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STATUT
STOWARZYSZENIA TURYSTYCZNEGO
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Statut przyjęty uchwałą nr 5/2018 Walnego Zebrania Członków z dnia 4 czerwca 2018 r.
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Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie nosi
Stowarzyszeniem.

nazwę Stowarzyszenie Turystyczne „Cyba”,
Stowarzyszenie może używać skrótu ST „Cyba”.

zwane

dalej

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz
miejscowość Jedlicze, pow. krośnieński.

3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§2
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2017 r. poz. 210) oraz ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.z 2016 r. poz. 1817,
z późn. zm.) niniejszego Statutu.
§3
Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych organizacji, o tym samym lub podobnym
profilu działania.
§4
Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
pozarządowymi i innymi instytucjami.
§5
Stowarzyszenie ma prawo używania własnych pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych
z zachowaniem obowiązujących przepisów.

Rozdział II
Cele i środki działania
§6
1. Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) aktywizacja turystyczna, rekreacyjna i sportowa społeczeństwa na bazie walorów środowiska
geograficznego bliskiego i dalszego regionu Polski;
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2) działania integrujące różne grupy społeczne oraz budowanie więzi międzypokoleniowej
między innymi podczas uprawiania różnorodnych form turystyki pieszej, autokarowej,
rowerowej, wodnej i innych;
3) kształtowanie i propagowanie postaw prozdrowotnych u dzieci, młodzieży, osób dorosłych
i ludzi starszych oraz przeciwdziałanie uzależnieniom;
4) promocja walorów przyrodniczych , kulturowych Gminy Jedlicze i działania na rzecz
infrastruktury turystycznej;
5) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami, w tym współpracy w Euroregionie Karpackim;
6) wspieranie działań związanych z racjonalnym wykorzystaniem zasobów przyrody i ochroną
środowiska przyrodniczego.
§7
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:
1) Działania nieodpłatne pożytku publicznego, takie jak:
a) organizowanie spotkań mających na celu rozbudzanie zainteresowań historią, kulturą
i przyrodą regionu, Polski i świata;
b) organizowanie lub inicjowanie konferencji, dyskusji, wykładów, spotkań autorskich,
imprez i wystaw, konkursów;
c) organizowanie imprez turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych w celu
wzmacniania więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych;
d) organizowanie akcji na rzecz racjonalnego korzystania z zasobów przyrody
i dziedzictwa kulturowego oraz krzewienia idei zachowania tych wartości dla
przyszłych pokoleń;
e) informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach i ich wynikach za
pośrednictwem środków mediów oraz własnych wydawnictw,
f) opracowywanie folderów o walorach przyrodniczych i kulturowych gminy;
g) opracowywanie i wytyczanie ścieżek turystycznych i spacerowych w gminie;
h) występowanie do władz samorządowych z projektami dotyczącymi infrastruktury
turystycznej oraz zgłaszanie wniosków mających na celu ochronę środowiska
i poprawę jego stanu.
2) Działania odpłatne pożytku publicznego, takie jak:
a) organizowanie wycieczek górskich po bliskich i dalszych regionach Polski oraz do
innych krajów;
b) organizowanie wyjazdów krajoznawczych po bliskich i dalszych regionach Polski oraz
do innych krajów;
c) organizowanie innych form turystyki (rajdy, zloty, zajęcia terenowe) dla dzieci
i młodzieży, osób dorosłych i starszych;
d) organizowanie wykładów, spotkań autorskich;
e) działalność wydawnicza w zakresie upowszechniania wiedzy o regionie;
2. Stowarzyszenie realizując swoje cele współpracuje z:
1) władzami rządowymi i samorządowymi;
2) organizacjami krajowymi, zagranicznymi o podobnych celach statutowych,
3) mediami publicznymi tj. prasą, radiem, telewizją i portalami internetowymi.
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Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§8
1. Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna, która pragnie wnieść
wkład w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenie i jest zaangażowana w życie społeczności
regionu oraz złoży pisemną deklarację przystąpienia. O przyjęciu członka decyduje Zarząd
w drodze uchwały.
2. Członkowstwo może być zwyczajne lub wspierające.
§9
Członek Stowarzyszenia ma prawo:
1) czynnego i biernego udziału w wyborach władz Stowarzyszenia;
2) podejmowania inicjatyw, zgłaszania wniosków i głosowania na zebraniach Stowarzyszenia
zgodnie z przepisami Statutu;
3) zgłaszania opinii, postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia;
4) legitymowania się przynależnością do Stowarzyszenia;
5) korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
§ 10
1. Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
1) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
2) aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia;
3) regularnego opłacania składki członkowskiej zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania.
2. Zapisu ust.1. pkt 3 nie dotyczy członka wspierającego.
§ 11
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:
1) pisemnej rezygnacji członka;
2) skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich do
końca pierwszego kwartału następnego roku, za który należna jest składka;
3) popełnienia przestępstwa umyślnego z niskich pobudek potwierdzonego prawomocnym
wyrokiem sądu powszechnego;
4) śmierci członka;
5) rozwiązania się Stowarzyszenia;
6) z innych przyczyn na podstawie uchwały Zarządu.
§ 12
Członkom skreślonym z listy członków przysługuje prawo wniesienia odwołania do najbliższego
Walnego Zebrania.
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Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 13
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa dwa lata.
3. Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego
Zebrania.
4. Członkowie władz Stowarzyszenia mogą sprawować swoje funkcje dłużej niż jedną kadencję.

A/ Walne Zebranie
§ 14
1. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, zwane dalej Walnym
Zebraniem. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia,
podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) powoływanie władz Stowarzyszenia: wybór Prezesa, Członków Zarządu, Komisji
Rewizyjnej,
2) podejmowanie uchwał o przystępowaniu do stowarzyszeń;
3) uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia;
4) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu;
5) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
6) opiniowanie i rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej;
7) ustalanie wysokości składek;
8) podejmowanie
uchwały
dotyczącej
przyjęcia
rocznego
sprawozdania
merytorycznego, sprawozdania finansowego (jeśli jest obowiązujące) oraz udzielenie
absolutorium dla Zarządu.
3. Walne Zebrania powinno odbyć się co najmniej jeden raz w roku.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia członków
poprzez stronę internetową lub elektronicznie e- mailem na wskazany pisemnie uprzednio
adres, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
5. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów:
1) w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy liczby członków;
2) w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
6. Głosowanie uchwał Walnego Zebrania odbywa się jawnie. Wniosek o utajnienie głosowania
uchwał musi być przegłosowany zwykłą większością głosów przez Walne Zebranie.
7. Walne Zebranie Członków powołuje uchwałą pełnomocnika do podpisywania umowy z
członkami zarządu dotyczącej wynagrodzenia za pracę zarządczą lub za konkretne zadanie.
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§ 15
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu na wniosek
Komisji Rewizyjnej lub 1/5 członków Stowarzyszenia.
2. Wniosek Komisji Rewizyjnej lub członków Stowarzyszenia winien określić sprawy, które ma
rozpatrywać Walne Zebranie.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie nie dłuższym niż 30
dni od daty otrzymania wniosku.

B/Zarząd
§ 16
1. Zarząd składa się z 6 -8 osób wybranych przez Walne Zebranie.
2. Zarządu składa się z Prezesa, Zastępcy Prezesa, Sekretarza i Skarbnika i 2 -4 członków.
3. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby
członków Zarządu, w tym Prezesa lub Zastępcy Prezesa. W razie równej liczby głosów
decyduje głos przewodniczącego zebrania.
4. W przypadku zmniejszenia składu Zarządu w trakcie kadencji , na wniosek Prezesa Zarząd
przyjmuje członków w drodze uchwały. Ilość przyjętych w tym trybie członków Zarządu w
trakcie kadencji może wynosić maksymalnie 2 osoby.
§ 17
1. Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb lecz nie rzadziej, niż jeden raz w kwartale
i zwoływane są przez Prezesa, Zastępcę Prezesa lub Sekretarza.
§ 18
Do kompetencji Zarządu należy:
1) opracowywanie i zatwierdzenie rocznego planu działania i projektu budżetu na dany rok
obrachunkowy;
2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania;
3) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami
i wytycznym Walnego Zebrania;
4) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań;
5) podejmowanie decyzji o przyjęciu lub skreśleniu członków;
6) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Zarządu;
7) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o
przyjmowaniu zapisów i darowizn;
8) zawieranie umów lub upoważnianie do ich zawierania;
9) ustanawianie pełnomocników Stowarzyszenia;
10) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
11) powoływanie komisji problemowych i zespołów roboczych;
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C/Komisja Rewizyjna
§ 19
Organizację i tryb
Walne Zebranie.

pracy

Komisji

Rewizyjnej

określa

regulamin

uchwalony

przez

§ 20
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie
przewodniczącego i sekretarza.
2. W posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym może brać udział upoważniony członek Komisji
Rewizyjnej.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
5. W przypadku rezygnacji poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej lub w przypadkach
zmniejszenia składu Komisji Rewizyjnej z przyczyn innych niż rezygnacja, Komisji Rewizyjnej
przysługuje prawo uzupełnienia w trakcie tej samej jej kadencji składu Komisji w ilości nie
przekraczającej 1/3 statutowej liczby członków.

§ 21
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzenie co najmniej dwa razy w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia;
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz
usunięcia stwierdzonych uchybień;
3) sporządzanie sprawozdań ze swej działalności i występowanie do Walnego Zebrania z wnioskiem
o absolutorium dla Zarządu.

Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 22
Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
1) działań związanych z organizacją wycieczek górskich po bliskich i dalszych regionach Polski
oraz do innych krajów;
2) działań związanych z organizacją wyjazdów krajoznawczych po bliskich i dalszych regionach
Polski oraz do innych krajów;
3) działań związanych z organizacją innych form turystyki (rajdy, zloty, zajęcia terenowe) dla
dzieci i młodzieży, osób dorosłych i starszych);
4) pokrywania kosztów wydarzeń kameralnych (wykłady, prelekcje, spotkania autorskie,
tematyczne i inne);
5) sprzedaży folderów i opracowań o tematyce turystycznej i krajoznawczej;
6) innych działań zgodnych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia.
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§ 23
Całkowity przychód z tytułu odpłatnej działalności określonej w § 22 przeznaczony jest na cele
statutowe Stowarzyszenia.
§ 24
1. Majątek Stowarzyszenie stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2 . Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1) wpływy z wpisowego i składek członkowskich;
2) wpływy z działalności statutowej;
3) zapisy, darowizny;
4) dotacje budżetowe, subwencje;
5) wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego;
6) dotacje pozyskane z konkursów, grantów;
7) wpływy ze zbiórek publicznych i różnego rodzaju imprez;
8) inne wpływy.
§ 25
Do składania oświadczeń woli, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest (wymagane są
podpisy) dwóch członków Zarządu spośród: Prezesa lub Zastępcy Prezesa i Skarbnika.
§ 26

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2 . Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
3. Wszelkie środki pieniężne przechowywane są na rachunku bankowym Stowarzyszenia.
Dopuszczalne jest wprowadzenie w Stowarzyszeniu obrotu gotówkowego (kasy).

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 27
1. Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie
większością 2/3 głosów przy obecności:
1) w pierwszym terminie - co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia,
2) w drugim terminie - zwykłą większością głosów, lecz przy obecności nie mniej niż 1/4
liczby członków.
2. Wraz z uchwałą o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie podejmuje uchwałę o
przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołaniu Komisji Likwidacyjnej.
3. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do typowania biegłych - rzeczoznawców i
występowania we wszystkich sprawach dotyczących członków Stowarzyszenia.
§ 28
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się
obowiązującego prawa, a w szczególności Prawa o stowarzyszeniach.

odpowiednie

przepisy

Jedlicze, dnia 4 czerwca 2018r.
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