REGULAMIN ORGANIZACYJNY STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
Rokietnicki Klub Seniorów

§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę

Rokietnicki Klub Seniorów,

w dalszej części regulaminu zwane „Klubem”.
2. Siedzibą Klubu jest: 62-090 Rokietnica, ul. Sportowa 1
3. Terenem działania Klubu jest Gmina Rokietnica, powiat poznański, województwo
wielkopolskie.
4. Klub jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych,
nie posiadającym osobowości prawnej, zrzeszającym emerytów i rencistów oraz osoby
50+.
5. Klub

jest

stowarzyszeniem

zwykłym

w

rozumieniu

ustawy

–

Prawo

o stowarzyszeniach.
6. Klub zawiązany jest na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu
przyjętego na zebraniu założycielskim stowarzyszenia zwykłego.
7. Działalność Klubu oparta jest głównie na pracy społecznej członków.

§2
Cele działania Rokietnickiego Klubu Seniorów:
1. Organizowanie aktywnego życia kulturalnego.
2. Zwiększanie aktywności fizycznej i zdrowotnej członków Klubu.
3. Poszerzanie horyzontów w zakresie wiedzy ogólnej oraz tematycznej.
4. Udzielanie się w życiu społecznym miejscowości Rokietnica a także całej gminy.
5. Pozyskiwanie środków na działalność statutową.
6. Motywowanie środowiska seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego i zwiększania
udziału w życiu społecznym.
7. Propagowanie różnych form działalności twórczej seniorów.
8. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej , pielęgnowanie polskości oraz
rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej.
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9. Promocja Gminy Rokietnica.
10. Organizowanie grup zainteresowań o różnej tematyce zawodowej , kulturalnej,
sportowej, wspieranie ich aktywności.
11. Wspieranie oraz realizacja innych inicjatyw zgłaszanych i podejmowanych przez seniorów.

§3
Rokietnicki Klub Seniorów realizuje swoje cele poprzez:
1. Rozpoznawanie potrzeb i rozwijanie zainteresowań środowiska seniorów.
2. Organizację wyjazdów tematycznych oraz wycieczek krajoznawczych.
3. Uczestnictwo w zajęciach poprawiających kondycję fizyczną oraz sprawność umysłową.
4. Udział w akcjach edukacyjnych oraz organizację warsztatów artystycznych.
5. Organizację spotkań z artystami z różnych dziedzin kultury i sztuki
6. Organizację spotkań z przedstawicielami służby zdrowia w celu przybliżenia schorzeń
wieku senioralnego.
7. Współpracę z innymi organizacjami zrzeszającymi seniorów, wspólne organizowanie
imprez okolicznościowych.
8. Aktywne spędzanie wolnego czasu, inicjatywy rozwoju swoich małych ojczyzn.
9. Integrację rówieśniczą i międzypokoleniową.

§4
1. Członkiem

Klubu

może

zostać

osoba

fizyczna

posiadająca

pełną

zdolność

do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży pisemny wniosek
o przyjęcie do Klubu wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. O przyjęciu do Klubu decyduje Zarząd w formie głosowania na najbliższym zebraniu
członków Zarządu. Osoba zostaje przyjęta jeżeli Zarząd przegłosuje przyjęcie do Klubu
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. O podjętej
decyzji w sprawie przyjęcia do Klubu kandydat na członka jest informowany w sposób
zwyczajowo przyjęty a na najbliższym ogólnym zebraniu członków Zarząd informuje o
podjętej decyzji na forum Klubu. Nowy członek Klubu jest informowany przez Zarząd o
aktualnych warunkach Klubu dotyczących składek i opłaty wstępnej.
3. W przypadku odmowy przyjęcia do Klubu Zarząd informuje kandydata o podjętej decyzji
pisemnie nie później niż 7dni od podjęcia decyzji. Kandydatowi przysługuje prawo
odwołania do Walnego Zebrania Członków, które winien złożyć w terminie 14 dni od daty
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dostarczenia decyzji o odmowie przyjęcia

do Klubu. Odwołanie składa się za

pośrednictwem Zarządu.
4. Utrata członkostwa następuje w przypadku:
a) śmierci członka,
b) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi na piśmie,
c) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
d) utraty praw publicznych,
e) wykluczenia członka Klubu z powodu:
• niepłacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy
• nieprzestrzegania uchwał władz Klubu oraz postanowień niniejszego Regulaminu
• działanie na szkodę Klubu
5. Decyzję w przedmiocie wykluczenia członka z Klubu podejmuje Zarząd na najbliższym
posiedzeniu w formie głosowania. Członek zostaje wykluczony z Klubu jeżeli Zarząd
przegłosuje tę decyzję większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
Zarządu. Zarząd informuje osobę o wykluczeniu z Klubu pisemnie w ciągu 7dni od podjęcia
decyzji podając powód wykluczenia.
6. Wykluczony członek Klubu może odwołać się od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania
Członków za pośrednictwem Zarządu w ciągu 14dni od odebrania pisma o wykluczeniu.
Walne Zebranie Członków Klubu podejmuje decyzję o wykluczeniu członka na najbliższym
spotkaniu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów członków obecnych na
Walnym Zebraniu.
7. Uchwała Walnego Zebrania Członków w przedmiocie wykluczenia Członka Klubu jest
ostateczna.

§5
1. Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd
2. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
3. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków, które stanowią wszyscy
członkowie Klubu.
4. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
5. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz na rok.
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6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 1/3 członków Klubu.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w ciągu 30 dni od daty złożenia
wniosku.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla rozpatrzenia których
zostało zwołane.

§6
1. Walne Zebranie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach
Klubu, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych niniejszym Regulaminem do kompetencji
Zarządu.
2. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków należą w szczególności:
a) wybór i odwołanie członków Zarządu,
b) przyjęcie i uchwalanie zmian Regulaminu,
c) uchwalanie głównych kierunków i programów działania Klubu,
d) kontrola działań podjętych przez Zarząd,
e) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Klubu,
f) ustalanie wysokości składki członkowskiej,
g) rozpatrywanie skarg członków Klubu na działalność Zarządu.
3. Uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu, o ile regulamin nie stanowi inaczej,
podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności:
a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
b) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut później niż pierwszy
termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§7
1. Zarząd Klubu składa się z 5 członków.
2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, V-ce Prezes, Sekretarz, Skarbnik, Członek
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3. Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów.
4. Wyboru Zarządu dokonuje się spośród członków, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
5. W skład Zarządu wchodzą kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
6. Podział funkcji w składzie Zarządu dokonuje się wewnętrznie pośród wybranych przez
Walne Zebranie Członków, kandydatów do Zarządu. W razie braku możliwości
wewnętrznego podziału funkcji wśród wybranych Członków Zarządu o podziale funkcji
decyduje Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym decydując zwykłą większością
głosów obecnych na sali członków Klubu.
7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy
miesiące.
8. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
9. Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizowanie celów Klubu,
b) reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
c) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
d) kierowanie bieżącą działalnością Klubu,
e) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania,
f) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
g) przyjmowanie i wykluczanie członków Klubu
h) sporządzanie

sprawozdań

merytorycznych

oraz

finansowych

Klubu

i przedstawianie ich Walnemu Zebraniu Członków do zatwierdzenia.
10. W razie, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie
składu organu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie
organu. W trybie tym nie można powołać więcej niż połowy składu organu.

§8
Klub uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków,
zapisów, dochodów z majątku Klubu oraz ofiarności publicznej.
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§9
1. Środkami

finansowymi

Klubu

zarządza

Zarząd,

zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego
Zebrania Członków.

2. Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga
uprzedniej zgody członków Klubu. Zgoda wyrażana jest w głosowaniu jawnym a decyzja
podejmowana zwykłą większością głosów. Uchwała w sprawie czynności przekraczających
zakres zwykłego zarządu przegłosowana przez członków Klubu większością głosów stanowi
pełnomocnictwo do dokonania tych czynności.
3. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są:
a) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
b) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
c) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,
d) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie
umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,
e) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.
4. Do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu
działających łącznie.

§ 10
Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie
Członków większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne
Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków majątkowych Klubu.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
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