.

Uchwała o likwidacji Stowarzyszenia może być podjęta przez Zebranie Członków większością 3/4

głosów obecnych Członków, uprawnionych do głosowania.

§ 46.

O przeznaczeniu  powstałego majątku  Stowarzyszenia,  w związku  z  likwidacją  Stowarzyszenia,

decyduje Zebranie Członków podejmujące uchwałę o jego przeznaczeniu. 

§ 47.

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  mają  zastosowanie  przepisy  ustawy

z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
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