REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
Radomianie dla Demokracji
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Radomianie dla Demokracji. W dalszych postanowieniach

regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Radom.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz

przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.

Rozdział II
Cele i środki działania
1. Cele Stowarzyszenia to:
a. Propagowanie wartości demokratycznych i postaw obywatelskich w lokalnym społeczeństwie.
b. Propagowanie treści kulturalnych, historycznych i patriotycznych wśród dzieci i młodzieży.
c. Propagowanie wśród lokalnego społeczeństwa tematyki praw człowieka, swobód obywatelskich,
społeczno-prawnych i gospodarczych
d. Współpraca i wspieranie lokalnych inicjatyw, ruchów społecznych i stowarzyszeń w działaniach
zgodnych z celami Stowarzyszenia.
e. Inicjowanie i uczestniczenie w akcjach humanitarnych.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. Organizowanie debat, warsztatów, spotkań i paneli dyskusyjnych.
b. Organizowanie zgromadzeń publicznych, spotkań i akcji wspierających.
c. Działalność wydawnicza.
d. Organizowanie kampanii informacyjnych.
e. Organizowanie zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych..

Rozdział III
Członkowie-prawa i obowiązki
1. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
2. Członkowie Stowarzyszenia tworzą Zebranie Członków.
3. Przyjęcia nowych członków dokonuje minimum 2 członków Zarządu
4. Członek ma prawo:
a)
b)
c)
d)
e)

Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
Zgłaszania projektów uchwał nie później niż na 7 dni przed Zebraniem Członków.

5. Członek obowiązany jest do:
a) Przestrzegania niniejszego Regulaminu i uchwał przyjętych przez Zebranie Członków
b) Terminowego opłacania składek
c) Brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów
6. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a. Pisemnej rezygnacji Członka Stowarzyszenia
b. wykluczenia przez Zebranie Członków:
 z powodu łamania Regulaminu i nieprzestrzegania uchwał przyjętych przez Zebranie Członków,
 z powodu braku udziału w pracach Stowarzyszenia,
 z powodu nie opłacania składek za okres co najmniej pół roku,
 na pisemny umotywowany wniosek co najmniej trzech członków Stowarzyszenia
c. utraty praw obywatelskich bądź ubezwłasnowolnienia całkowitego
d. śmierci Członka Stowarzyszenia
7. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 7
dni
od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie
najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
1. Zebranie Członków, o którym mowa w rozdziale III pkt. 2 niniejszego Regulaminu stanowi najwyższą
władzę Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Zebrania Członków należy w szczególności:
a) ustalanie kierunków działania i rozwoju,
b) wybór i odwołanie Przedstawiciela,
c) przyjmowanie i odwoływanie członków,
d) uchwalanie zmian Regulaminu,
e) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
f) podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
g) podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego,
h) podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki,
i) podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do
długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy,
j) podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 3000,00 zł.
k) wyłonienie spośród członków Skarbnika i Sekretarza, którzy są zastępcami przedstawiciela,
3. Uchwały Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków Stowarzyszenia.
4. W sprawach określonych w rozdziale IV pkt. 2 lit. d) – j) niniejszego Regulaminu wymagana jest
obecność co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia.
5. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów chyba
że Regulamin stanowi inaczej. Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania
tajnego.
6. Przyjęcie uchwały stwierdzają własnoręcznym podpisem Przedstawiciela wraz z jednym członkiem
Zebrania Członków.
7. Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Przedstawiciela, którego kadencja trwa 2 lata.
8. Członek Stowarzyszenia może pełnić funkcję Przedstawiciela nie dłużej niż dwie kadencje.
9. Do zakresu obowiązków Przedstawiciela należy
a) reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz,
b) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
c) zwoływanie i prowadzenie Zebrania Członków,
10. Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia.
11. Przedstawiciel bądź osoba przez niego wyznaczona, informuje członków Stowarzyszenia o terminie
zwołania Zebrania Członków nie później niż na 10 dni przed zebraniem.

Rozdział V
Majątek i fundusze
1. Środki na działalność Stowarzyszenia pochodzą:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej,
d) zbiórek publicznych.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Przedstawiciel
wraz z co najmniej połową Zebrania Członków.
5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w
sprawach majątkowych wymagane są podpisy co najmniej dwóch członków Zarządu
6. Zarząd nie może podejmować zobowiązań finansowych, których łączna kwota przekracza aktualny stan
konta.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji
oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o
Stowarzyszeniach.
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