REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
„ŻYWICA’”

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Stowarzyszenie „Żywica” W dalszych postanowieniach regulaminu
zwane jest Stowarzyszeniem.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska a w szczególności miasto i Gmina Oborniki Śląskie.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Oborniki Śląskie
4. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Zarząd Stowarzyszenia wybierany przez Zebranie Członków.
5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz
przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach.

6. Działalność statutowa Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków oraz na współpracy z
sympatykami; zasady tej współpracy zostaną określone w uchwale Zebrania Członków.

7. Stowarzyszenie środki na swoją działalność uzyskuje ze składek członkowskich, darowizn, spadków,
zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia, ofiarności publicznej oraz dotacji.

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

9. Celami Stowarzyszenia są:
a) ochrona dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego, architektury krajobrazu i zabytków
b) podnoszenie świadomości ekologicznej i edukacja społeczeństwa,
c) promocja i wspieranie kultury,
d) działanie na rzecz ochrony przyrody ,
e) zapobieganie degradacji środowiska,
f) propagowanie zdrowego stylu życia,
g) działalność na rzecz rozwoju regionalnego ,
h) kształtowanie postaw postępowania i działalności zgodnie z zasadą zrównoważonego
rozwoju.
i) promocja i organizacja wolontariatu.
j) integracja środowisk ekologicznych i lokalnych

10) Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez:

a) interwencje i akcje bezpośrednie w sytuacji zagrożenia dla środowiska naturalnego;
b) występowanie o informację publiczną i informację o środowisku oraz ich rozpowszechnianie;
c) udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z działalnością statutową;
d) prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, promocyjnej i reklamowej
e) organizowanie akcji upowszechniających postawy proekologiczne;
f) działalność szkoleniową, organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów, konferencji;
g) organizowanie imprez i wydarzeń artystycznych i innych;
h) promocję i wspieranie organizacji, instytucji i przedsiębiorców w zakresie ochrony
środowiska i ochrony zwierząt;

i) współpracę z innymi organizacjami, instytucjami i przedsiębiorcami w kraju i za granicą w
zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego, krajobrazowego i kulturowego;

j) inne działania proekologiczne;
11) Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
12) Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą na Zebraniu Członków
po rekomendacji dwóch członków i autoprezentacji kandydata.
13) Członek ma prawo do:

a) głosowania na Zebraniach Członków;
b) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
c) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia;
d) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach na Przedstawiciela Stowarzyszenia.
14) Członek obowiązany jest do:

a) aktywnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia;
b) uczestniczenia w Zebraniach Członków;
c) przestrzegania Regulaminu i uchwał Stowarzyszenia;
d) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
15) Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) złożenia pisemnej rezygnacji;
b) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia następującego w drodze zarządzenia zarządu
stowarzyszenia za: nieusprawiedliwione nieobecności na dwóch kolejnych Zebraniach

Członków, brak aktywności na rzecz Stowarzyszenia powyżej sześciu miesięcy, łamanie
zasad Regulaminu, działanie na szkodę Stowarzyszenia lub rażące naruszanie interesów
Stowarzyszenia.
16) W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności na dwóch kolejnych Zebraniach Członków lub
braku aktywności na rzecz Stowarzyszenia powyżej sześciu miesięcy Zarząd Stowarzyszenia może
zaproponować członkowi współpracę ze Stowarzyszeniem na zasadach określonych w uchwale
Zebrania Członków dotyczącej sympatyków.
17) Doręczenie zarządzenia Zarządu Stowarzyszenia może nastąpić na piśmie lub drogą elektroniczną na
podany przez Członka adres e-mail.
18) Osoba skreślona z listy członków Stowarzyszenia ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania
Członków w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia woli. Wniesienie odwołania w terminie
zawiesza wykonanie zarządzenia Zarządu Stowarzyszenia w danej kwestii. Zebranie Członków
rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.
19) Władzami Stowarzyszenia są wszyscy członkowie.
20) Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia, jeśli regulamin nie stanowi inaczej.
21) Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich
sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.
22) Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.
23) Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na wniosek 30%
członków Stowarzyszenia, jednak nie mniej niż trzy osoby.
24) Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 3 lata.
25) 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 (trzech) członków i wybierany jest przez Zebranie

Członków
2. Każdy z członków Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie samodzielnie.
3. Do zaciągania zobowiązań majątkowych powyżej 5 000 zł wymagane jest współdziałanie
dwóch członków Zarządu.
4. W razie, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie
składu organu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie
organu. W trybie tym nie można powołać więcej niż połowy składu organu.
5. Zarząd Stowarzyszenia może zostać odwołany przez Zebranie Członków, jeśli działa na szkodę
Stowarzyszenia bądź rażąco narusza jego interesy, zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków.

26) Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:
a) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
b) Sygnowanie dokumentów Stowarzyszenia;
c) Wydawanie zarządzeń określonych w niniejszym Regulaminie.
27) Podjęcie przez Zarząd Stowarzyszenia decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu
wymaga zgody wszystkich członków stowarzyszenia. Są to w szczególności:
a) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
b) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
c) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki
d) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu

umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy
e) zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 5 000 zł

28) Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków może
podjąć uchwałę o zmianie Regulaminu.
29) Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności min. 70% członków może podjąć
uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.
30) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy –
Prawo o stowarzyszeniach.

