Statut
Stowarzyszenia Strefa MTB Sudety
z dnia 19.04.2017r.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne.
§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Strefa MTB Sudety zwane dalej
Stowarzyszeniem.
§ 2. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego prawa oraz niniejszego statutu i
posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
§ 3. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
§ 4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Jodłownik.
§ 5. Działalność Stowarzyszenia opiera się na działalności społecznej członków zwyczajnych i
członków wspierających. W celu wykonania niektórych zadań Stowarzyszenie może zawierać
umowy cywilno-prawne z osobami fizycznymi i prawnymi.
§ 6. Stowarzyszenie używa nazwy, pieczęci, barw, logo i odznaki organizacyjnej zgodnie z
obowiązującymi przepisami i uchwałą Władz Stowarzyszenia.
§ 7. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
Rozdział 2
Cele, Sposoby, Finansowanie
§ 8. Celem działalności Stowarzyszenia jest:
1. objęcie systemem górskich tras rowerowych zwartego geograficznie regionu.
2. utrzymanie i modernizacja istniejących oraz budowa nowych tras rowerowych.
3. utrzymanie i modernizacja istniejących oraz budowa nowych obiektów infrastruktury
służących użytkownikom tras rowerowych.
4. promocja produktu pod jedną, czytelną, rozpoznawalną pod względem geograficznym nazwą
Strefa MTB Sudety.
5. skierowanie produktu do użytkowników w Polsce i w innych krajach.
6. zbudowanie trwałego skojarzenia regionu z produktem Strefa MTB Sudety
7. propagowanie zdrowego stylu życia oraz rekreacji przez turystykę rowerową, krajoznawstwo i
inne formy aktywności.
8. popularyzacja turystyki rowerowej wśród dorosłych, dzieci i młodzieży.
9. popularyzacja i promocja turystyki rodzinnej.
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§ 9. Do osiągnięcia powyższych celów Stowarzyszenie dąży poprzez:
1. organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, krajoznawczych i innych.
2. rozwijanie aktywności związanej ze sportem, rekreacją, turystyką i krajoznawstwem.
3. dokumentowanie oraz popularyzowanie działalności turystycznej.
4. utrzymywanie kontaktów i współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
5. organizowanie wypoczynku.
6. współpracę z administracją publiczną i samorządową, i innymi podmiotami.
7. rozwijanie innych form aktywności.
8. dbałość o wizerunek Stowarzyszenia.
9. nieodpłatne udostępnianie tras rowerowych wszystkim użytkownikom, za wyjątkiem imprez
komercyjnych.
10. Organizowanie i finansowanie:
a. przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym: seminariów, szkoleń,
kursów, warsztatów, wizyt studyjnych, konferencji, sympozjów, debat, akcji informacyjnych i
konkursów oraz innych form przekazywania wiedzy,
b. imprez kulturalnych, koncertów, festiwali, przedstawień teatralnych, festynów, targów,
pokazów i wystaw służących promocji terenu oddziaływania Stowarzyszenia, jego tożsamości
kulturowej,
c. imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów sportowych,
d. punktów informacji turystycznej oraz innych usług związanych z obsługą ruchu turystycznego
na terenie oddziaływania Stowarzyszenia,
e. punktów konsultacyjno-doradczych dla organizacji społecznych i przedsiębiorców,
f. działalności promocyjnej, informacyjnej, publicystycznej i poligraficznej, w tym opracowanie,
redagowanie i druk ulotek , broszur, folderów, plakatów, kalendarzy, czasopism i innych
publikacji, opracowanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, tworzenie stron
internetowych i ich redagowanie, przygotowanie i rozpowszechnianie innych materiałów o
charakterze promocyjnym lub reklamowym.
11. Organizowanie i obsługa lokalnego rynku podaży ofert turystycznych.
12. Wdrożenie i monitorowanie systemu jakości lokalnych usług i atrakcji turystycznych.
13. Udział w turystycznych targach krajowych i zagranicznych.
14. Przygotowanie analiz, opracowań oraz gromadzenie dokumentacji.
15. Prowadzenie działalności szkoleniowej w formie pozaszkolnej i działalności wydawniczej.
16. Zawieranie porozumień o wspólnej promocji z innymi organizacjami i podmiotami
krajowymi i zagranicznymi.
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17. Wszelkie inne działania związane z szeroko pojętym rozwojem i promocją turystyki i sportu
na terenie oddziaływania Stowarzyszenia, jak i realizacją celów Stowarzyszenia.
18. Działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów i w przedmiocie
określonym przez statut.
§ 10. Finansowane działalności Stowarzyszenia odbywać się będzie poprzez:
1. pozyskiwanie środków z konkursów i programów organizowanych przez administrację
państwową, samorządową oraz Unię Europejską i inne podmioty.
2. pozyskiwanie sponsorów.
3. opłat wpisowych zawodników.
4. sprzedaż powierzchni reklamowej.
5. sprzedaż materiałów promocyjnych i innych.
6. wpłaty z gmin objętych działaniem Strefy.
7. certyfikację obiektów obsługi ruchu turystycznego i innych.
8. działalność gospodarcza
9. składek członkowskich.
10. darowizn, spadków i zapisów.
11. grantów
12. subwencji osób prawnych i fizycznych
13. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
14. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego.
15. dochodów z oprocentowanych lokat bankowych.
16. odsetek bankowych oraz innych zysków kapitałowych.
17. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia dysponuje Zarząd Stowarzyszenia.
18. Majątek i fundusze Stowarzyszenia służą działalności statutowej.
19. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów
statutowych i nie mogą być przeznaczony do podziału między jego członków.
Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 11. W Stowarzyszeniu działają:
a) członkowie zwyczajni.
b) członkowie Honorowi.
c) członkowie wspierający.
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§ 12. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, powyżej 16-go roku życia.
Decyzję o przyjęciu nowych członków podejmuje Zarząd po złożeniu pisemnej deklaracji
kandydata na członka.
§ 13. Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
b) uczestniczyć w zebraniach, imprezach i innych wydarzeniach organizowanych przez
Stowarzyszenie;
c) zgłaszać własne uwagi i wnioski do rozpatrzenia przez Zarząd i Walne Zebranie Członków
d) używać emblematów i innych oznak Stowarzyszenia.
e) korzystać z pomocy Stowarzyszenia.
f) korzystania z urządzeń, sprzętu i materiałów będących własnością Stowarzyszenia w celach
statutowych.
§ 14. Członek Stowarzyszenia jest obowiązany.
a) przestrzegać postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz uchwał Zarządu Stowarzyszenia;
b) uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia.
c) reprezentować godnie Stowarzyszenie.
d) regularnie opłacać składkę członkowską.
§ 15. Składki członkowskie muszą być wpłacone do końca każdego roku kalendarzowego
działalności Stowarzyszenia.
§ 16. Osoby niepełnosprawne zwolnione są z obowiązku płacenia składek członkowskich.
§ 17. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba szczególnie zasłużona dla
realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd
Stowarzyszenia na wniosek członka Stowarzyszenia. Członek Honorowy posiada wszystkie
prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem prawa wyborczego, a ponadto jest zwolniony z
obowiązku płacenia składek członkowskich.
§ 18. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna albo prawna, która
zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na
podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający jest zwolniony z obowiązku płacenia
składek członkowskich.
§ 19. Członek wspierający jest obowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na
rzecz Stowarzyszenia.
§ 20. Stowarzyszenie może udzielić prawa osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom
organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność
prawną do wykorzystywania nazwy i znaków „Strefa MTB Sudety” w materiałach
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promocyjnych i reklamowych na podstawie umowy. Członkowie stowarzyszenia mają prawo do
wykorzystania nazwy i znaków „Strefa MTB Sudety” w celach niekomercyjnych.
§ 21. Utrata członkostwa następuje w przypadku:
a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia poprzez oświadczenie pisemne.
b) wykluczenia lub skreślenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania statutu,
regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
§ 22. Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie
30 dni skierowane do Komisji Rewizyjnej, której uchwała w tej sprawie jest ostateczna.
Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia
§ 23. Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna.
§ 24. Walne Zebranie Członków.
1.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) wytyczanie głównych kierunków działania w okresie kadencji.
b) wybór i odwołanie: członków Zarządu Stowarzyszenia, członków Komisji Rewizyjnej.
c) udzielanie bezwzględną większością głosów absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
d) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia.
e) zmiana Statutu Stowarzyszenia.
f) ustalanie wysokości składek członkowskich.
g) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
h) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania
Członków.
3.Walne Zebranie Członków, może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
4.Walne Zebrania Członków oraz Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy.
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej.
c) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
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d) zawiadomienie o terminie i porządku Walnego Zebrania Członków wysyłane jest do członków
listem poleconym lub drogą e-mailową na co najmniej 14 dni przed planowaną datą zebrania.
5. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co
cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze.
6. Dla ważności uchwał podejmowanych przez Walne Zebranie Członków w pierwszym terminie
konieczna jest obecność co najmniej 1/3 wszystkich członków zwyczajnych.
7. Jeżeli w pierwszym terminie w Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej 1/3
członków zwyczajnych, wówczas uchwały podjęte większością głosów w drugim terminie mają
moc obowiązującą bez względu na ilość obecnych członków.
8. Drugi termin Walnego Zebrania Członków może być wyznaczony w tym samym dniu.
9. O drugim terminie Walnego Zebrania Członków członkowie powinni być poinformowani w
zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania.
10. Członek nieobecny może udzielić pełnomocnictwa do głosowania członkowi obecnemu.
11. Członek obecny nie może reprezentować więcej niż jednego członka nieobecnego.
12. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 25. Zarząd Stowarzyszenia.
1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie między
Walnymi Zebraniami Członków i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zebraniem
Członków.
2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
3. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi od 5 do 8 osób.
4. Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa oraz Skarbnika.
5. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.
6. Kompetencje Zarządu:
a) określa zadania programowe i organizacyjne Stowarzyszenia.
b) przyjmuje nowych członków do Stowarzyszenia.
c) prowadzi bieżącą działalność Stowarzyszenia i zarządza jego majątkiem oraz zatrudnia i
zwalnia pracowników.
d) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
e) reprezentuje Stowarzyszenie przed bankami i zawiera umowy dotyczące działalności
Stowarzyszenia.
f) wykonuje uchwały Walnego Zebrania Członków oraz własne.
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g) organizuje i prowadzi działalność gospodarczą.
7. Uchwały podejmowane przez Zarząd zapadają większością głosów przy obecności, co
najmniej połowy członków Zarządu.
8. Uzupełnianie składu Zarządu w związku z rezygnacją, wygaśnięciem mandatu przed upływem
kadencji, śmiercią i inne odbywa się poprzez wybory uzupełniające.
9. Walne Zebranie Członków celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających zwołuje Zarząd
Stowarzyszenia w terminie 1 miesiąca od zaistnienia potrzeby uzupełnienia składu Zarządu.
10. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym orzeczeniem sądu za
przestępstwo umyślne oraz nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
11. Członkowie Zarządu nie mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w
związku z pełnioną funkcją.
§ 26. Komisja Rewizyjna.
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
2. Komisja konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu wybierając Przewodniczącego ze swego
grona niezwłocznie po zakończeniu wyboru jej członków.
3. Jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym orzeczeniem sądu za
przestępstwo umyślne oraz nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień;
c) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania;
d) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności oraz
występowanie z wnioskami o absolutorium dla ustępującego Zarządu;
e) wybór i odwołanie Pełnomocnika organu kontroli wewnętrznej.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym;
7. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów w pełnym składzie Komisji.
8. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej w związku z rezygnacją, wygaśnięciem mandatu
przed upływem kadencji, śmiercią i inne, odbywa się poprzez wybory uzupełniające.
9. Walne Zebranie celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających zwołuje Zarząd
Stowarzyszenia w terminie 1 miesiąca od zaistnienia potrzeby uzupełnienia składu Komisji
Rewizyjnej.
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Rozdział 5
Działalność gospodarcza.
§ 27. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad
określonych w obowiązujących przepisach. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony
zostaje w całości na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
§ 28. Zarząd Stowarzyszenia określa:
a) formy organizacyjne i podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej
w Stowarzyszeniu
b) składniki majątkowe Stowarzyszenia, które mogą być przeznaczone do prowadzenia
działalności gospodarczej.
§ 29. Zarząd może określić maksymalną kwotę jaka może być zaangażowana jako zobowiązanie
w danym rodzaju działalności gospodarczej.
§ 30. Działalność gospodarcza prowadzona przez Stowarzyszenie podlega kontroli komisji
rewizyjnej.
Rozdział 6
Reprezentacja Stowarzyszenia
§ 31. Prezes reprezentuje Stowarzyszenie we wszystkich sprawach na zewnątrz.
§ 32. Do reprezentacji Stowarzyszenia w określonej sprawie Zarząd może udzielić
pełnomocnictwa osobie fizycznej lub prawnej. Pełnomocnictwo to winno zawierać zakres oraz
termin na jaki zostało udzielone.
§ 33. Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa wymaga podjęcia uchwały przez Zarząd.
§ 34. Do ważności oświadczeń woli wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa lub
skarbnika, oraz dowolnego innego członka Zarządu.
§ 35. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim
stowarzyszenie reprezentuje członek organu Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego
organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.
Rozdział 7
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 36. Statut Stowarzyszenia może być zmieniony uchwałą Walnego Zebrania Członków, podjętą
większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania w obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania.
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§ 37. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania
Członków podjętej większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 38. Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną, która zgodnie
z ustalonymi przez Walne Zebranie Członków zasadami, przeprowadzi likwidację.
§ 39. Walne Zebranie Członków, jednocześnie z uchwałami określonymi w ust. 1 i 2, podejmuje
decyzję o przekazaniu pozostałego po likwidacji majątku na cele społeczne.
§ 40. W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7
kwietnia 1989r.- prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.).
§ 41. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich podjęcia przez Walne Zebranie
Członków.
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