REGULAMIN STOWARZYSZENIA RAZEM DLA KSIĄŻENIC
Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny
1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Razem dla Książenic. W dalszych postanowieniach regulaminu zwane
jest Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej RdK.
3. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów statutowych
Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Książenice.
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 Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.
7. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział II
Cele i środki działania
1. Cele Stowarzyszenia to:
a) inicjowanie i kreowanie działań społecznych, edukacyjnych i gospodarczych na rzecz rozwoju
oświaty, kultury, nauki, sportu i rekreacji,
b) wspieranie działań na rzecz rozwoju turystyki,
c) inspirowanie działań na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej,
d) współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i podmiotami, których pomoc organizacyjna
i finansowa może przyczynić się do rozwoju wsi, regionu,
e) popieranie i wspomaganie inicjatyw młodzieżowych,
f) wypoczynek dzieci i młodzieży, krajoznawstwo i turystyka społeczna,
g) działania na rzecz aktywizacji społecznej i kulturalnej dzieci i młodzieży,
h) aktywizacja ludzi starszych, integracja międzypokoleniowa,
i) poprawa standardu życia społeczności wiejskiej,
j) pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturalnej,
k) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
l) realizowanie wniosków i postulatów członków Stowarzyszenia, w granicach dozwolonych prawem.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) współdziałanie z samorządem lokalnym, administracją państwową, placówkami naukowobadawczymi, instytucjami kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi,
b) uczestnictwo w projektach finansujących cele zbieżne z celami Stowarzyszenia,
c) wymianę młodzieży,
d) współpracę z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi
w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia,
e) inicjowanie, koordynowanie, przygotowanie i realizację wspólnych przedsięwzięć służących
prowadzonej przez członków działalności, jej rozwoju i współpracy z innymi podmiotami,
f) reprezentowanie członków wobec innych podmiotów w zakresie koordynowanej przez
Stowarzyszenie wspólnej polityki gospodarczej, społecznej, kulturalnej, oświatowej, wspieranie
działalności sportowej oraz dziedzictwa kulturowego.
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g) wspieranie finansowe, rzeczowe i organizacyjne członków realizujących cele statutowe
Stowarzyszenia,
h) promowanie i wdrażanie działań w dziedzinie ekologii,
i) organizowanie imprez kulturalnych,
j) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych na projekty sprzyjające
rozwojowi sołectwa Książenice,
k) promocję prowadzonej przez członków działalności, pozyskiwanie inwestorów dla realizowanych
przez Członków i Stowarzyszenie wspólnych przedsięwzięć,
l) wspomaganie członków Stowarzyszenia w realizacji zadań własnych i zleconych, informowanie
społeczności lokalnych o celach i przedsięwzięciach Stowarzyszenia,
m) pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych
i międzynarodowych instytucji finansowych,
n) podejmowanie działań organizacyjnych i inwestycyjnych mających na celu zrównoważony rozwój
członków oraz rozwój przedsiębiorczości na terenie objętym działaniem Stowarzyszenia,
o) inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi
społeczności objętych działaniem członków Stowarzyszenia,
p) wspieranie i popieranie przedsięwzięć, organizacji lub osób działających zgodnie z celami statutowymi
Stowarzyszenia,
q) organizację szkoleń, seminariów, udział w wystawach, targach oraz prezentacjach,
r) propagowanie i inicjowanie prowadzenia działalności gospodarczej i aktywizacji zawodowej na terenie
objętym działaniem,
s) nawiązywanie współpracy partnerskiej z organizacjami i stowarzyszeniami państw Unii Europejskiej,
t) inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie, które złożą pisemną deklarację oraz uiszczać
będą składkę członkowską obowiązującą w danym roku kalendarzowym i zostaną przyjęte przez Władze
Stowarzyszenia.
2. Członkostwo w Stowarzyszeniu nabywa się przez przyjęcie zgłoszonej kandydatury - deklaracji
członkowskiej - przez Zebranie Członków w drodze uchwały. Zebranie Członków ma 30 dni na
rozpatrzenie danej kandydatury.
3. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
a) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z biernym i czynnym prawem wyborczym;
b) wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia.
c) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Stowarzyszenia;
d) uczestnictwa we wszelkich przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie;
e) korzystania z wszelkich urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określanych przez Władze
Stowarzyszenia;
f) korzystania z innych uprawnień na zasadach określanych przez Władze Stowarzyszenia.
4. Członek obowiązany jest do:
a) troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia;
b) dbać o sprzęt i urządzenia Stowarzyszenia;
c) brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia;
d) godnie reprezentować barwy Stowarzyszenia;
e) przestrzegać postanowień regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia.
5. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Władz Stowarzyszenia;
b) rozwiązania Stowarzyszenia;
c) śmierci członka;
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d) utraty praw publicznych przez członka Stowarzyszenia;
e) skreślenia z listy członków uchwałą Władz Stowarzyszenia w przypadku:
− działania na szkodę Stowarzyszenia;
− nieprzestrzegania postanowień regulaminów lub uchwał Stowarzyszenia;
− nieopłacenia składek członkowskich przez okres 6-ciu miesięcy;
− z powodu braku udziału w pracach Stowarzyszenia;
− pisemnego wniosku co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
6. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie
14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie
najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia oraz ich organizacja
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Członkowie Stowarzyszenia,
b) Zebranie Członków,
c) Przedstawiciel.
2. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować
o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
a) Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin stanowi
inaczej.
b) W sprawach określonych w par. 4 pkt. a-j niniejszego rozdziału wymagana jest obecność wszystkich
członków stowarzyszenia.
3. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich
sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.
4. Do kompetencji Walnego Zebrania należy m.in:
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 10 000 zł
5. Zebranie Członków zwołuje przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków
kieruje Przewodniczący Zebrania.
6. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Zebranie Członków na
3 letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków.
7. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:
a) reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz
b) zarządzanie majątkiem stowarzyszenia
c) zwoływanie zebrania członków
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Rozdział V
Majątek i fundusze
1. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z:
− składek członkowskich,
− dotacji,
− darowizn,
− zbiórek publicznych,
− spadków, zapisów,
− dochodów z majątku stowarzyszenia.
Rozdział VI
Zmiana regulaminu i rozwiązanie Stowarzyszenia
1. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków
zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie
pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo
o stowarzyszeniach.
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