STATUT
Stowarzyszenia Przyjaciół Śmigielskiej Kolejki Wąskotorowej
§1
Postanowienie ogólne
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Przyjaciół Śmigielskiej Kolejki Wąskotorowej.
2. Stowarzyszenie ma osobowość prawną. Jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na
podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” /Dz. U. z 1989 r. nr 20 poz. 104 z
późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu
3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest
Śmigiel.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z prawem
miejscowym.
5. Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z napisem „Stowarzyszenie Przyjaciół Śmigielskiej
Kolejki Wąskotorowej” znaku organizacyjnego i odznak członkowskich zgodnie z
regulaminem wg wzorów ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków Stowarzyszenia.
§2
Cele i sposoby ich realizacji
1. Celem Stowarzyszenia jest:
a) popularyzacja i promocja kolejki w środowisku miejscowym oraz na terenie kraju i
za granicą,
b) pomoc kolejce wąskotorowej w utrzymaniu charakteru użytkowego jako środka
transportu i przewozów lokalnych, pomoc w utrzymaniu infrastruktury jako
dziedzictwa kulturowego Śmigla,
c) rozwijanie wszelkich form turystyki z wykorzystaniem taboru oraz nieruchomości
kolejkowych,
d) inspirowanie i organizowanie środowiska dorosłych oraz młodzieży do działań
promocyjnych tego unikalnego zabytku.
2. Sposoby realizacji celów:
a) przedstawianie właściwym organom samorządowym i rządowym opinii związanych
z działalnością Stowarzyszenia,
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b) współorganizowanie imprez z udziałem innych instytucji i organizacji społecznych
o charakterze kulturalnym, turystycznym i rekreacyjnym; ścisła współpraca z
szkołami i przedszkolami oraz harcerstwem,
c) organizowanie spotkań, konferencji oraz szkoleń dla działaczy i młodzieży oraz
sympatyków,
d) współpraca z mediami, podobnymi stowarzyszeniami w kraju oraz za granicą
działającymi na rzecz turystyki, wymiana doświadczeń oraz wzajemną pomoc,
e) stała współpraca z operatorem kolejki i jego załogą,
§3
Członkowie, ich prawa i obowiązki
1. Stowarzyszenie zrzesza:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych,
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia, która chce wnosić
wkład w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub osoba prawna
uznająca cele Stowarzyszenia, która udzieliła Stowarzyszeniu pomocy finansowej lub
rzeczowej i deklaruje dalsze jej udzielanie.
4. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia następuje na
podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, po złożeniu przez kandydata pisemnej
deklaracji.
5. Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b) zgłaszać wnioski i uczestniczyć w podejmowaniu decyzji w sprawach
Stowarzyszenia i wszystkich formach jego działalności.
6. Członek zwyczajny ma obowiązek:
a) przestrzegać statutu i inne akty normatywne władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczyć w działalności, akcjach i przedsięwzięciach podejmowanych przez
Stowarzyszenie,
c) regularnie płacić składki członkowskie.
7. Członkostwo zwyczajne wygasa w skutek:
a) dobrowolnego zgłoszenia do Zarządu stowarzyszenia pisemnego oświadczenia o
wystąpieniu,
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b) utraty praw publicznych lub zdolności do czynności prawnych,
c) skreślenia z listy członków na podstawie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia z
powodu nie opłacania składek członkowskich przez okres przekraczający sześć
miesięcy, po uprzednim wezwaniu do uregulowania należności,
d) wykluczenie przez Walne Zebranie członków z powodu nieprzestrzegania
postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia z powodu innych przyczyn
przynoszących uszczerbek w dobrym imieniu Stowarzyszenia.
8. Członek wspierający ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym, w Walnym Zebraniu
Członków Stowarzyszenia na jego zaproszenie.
9. Członkowie wspierający, będący osobami prawnymi działają w Stowarzyszeniu przez swych
przedstawicieli.
10. Członkowie wspierający ustają w skutek:
a) dobrowolnego złożenia do Zarządu Stowarzyszenia pisemnego oświadczenia o
wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
b) utraty posiadanej osobowości prawnej,
c) skreślenia przez Zarząd Stowarzyszenia, podjęcia działalności niezgodnej z celami
Stowarzyszenia lub przynoszącej uszczerbek na dobrym imieniu Stowarzyszenia.
11. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która swą działalnością położyła
szczególne zasługi dla realizacji celów Stowarzyszenia.
12. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek
Zarządu, po wyrażeniu zgody przez kandydata.
13. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak
brać udział z głosem doradczym w głosowaniu statutowych władz Stowarzyszenia i są
zwolnieni z obowiązku opłat członkowskich.
14. Członkostwo honorowe ustaje wskutek:
a) dobrowolnego złożenia do Zarządu Stowarzyszenia pisemnego oświadczenia o
zrzeczeniu się członkostwa honorowego,
b) wykluczenia przez Walne Zebranie członków Stowarzyszenia z powodu
nieprzestrzegania postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia, z
powodu innych przyczyn przynoszących uszczerbek na dobrym imieniu
Stowarzyszenia.
§4
Władze Stowarzyszenia i struktura organizacyjna
1. Władzami Stowarzyszenia są:
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a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, są one jednak zobowiązane działać do czasu
ukonstytuowania się nowo wybranych władz.
3. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym,
chyba, że Walne Zebranie członków postanowi inaczej.
4. W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez członka władz Stowarzyszenia,
uzupełnienie może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu,
który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
5. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy członków. W przypadku braku obecności co najmniej połowy członków
danej władzy Stowarzyszenia kolejne powtórzone z tej przyczyny posiedzenie następuje po
upływie 15 minut przy dowolnej ilości obecnych członków tych władz.
6. Szczegółowy tryb bieżącej działalności Stowarzyszenia, jej treść i zakres określają władze
Stowarzyszenia wg swej właściwości, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia i w trybie uchwał
rejestrowanych w protokólarzu ich posiedzeń.
7. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
8. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia co najmniej jeden
raz w roku, a także na każdy wniosek Komisji Rewizyjnej w terminie 3 miesięcy od jego
złożenia.
9. Udział w Walnym Zebraniu Członków biorą:
a) z prawem głosowania – wszyscy członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – wszyscy członkowie wspierający Stowarzyszenie i
honorowi oraz osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia.
10. O terminie, miejscu i projekcie porządku Obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd
Stowarzyszenia zawiadamia pisemnie lub e-mailem każdego Członka Stowarzyszenia z
wyprzedzeniem 14-dni. Obrady Walne Zebrania prowadzi Prezes Stowarzyszenia lub
zastępujący go inny członek Zarządu.
11. Do uprawnień i zadań Walnego Zebrania Członków należy:
a) ustalenie zadań perspektywicznych, programów i planów działań Stowarzyszenia,
b) wybór Prezesa Stowarzyszenia,
c) wybór Zastępcy Prezesa Stowarzyszenia,
d) wybór Skarbnika i Sekretarza Stowarzyszenia,
e) wybór Członka Zarządu Stowarzyszenia,
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f) wybór Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
g) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia, oraz decydowanie o udzieleniu absolutorium dla Zarządu
Stowarzyszenia,
h) ustalenie zasad działalności finansowej Stowarzyszenia, w tym tworzenia
funduszy celowych,
i) uchwalenie regulaminów pracy Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
j) uchwalenie zmian w Statucie Stowarzyszenia zastrzeżonych dla Walnego
Zebrania Członków,
k) podejmowanie uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad,
l) nadawanie członkostwa Honorowego Stowarzyszenia,
m) rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów powstałych między Członkami Władz
Stowarzyszenia na tle ich działalności w Stowarzyszeniu,
n) rozpatrywanie i rozstrzyganie w sprawach naruszeń Statutu, uchwał władz i
dobrego imienia Stowarzyszenia przez jego członków,
o) rozpatrywanie i rozstrzyganie w sprawach skarg na działalność Władz
Stowarzyszenia,
p) pozbawienie członkostwa honorowego,
q) pozbawienie członkostwa zwyczajnego,
r) zawieszenie w prawach członka na czas określony,
s) ustanawianie składek członkowskich,
t) decydowanie w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia.
12. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi 5 osób:
a) Prezes Stowarzyszenia,
b) Zastępca Prezesa Stowarzyszenia,
c) Skarbnik Stowarzyszenia,
d) Sekretarz Stowarzyszenia
e) członek Zwyczajny Stowarzyszenia wybrany przez Walne Zebranie Członków.
13. Do uprawnień i zadań Zarządu Stowarzyszenia należy:
a) realizacja

uchwał

i

innych

postanowień

Walnego

Zebrania

Członków

Stowarzyszenia,
b) kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
c) zwoływanie Walnych Zebrań Członków i przygotowywanie wniosków i
projektów Uchwał na Walne Zebranie Członków,
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d) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i podejmowanie decyzji w zakresie
zobowiązań majątkowych,
e) prowadzenie ewidencji Członków Stowarzyszenia i przyjmowanie w poczet
członków zwyczajnych i wspierających,
f) prowadzenia Biura Zarządu, określanie jego zadań i preliminarza wydatków
finansowych,
g) interpretacja postanowień Statutu Stowarzyszenia na użytek wewnętrzny,
h) powoływanie Ekspertów Stowarzyszenia, Zespołów Doradczych i Opiniujących,
i) ustalenie

regulaminu

i

wzorów

odznak

członkowskich

oraz

znaku

organizacyjnego Stowarzyszenia.
14. Działalność Zarządu Stowarzyszenia opiera się na regulaminie uchwalonym przez Walne
Zebranie członków Stowarzyszenia.
15. Do wyrażania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, jako pełnomocnicy osoby prawnej,
upoważnieni są nierozłącznie dwaj Członkowie Zarządu Stowarzyszenia, z których jeden
pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia lub Zastępcy Prezesa Stowarzyszenia, a drugi
Skarbnika Stowarzyszenia.
16. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech Członków Stowarzyszenia wybranych przez
Walne Zgromadzenie Członków. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zostaje wybrany
spośród jej członków.
17. Do uprawnień i zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia co najmniej jeden raz w
roku i składanie sprawozdań z każdej przeprowadzonej kontroli podczas Walnego
Zebrania Członków,
b) występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskami i projektami uchwał
wynikającymi z prowadzonych kontroli, w tym z wnioskiem dotyczącym
absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
c) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia w posiedzeniu
Zarządu Stowarzyszenia,
d) występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskiem o zwołanie Walnego
Zebrania Członków w związku z wynikami przeprowadzonej kontroli,
e) Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innej funkcji we władzach
Stowarzyszenia,
f) działalność Komisji Rewizyjnej opiera się na regulaminie uchwalonym przez
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
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§5
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
1. Do realizacji swoich celów Stowarzyszenie może posiadać majątek ruchomy, nieruchomy
oraz stworzyć FUNDUSZ.
2. Stowarzyszenie pozyskuje środki majątkowe z:
a) składek członkowskich oraz świadczeń członków wspierających,
b) dotacji i subwencji,
c) spadków i darowizn,
3. Wydatkowanie kwot z funduszu Stowarzyszenia może odbywać się jedynie z przeznaczeniem
na realizację celów Stowarzyszenia.
4. Dokumenty obrotu pieniężnego, obrotu materiałami oraz dokumenty o charakterze
rozliczeniowym i kredytowym podpisują wspólnie Prezes Stowarzyszenia lub Zastępca
Prezesa Stowarzyszenia oraz Skarbnik Stowarzyszenia. Uprawnień tych nie można przenieść
na inne osoby.
§6
Zmiany Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia
1. Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
podjęte większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych
do głosowania.
2. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia, podjętej większością co najmniej ¾ głosów przy obecności co
najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania. Zebranie podejmujące uchwałę o likwidacji
Stowarzyszenia powołuje Komisję Likwidacyjną i uchwala tryb likwidacji.
3. Sprawy zmian Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia muszą być umieszczone w projekcie
porządku obrad walnego zebrania członków podanym do ich wiadomości w terminie co
najmniej 30 dni przed zebraniem.
§7
Postanowienia końcowe
1. W momencie zarejestrowanie Stowarzyszenia członkowie założyciele stają się członkami
zwyczajnymi Stowarzyszenia.
2. Członkowie założyciele wybierają Komitet Założycielski Stowarzyszenia i upoważniają go do
podjęcia czynności rejestracyjnych Stowarzyszenia.
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3. Pierwsze Walne Zebranie Członków zwołuje Komitet założycielski Stowarzyszenia przed
upływem 6 miesięcy licząc od dnia rejestracji Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna wybrana
przez pierwsze zebranie Walne Członków jest zobowiązana do przeprowadzenia w terminie
do 3 miesięcy od jej ukonstytuowania kontroli działalności Komitetu Założycielskiego
Stowarzyszenia.
4. Niniejszy Statut zostaje uchwalony przez członków Założycieli Stowarzyszenia i zgłoszony
przez Komitet Założycielski Stowarzyszenia w postępowaniu rejestracyjnym.
5. Statut niniejszy obowiązuje w stowarzyszeniu do momentu wniesienia zmian przez Walne
Zebranie Członków. Statut jest opieczętowany pieczęcią Stowarzyszenia.
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