STATUT Stowarzyszenia - Uczniowskiego Klubu Sportowego
„ROWEROWY TCZEW” z siedzibą w Tczewie

Rozdział 1 - Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny
§ 1 1. Stowarzyszenie ma nazwę Uczniowski Klub Sportowy „Rowerowy Tczew” zwane dalej Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie zrzesza młodzież i dorosłych, uprawiających różnorodne dziedziny kolarstwa rowerowego.
§ 2. 1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza Jej granicami.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Tczew.
§ 3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 4 ustawy o sporcie i z tego tytułu podlega ewidencji
Uczniowskich Klubów Sportowych prowadzonej przez Starostę Tczewskiego oraz posiada osobowość prawną.
§ 4. 1. Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą - Prawo o Stowarzyszeniach oraz własnym
Statutem.
2. Stowarzyszenie może być członkiem okręgowych, regionalnych oraz krajowych związków sportowych.
§ 5. Stowarzyszenie używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2 - Cel i środki działania
§ 6. Celem Stowarzyszenia jest:
1) propagowanie i upowszechnianie zdrowego trybu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, dając im
możliwość udziału w imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych zorganizowanych na najwyższym
poziomie;
2) umożliwianie członkom stowarzyszenia współzawodnictwa w zawodach, wyścigach, konkursach oraz
maratonach, poprzez połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją, zabawą i wyczynem;
3) umożliwienie udziału członkom stowarzyszenia w treningach sportowych oraz warsztatach naprawy rowerów;
4) promocja Tczewa i Kociewia, jako atrakcyjnego miejsca na Pomorzu Gdańskim;
5) uczynienie z Tczewa miasta przyjaznego rowerom i rowerzystom;
6) żywnościowa i sprzętowa pomoc społeczna dla niezamożnych materialnie członków stowarzyszenia.
§ 7. Cele określone w § 6 Statutu, Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1) organizowanie własnych imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych: zawodów, rajdów, konkursów,
imprez na orientację, obozów wędrownych, wypraw, zlotów, pikników.
2) umożliwianie startów członkom na imprezach u organizatorów zewnętrznych;
3) organizowanie spotkań klubowych oraz warsztatów napraw rowerów dla członków Stowarzyszenia;
4) branie udziału w inicjatywach służących promowaniu korzystania z roweru, rozwoju sportów rowerowych,
rozwoju ruchu rowerowego i turystyki oraz kreowaniu polityki rowerowej;
5) działania na rzecz poprawy warunków przemieszczania się rowerem po mieście i jego okolicach,
w szczególności poprzez rozwój infrastruktury rowerowej oraz popularyzowanie zasad bezpieczeństwa ruchu
drogowego;
6) nawiązywanie kontaktów i współpracę z firmami, administracją samorządową, państwową i mediami pod
kątem realizacji inicjatyw i imprez rowerowych;
7) prowadzenie i publikowanie badań związanych ze stanem ruchu rowerowego;
8) organizowanie szkoleń, kampanii społecznych, wykładów, warsztatów, sympozjów, seminariów, odczytów,
konferencji, zjazdów, narad, konkursów, wystaw związanych z promocją i rozwojem ruchu rowerowego;
9) prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej związanych z celami Stowarzyszenia (wydawnictwa
papierowe oraz internetowe);
10) prowadzenie Rowerowni, czyli warsztatu rowerowego dla członków Stowarzyszenia oraz innych
zainteresowanych rowerzystów;
11) organizowanie pomocy żywnościowej i sprzętowej dla młodych oraz uczących się członków
Stowarzyszenia, pochodzących z niezamożnych rodzin;
12) prowadzenie strony internetowej dotyczącej działalności Stowarzyszenia;
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13) gromadzenie środków finansowych na cele statutowe Stowarzyszenia;
14) utrzymywanie kontaktów i współpracę z pokrewnymi organizacjami w kraju i zagranicą.
15) dokonywanie zakupu sprzętu służącego rozwojowi sportu i turystyki przez członków Stowarzyszenia.
§ 8. 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na:
1) społecznej pracy swoich członków i działaczy,
2) pomocy sympatyków,
3) bazie sportowo-rekreacyjnej szkół oraz innych obiektów rekreacyjnych i kulturalnych.
2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
3. Stowarzyszenie może w ramach swojej działalności zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

Rozdział 3 - Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 9. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych i wspierających.
§ 10. 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być uczniowie szkół, rodzice i nauczyciele, sympatycy,
którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Małoletni w wieku 16-18 lat mogą być członkami Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa
wyborczego. Osoby poniżej 16 lat mogą być członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia za zgodą ich ustawowych
przedstawicieli.
§ 11. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia i brać udział w głosowaniu, wybierać i być wybieranym;
2) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Stowarzyszenia;
3) zgłaszania wniosków w sprawach związanych z celami i działalnością Stowarzyszenia;
4) uczestnictwa w imprezach rowerowych organizowanych przez Stowarzyszenie;
5) korzystania z wszelkich urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określanych przez Zarząd Stowarzyszenia;
6) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
Członkom poniżej 16 lat nie przysługują uprawnienia określone w pkt 1.
§ 12. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Stowarzyszenia,
zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno - finansową dla Stowarzyszenia.
§ 13. Członkowie wspierający mają prawo do:
1) uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich przedstawicieli w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia
z głosem doradczym;
2) zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Stowarzyszenia;
3) korzystania z innych uprawnień określonych w Statucie;
4) uczestnictwa w imprezach rowerowych organizowanych przez Stowarzyszenie.
§ 14. Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1) branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia;
2) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
3) godne reprezentowanie barw Stowarzyszenia;
4) płacenie regularne składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
§ 15. 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje poprzez:
1) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu;
2) śmierci członka;
3) rozwiązanie się Stowarzyszenia;
4) skreślenie z listy członków.
2. Skreślenie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu w przypadku:
1) umyślnego naruszenia postanowień Statutu,
2) nie brania udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia przez okres 12 miesięcy;
3) działania na szkodę Stowarzyszenia;
4) zalegania z płatnością składek przez okres 6 miesięcy i nie uregulowania ich mimo wezwania.
3. Od uchwały Zarządu o skreślenie z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w ciągu 30
dni od daty doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem.
§ 16. W działalności Stowarzyszenia na imprezach otwartych mogą brać udział osoby nie będące jego
członkami, w tym dzieci pod opieką opiekunów ustawowych.
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Rozdział 4 - Władze Stowarzyszenia
§ 17. 1. Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Stowarzyszenia, Zarząd, Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz trwa dwa lata.
3. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania
Stowarzyszenia.
4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile postanowienia statutu
nie stanowią inaczej.
§ 18. 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne i
nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd raz na 2 lata.
3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na 1 rok .
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1/3 ogółu członków.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia
wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. Organ zwołujący Walne Zebranie Stowarzyszenia powinien powiadomić internetowo poprzez podanie
ogłoszenia na stronie www.forum.rowerowy.tczew.pl w części wewnątrzorganizacyjnej lub w inny skuteczny
sposób o terminie i proponowanym porządku obrad, nie później jak 14 dni przed tym terminem.
7. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Stowarzyszenia rozszerzony.
§ 19. 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:
1) uchwalanie programów sportowo-turystycznych oraz działalności organizacyjno-finansowej Stowarzyszenia
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
3) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia;
4) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, oraz odwoływanie członków Zarządu i członków Komisji
Rewizyjnej;
5) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich;
6) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Stowarzyszenia;
7) podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie Stowarzyszenia;
8) decydowanie o rozwiązaniu się Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2
członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten
był podany w zawiadomieniu.
3. Z wyjątkiem uchwał o których mowa w § 29 i § 30 ust.1 Statutu uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia
zapadają większością głosów, przy czym przy ich obliczeniu uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale.
4. W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.
§ 20. 1. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest przez Walne Zebranie Stowarzyszenia, które określa liczebność
Zarządu na wybierany okres kadencji. Zarząd liczy od trzech do pięciu osób, które spośród siebie wybierają
Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza.
2. Zebrania Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na dwa
miesiące.
3. Do ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby członków
Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.
§ 21. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy :
1) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
3) tworzenie i rozwiązywanie jednostek organizacyjnych – sekcji kolarskich i innych struktur;
4) wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Stowarzyszenia;
5) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych;
6) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych;
7) zwalnianie niektórych członków z obowiązku płacenia składek w uzasadnionych przypadkach;
8) przyjmowanie i skreślanie członków;
9) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników;
10) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami;
11) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia na Walnych Zebraniach Stowarzyszenia.
§ 22. 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
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3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Uchwały Komisji są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 członków Komisji.
§ 23. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia;
2) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności i określenie terminów
oraz sposobów ich usunięcia;
3) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia oraz stawianie
wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi;
4) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli
Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu
Stowarzyszenia;
5) wystąpienie z żądaniem zwołania Walnego Zebrania Stowarzyszenia, względnie z wnioskiem o zwołanie
posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami
Stowarzyszenia działań Zarządu;
6) przeprowadzenia przynajmniej raz w roku kontroli stanu majątku oraz sposobów zarządzania majątkiem;
7) kontrolowanie przestrzegania Statutu oraz wykonywania uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
§ 24. W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej - władzom tym przysługuje prawo
dokooptowania nowych członków spośród członków Stowarzyszenia. Liczba osób dokooptowanych nie może
przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru dla każdej z Władz, przez okres 12tu miesięcy.

Rozdział 5 - Wyróżnienia i kary
§ 25. 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd
Stowarzyszenia.
§ 26. 1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia - Zarządowi przysługuje
zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Stowarzyszenia - prawo wymierzania
następujących kar:
1) upomnienia,
3) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
2) nagany,
4) wykluczenia.
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego
Zebrania Stowarzyszenia w terminie 30 dni
3. Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6 - Majątek i środki finansowe Stowarzyszenia
§ 27. 1. Na majątek Stowarzyszenia składają się środki finansowe, nieruchomości rzeczy ruchome.
2. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Stowarzyszenie uzyskuje z:
1) składek członkowskich,
2) dotacji budżetowych na zadania zlecone,
3) darowizn, zapisów, spadków osób prawnych i fizycznych,
4) dochody z majątku Stowarzyszenia,
5) innych źródeł.
§ 28. 1. Do nabywania praw, zaciągania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw w imieniu
Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Sekretarza,
2. Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli w innych niż wymienione w ust. 1 uprawniony jest
każdy Członek Zarządu Stowarzyszenia działający jednoosobowo.

Rozdział 7 - Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 29. Zmiany statutu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia podjętej
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.
§ 30. 1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania
Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.
3. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust.1, nie stanowi inaczej, likwidatorami są Prezes i Sekretarz Zarządu
Stowarzyszenia.
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