STATUT STOWARZYSZENIA
"BYSTRZYCKIE TOWARZYSTWO GÓRSKIE"

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „BYSTRZYCKIE TOWARZYSTWO GÓRSKIE” i zwane jest w
dalszej części statutu „Stowarzyszeniem”.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest zastrzeżona.
§ 2.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego
realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami
kraju.
§ 3.
Stowarzyszenie ma osobowość prawną i działa na podstawie ustaw o stowarzyszeniach, pożytku
publicznym i wolontariacie i niniejszego statutu.
§ 4.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji oraz innych osób
prawnych.
§ 5.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, zaś do bezpośredniego
prowadzenia i realizowania swoich spraw i zadań może zatrudniać własnych członków
zwyczajnych, pracowników z zewnątrz i wolontariuszy.
§ 6.
Stowarzyszenie używa pieczęci, odznak, znaków organizacyjnych i legitymacji z zachowaniem
obowiązujących w tym zakresie przepisów.
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Rozdział II
MISJA, CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA
§ 7.
Misją Stowarzyszenia jest wszechstronna działalność wspierająca społeczności lokalne i grupy
społeczne na osi turystyka-edukacja-praca-rozwój. Członkowie Stowarzyszenia wyrażają pogląd,
że rozwój turystyki będącej podstawową gałęzią rozwoju ziemi kłodzkiej możliwy jest dzięki
walorom krajobrazowym, pracy zawodowej, rozwijaniu zainteresowań, życiu w przyjaznym
środowisku oraz pełnym i świadomym korzystaniu z praw i przywilejów w demokratycznym
państwie.
§ 8.
Celami Stowarzyszenia są:
1. Wspieranie rozwoju turystyki, sportu i kultury w regionie i edukacja w tym zakresie;
2. Organizacja i rozwijanie różnych form turystyki oraz współpraca transgraniczna w tym
zakresie;
3. Informowanie o rozwiązaniach prawnych, finansowych i organizacyjnych w Unii Europejskiej
oraz o członkostwie Polski w strukturach UE, szczególnie w kontekście obranych celów
działania Stowarzyszenia
4. Wspieranie merytoryczne, rzeczowe i finansowe inicjatyw społecznych, zwłaszcza
organizacji pozarządowych;
5. Promocja, wdrażanie i finansowanie rozwiązań turystycznych, ekologicznych,
organizacyjnych i prawnych we wszelkich instytucjach życia społecznego i gospodarczego;
6. Wspieranie merytoryczne i finansowe rozwoju regionalnego w tym zadań wspierających
rozwój tzw. społeczeństwa informacyjnego, szczególnie obszarów wiejskich i małych miast;
7. Zapobieganie wykluczeniom z życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego
zagrożonych grup społecznych, także inwalidów i niepełnosprawnych;
8. Promocja i krzewienie zdrowego stylu życia, zwłaszcza wśród ludzi młodych;
9. Pomoc doradcza i wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, gospodarstw
agroturystycznych;
10. Aktywizacja, promowanie i koordynowanie współpracy sektorów publicznego,
pozarządowego i biznesu na rzecz rozwoju turystyki;
11. Inicjowanie, wspieranie i udział w działaniach jednostek samorządu terytorialnego,
administracji publicznej oraz ich agend, zgodnych z misją i celami Stowarzyszenia;
12. Ochrona i odtwarzanie środowiska naturalnego, materialnego i niematerialnego
dziedzictwa kulturowego, ważnych dla rozwoju lokalnych społeczności;
13. Rozwijanie i stymulowanie przedsiębiorczości;
§ 9.
Cele stowarzyszenia realizowane będą poprzez:
1. Finansowanie odbudowy lub remontów turystycznych obiektów użyteczności publicznej,
obiektów kultu religijnego, obiektów i urządzeń zabytkowych, sportowych, atrakcji
turystycznych i finansowanie zakupów wyposażenia do nich, organizację i prowadzenie
ośrodka doradczego, informowania oraz wspierania inicjatyw obywatelskich,
gospodarczych, porad prawnych;
2. Wspieranie finansowe i rzeczowe przedsięwzięć gospodarczych na obszarach wiejskich i
małych miast;
3. Organizację i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów;
4. Organizację konkursów, rajdów, wystaw, przeglądów, festiwali, pokazów, itp.;
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5. Organizację i finansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
6. Wspieranie finansowe i rzeczowe osób w trudnej sytuacji materialnej, szczególnie dzieci i
młodzież, w tym uzdolnioną;
7. Organizację, udział i finansowanie przedsięwzięć społecznych, edukacyjnych, kulturalnych,
ekologicznych i sportowych;
8. Prowadzenie lub finansowanie działalności wydawniczej w zakresie promocji turystyki,
imprez sportowych i wydarzeń związanych z promocją regionu;
9. Organizację lub udział w targach, konferencjach, seminariach, sympozjach, itp;
10. Udział w pracach zespołów badawczych, rozwojowych, naukowych, koncepcyjnych, itp.;
11. Promocję i reklamę realizowanych działań własnych i innych podmiotów, o ile są zgodne z
misją i celami Stowarzyszenia;
12. Inicjowanie i koordynowanie współpracy instytucji, towarzystw, przedsiębiorstw,
gospodarstw, itp. z innych krajów w zakresie obranych celów Stowarzyszenia;
13. Współpracę z podmiotami realizującymi podobne cele, także z zagranicznymi;
Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 10.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, w tym także osoby
małoletnie zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20/89
poz.104).
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele Unii Europejskiej, także nie mieszkający na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Członkowie dzielą się na:
- zwyczajnych,
- wspierających,
- honorowych.
4. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby pełnoletnie, obywatele polscy i cudzoziemcy,
którzy deklarują czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
5. Przyjęcie nowego członka zwyczajnego, z wyjątkiem członków - założycieli, uwarunkowane
jest podpisem co najmniej dwóch innych rekomendujących go członków Stowarzyszenia na
deklaracji członkowskiej.
6. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały
Zarządu, po wcześniejszym wypełnieniu deklaracji członkowskiej.
§ 11.
1. Członek zwyczajny jest zobowiązany:
a) przestrzegać postanowień statutu i regulaminów oraz stosować się do uchwał i
zarządzeń organów Stowarzyszenia;
b) brać czynny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia;
c) opłacać regularnie składki członkowskie;
d) dbać o dobre imię, wizerunek i majątek Stowarzyszenia oraz przyczyniać się do
wzrostu jego znaczenia;
e) dbać o twórczą i koleżeńską atmosferę wśród członków Stowarzyszenia, okazywać
szacunek i tolerancję dla osób o innych światopoglądach;
2. Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do organów Stowarzyszenia;
b) mieć dostęp do dokumentacji Stowarzyszenia;
c) korzystać z wszelkich urządzeń, imprez, usług i pomocy Stowarzyszenia wg
obowiązujących regulaminów;
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d) pierwszeństwa w przypadku potrzeby zatrudnienia przez Stowarzyszenie
pracownika lub innego płatnego zlecenia przed osobą z zewnątrz, o ile posiada
wystarczające kwalifikacje;
e) nosić odznakę organizacyjną Stowarzyszenia.
3. Członek małoletni ma bierne i czynne prawo wyborcze zgodnie z ustawą – Prawo o
stowarzyszeniach.
§ 12.
1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne działające na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami, które deklarują wspomaganie działalności
Stowarzyszenia, m.in. przez wnoszenie kwot pieniężnych – składek, bądź wkładów
niepieniężnych oraz usług i wartości prawnych.
2. Członkowie wspierający są przyjmowani przez Zarząd Stowarzyszenia po złożeniu
deklaracji pisemnej.
3. Członek wspierający jest zobowiązany:
a) pomagać Stowarzyszeniu w realizacji jego statutowych celów;
b) przestrzegać postanowień statutu i regulaminów;
c) uiszczać w terminie składki w zadeklarowanej wysokości.
4. Członek wspierający ma prawo:
a) poprzez swoich przedstawicieli brać udział z głosem doradczym w Zebraniu
Ogólnym, ale poza prawem wyborczym;
b) wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia, oceniać i poddawać
krytyce jego działalność.
§ 13.
1. Godność członka honorowego może być nadana osobie fizycznej jako najwyższa forma
uznania za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia lub za szczególne zasługi w realizowaniu
celów uznawanych przez Stowarzyszenie.
2. Godność członka honorowego nadaje Zebranie Ogólne na wniosek Zarządu.
3. Osoby, którym nadano taką godność, otrzymują dyplom nadania członkostwa honorowego
oraz Odznakę Stowarzyszenia, korzystają z uprawnień członków zwyczajnych, mają
przywilej uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu i innych organach Stowarzyszenia z głosem
doradczym. Członek honorowy może opłacać składki członkowskie, ale nie ma takiego
obowiązku.
§ 14.
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) rozwiązania Stowarzyszenia;
b) rezygnacji złożonej na piśmie;
c) skreślenia przez Zarząd w przypadku nieusprawiedliwionego nie opłacania składek
przez okres dłuższy niż sześć miesięcy;
d) skreślenia przez Zarząd w przypadku nieprzestrzegania przepisów statutu, uchwał i
postanowień władz Stowarzyszenia albo podejmowania działań działających na
szkodę dobrego wizerunku publicznego lub majątku Stowarzyszenia;
e) skreślenia przez Zarząd w przypadku rażącego działania na szkodę dóbr
osobistych i godności innych osób, zwłaszcza członków Stowarzyszenia;
f) skazania wyrokiem sądowym na utratę praw publicznych;
g) zgonu członka Stowarzyszenia.
2. Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu służy odwołanie do Zebrania Ogólnego w terminie
14 dni od daty doręczenia uchwały.
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Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA I ZAKRES ICH KOMPETENCJI
§ 15.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Zebranie Ogólne,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz trwa 4 lata.
3. Powołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej pierwszej kadencji odbędzie się na Zebraniu
Założycielskim.
§ 16.
W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków władz Stowarzyszenia władzom tym
przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać
dwóch członków tych władz pochodzących z wyboru.
§ 17.
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zebranie Ogólne.
§ 18.
Do kompetencji Zebrania Ogólnego należy:
a) ocena działalności Stowarzyszenia i określenie kierunków działalności;
b) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i
podejmowanie w związku z tym uchwał;
c) uchwalanie statutu i regulaminów oraz dokonywanie w nich zmian;
d) powoływanie i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
e) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
f) ustalenie wysokości składki członkowskiej i wpisowego;
g) rozpatrywanie wniosków przedstawionych przez członków i podejmowanie uchwał w
sprawach będących przedmiotem obrad;
h) decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
§ 19.
Obrady Zebrania Ogólnego mogą mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny:
a) zwyczajne Zebranie Ogólne zwoływane jest przez Zarząd nie rzadziej niż raz w
roku;
b) nadzwyczajne Zebranie Ogólne zwoływane jest w razie ważnej potrzeby przez
Zarząd na wniosek:
- Zarządu,
- Komisji Rewizyjnej,
- połowy członków zwyczajnych;
c) uchwały Zebrania Ogólnego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy członków zwyczajnych;
d) o terminie zwołania Zebrania Ogólnego Zarząd zawiadamia członków wszelkimi
dostępnymi środkami przekazu najmniej na 14 dni przed datą obrad;
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e) nadzwyczajne Zebranie Ogólne winno odbyć się w ciągu 30 dni od daty złożenia
wniosku o jego zwołaniu.
f) Zebranie jest prawomocne, jeżeli:
1/ uczestniczy w nim co najmniej 10 % członków zwyczajnych;
2/ uczestniczy w nim mniej, niż 10 % członków zwyczajnych, ale odbywa się w II
terminie, co najmniej 15 minut po ustalonej godzinie zebrania
§ 20.
Zmiany w statucie dokonywane są przez Zebranie Ogólne zwykłą większością głosów przy
obecności 2/3 liczby członków zwyczajnych.
§ 21.
Zarząd Stowarzyszenia liczy trzy osoby.
§ 22.
Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona: Prezesa, Wiceprezesa, Członka
Zarządu
§ 23.
Do Zarządu Stowarzyszenia należą wszelkie sprawy niezastrzeżone w statucie do kompetencji
Zebrania Ogólnego, a w szczególności:
- kierowanie działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentowanie go na zewnątrz;
- sporządzanie planów pracy i budżetu;
- realizowanie programów działania oraz uchwał Zebrania Ogólnego;
- powoływanie i likwidowanie jednostek organizacyjnych;
- sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;
- sporządzanie bilansu;
- zwoływanie Zebrania Ogólnego;
- podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet nowych członków lub pozbawienie
członkostwa w Stowarzyszeniu.
§ 24.
1. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym w obecności przynajmniej trzech członków. W razie równej ilości głosów decyduje
głos Prezesa.
2. Dla ważności oświadczenia woli, pism, pełnomocnictw i dokumentów przy zobowiązaniach o
charakterze majątkowym w imieniu Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków
Zarządu działających łącznie:
A) prezesa lub wiceprezesa, B) Członka Zarządu
Dla ważności innych pism i dokumentów, w tym zleceń płatnych dla członków
Stowarzyszenia ale z wyjątkiem umów o pracę, wymagane są dwa podpisy:
A) prezesa lub wiceprezesa, B) innego członka Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc.
4. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes.
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§ 25.
1. Regulamin działania Zarządu uchwala Zebranie Ogólne.
2. Regulamin określa m.in. tryb informowania członków o działalności Zarządu między
Zebraniami Ogólnymi oraz tryb przedkładania dokumentów Stowarzyszenia do celów
kontrolnych Komisji Rewizyjnej.
§ 26.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia, a w
szczególności realizację przyjętych programów oraz działalność finansową i gospodarczą,
badając ich celowość i legalność.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybranych przez Zebranie Ogólne. Komisja
wyłania ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są zwoływane przez jej Przewodniczącego nie rzadziej niż
dwa razy w roku.
4. Członkowie Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
5. Komisja Rewizyjna z przeprowadzonych czynności kontrolnych składa sprawozdanie przed
Zebraniem Ogólnym, formułując wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium.
6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykła większością głosów przy obecności co
najmniej dwóch członków Komisji, w tym Przewodniczącego.
§ 27.
W razie gdy liczba członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej zmniejszyła się poniżej liczby
określonej w statucie, na wniosek Zarządu zwoływane jest Zebranie Ogólne o charakterze
nadzwyczajnym, które w wyborach uzupełniających przy obecności co najmniej połowy liczby
członków, głosując wybiera brakujących członków zwykłą większością głosów.
Rozdział V
FINANSE I MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 28.
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz prawa majątkowe.
§ 29.
Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie oraz wpisowe;
b) dochody z własnej działalności;
c) dochody z majątku Stowarzyszenia;
d) darowizny, spadki, zapisy od osób fizycznych i prawnych;
e) dotacje, granty i subwencje;
f) ofiarność publiczna;
g) zbiórki publiczne;
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Rozdział VI
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
§ 31.
Dla efektywnej realizacji zadań i celów Stowarzyszenie może tworzyć jednostki organizacyjne nie
posiadające odrębnej osobowości prawnej.
§ 32.
Jednostkę organizacyjną zwana Sekcją na wniosek członków zwyczajnych powołuje Zarząd,
określając w Uchwale:
a) nazwę jednostki,
b) cel powołania jednostki;
c) czas trwania jednostki;
d) zakres i obszar działania jednostki;
e) rodzaj i wielkość przekazywanego majątku Stowarzyszenia do realizacji zadań
jednostki;
f) osobę lub osoby zarządzające oraz zakres ich odpowiedzialności za działalność
jednostki;
g) tryb i formę składania regulaminu, planu pracy, sprawozdań.
§ 33.
Jednostkę organizacyjną rozwiązuje Zarząd, określając w Uchwale:
a) przyczynę rozwiązania jednostki;
b) tryb i formę rozliczenia rzeczowego i finansowego przez osoby zarządzające;
c) tryb i sposób przedłożenia sprawozdania z działalności.
Rozdział VII
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 34.
Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Ogólne większością 2/3 głosów, przy
obecności co najmniej połowy liczby członków.
§ 35.
Uchwała o rozwiązaniu określa sposób likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek
Stowarzyszenia.
Rozdział VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 36.
Spory majątkowe, których stroną jest Stowarzyszenie, rozpatruje właściwy sąd.

Bystrzyckie Towarzystwo Górskie

Strona | 8

