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STATUT
PODKARPACKIEGO OKRĘGOWEGO

r

ZWĄZKU KOLARSKIEGO
W RZBSZOWIE

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter praryny

§l

Podkarpacki ,,Okręgowy Zńązak" Kolarski w Rzeszowie jest związkiem stowarzyszń, mtany
,,Związkiem".

da|ej

§2
-,Terenem działania Związku jeśobszar województrroa Podkarpackiego, a siedzibąMiasto Rzeszów.

§3

Związekdziała zgodnie z ustawąo kulturze firycmej, ustawą- Prawo o stowarzyszęniach oraz
niniejszym statutem.

l. Zńązek posiada osobowośc prawną.
ż. Związek może byc członkiem organizacji

§4
o podobnym

profilu działania,

§5

Związek jeśczłonkiem Polskiego Zńązku Kolarskiego orazdziała zgodnie

z

jego statutem,

regulaminami, uchwałami i wytycnymi.

Związekopiera swoją działalnoścna pracy ,or".ir§ swoich członkow. Dla realizacji określonyclr
celów statutowych Związek może zatrudniac pracownikow,

§7

zńązskmożnuźrylłvaćpieczęci, posiadac odznakę organizacyjnąoraz wydawac komunikaty, zgodnie
z obowiązującymi wtym zakresie przepisami.

Rlozdział2
cele i środkidziałania
I.

§8

Podstawowynr c*lem Związku jest upowszechnianie i rozwój spońu kolarskiego na terenie objętyn
zakresem działania Związkl.
Cele, o któryclr mowa w ust,I, Związek realiĄe w szczególności przez.
U zrzeszanie stowarzyszeń kultury
fizycarcj działających w zakresie spońu kolarskiego,
żl ustalanie kierunkow rozwoju kolarstwa na terenie województwa,
3l opracow)^panie planów szkoleniowych,
4l prowadzenie i organizowanie

a)
b)

szkoleniazawodników,
szkolenia i doszkalania trenerów, instruktorów, działaczy oraz sędziów,

5l opracow}.\^/anie systemu wspołzawodnictwa sportowego na terenie wojewódetwa
w uzgodnierriu z władzanri sportowymi,
6l rea|izaila zadań wynikaj{cych z ustaleń Polskiego Związku Kolarskiego oraz zadań określonych
statutem Okręgowego Związku.
7l rontój i popularyzacja kolarstwa w województwie podkarpackim oraz polepszanie stanu
zdrowotności, podnoszenie sprawności psyclrofizycmej i popularyzacja zdrowego stylu życia w
środowisku dzieci i młodzieży,
8l działania na rzecz wyrównywania szans młdzieżyz
w trudnej sytuacji zyciowej,
9l dziaŁanie na r7,ecz wolontariatu,
Frzcwod"ntenłel

E6 Egodneóó
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10/ przeciwdziałanie patologiom społecrnlłn, a wtym: narkomanii alkoholizrrrowi, nikotynizrrrowi
z_agrażającym społeczeństwu, a w szc7śgólnościśrodowisku młodzieżowemu,
dzińanie na r7§z integracji europejskiej oraz rcnlljanie kontałtów i wspóĘracy między

llt

społeczeństwami

§9

Dla zapewnierria środków finansowych na realizacjęcelów statutowych ZwiązekmoźnprowadziĆ
działalnośCgospodarczą przl cT;rmr dochód z dziaŁalności sfuży wyłączrie rea|izacji zadń naleĄcych do
sfery działań publicalych lub statutowych.
Rozdział 3

Członkowie Związku,
ich prawa i obowiązki

Członkowie Związku dzielą się

1.

§10
na

:

ntyczajnych,

ż. wspierających.
1.

§11

Członkami zutycz.ajnyńmogąbyć stowarzyszenia kultury fizycmej działająe w zakresie sportu
kolarskiego.

2.
3.

Członkami wspierającymr mogąbyc osobyprawne działające za pośredrrictrvem swego
przedstawiciela i osoby firylcme umające i wspierające materialnie cele zńązku.
Członków z,,:lyczajnych i wspierających przyjmujeZarządZwiązku na podstawie pisemnego
zgloszenia.

§12

1,

Członkowie zutyczalnimaJąprawo:
Ll uczestniczenia przez swych delegatów w Walnym Zebraniu Związku,
żl wyboru władz Związlłl oraz delegatów na Walne Zgromadzenie Dele§atów Polskiego Związku
Kolarskiego,
3t uczesbriczyć w krajowych i zagranicmych imprezach sportowych oraz szkoleniowych na
zasadań określonych pr znz Zar rąd Zńązku,
4l zg}asz-ać postulaty i wnioski wobec władz ZwiąĄ<l oraz oceniać ich działania,
5l korrystać z uprawnień człoŃowskich wynikających ze statutowej działalnościZwięb,l.
ż. Członkowie wspieĄący mająprawa członków nłyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa

-§=:ąi-r3

wyborczego.

§13

Członkowie Związ}u obowiązani są do:
l. aktyvnej działalnościnarzecz rozwoju
i podnoszenia poziomu sportu oraz realiz-acji zadań statutowych ZwiązJa4
ż. prze*rzegania statutu, regulaminów
i decyzj i władz Związku,
3. stałego podnoszenia poziomu sportowego swych członków,
4, udziału w mistrzostwach i zawodach
organizowan y ch p r zez Zw iązek,
5. regularnego opłacania składki człoŃowskiej w wysokości i terminach ustalonych przezZarząd.

l

§14

Członkostwo ustaje w przypadku:
Tl wystąlienia członka ze Związku zgłoszonego na piśmie, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań

2l
3l

wobec Związku,
rozlrtiązania się stowarzyszenia,

wykluczenia przezZarządw prrypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.
ż. Członek nie wykonujący obowiązków statutowych zprzycTynprz.ezniąo nie zawinionych może byĆ
pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członkow w drodze uchwały Zarządu.
3. Członek Związl<ll może być zawieszony
Praewod,nicząoy
w p rawach człołrkowskich prznz Zarząd

§
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w przJpadku braku czynnego udziału
w rea|izacji r-adań i celów Związku lub innego naruszerria postanowierr statutu, uchwał i decyzji

Zńązku.

Zawieszeniew prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych,
aw szczególności prawa do udziału w zawodach sportowych i działalnościszkóleniowej Zwiąrku.
Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysfuguje stronie prawo
odwołanii się do WaInegoZebrmia Delegatów wterminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia
o podj$ej uchwale.

4.
5.

Rozdział 4

Wadze Związku
Władzami

Zńązkusą

§15

l. Walne Zebranię Delegatow,
ż. Z,arząd,
5- Komisja Rewizyjna.
§16

Kadencja wŁadzZ.vv|rązkutrwa cńerylata,a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym
w zależnościod przyjętego postanowienia w tym zakresie. Do władz Zwązlu wchodzą osoby, które
kokfno aszymaĘ największą liczbę głosów.

l_
2.

§17
NajwyźsząwładząZwiązkujestWalneZebranie Delegatów zwoĘwane przezZarząd co dwa lata
jako sprawozdawczn i cn 4lata jako sprawozdawczo-wborcze.
Do korrpetencji Walnego Zebrania Delegatów naleĘ:
lt uchwalanie statru i podejmowanie uchwał o zrrrianach w statucie i ronitązaniu się Związku,
1l §Jóor Prczesą TĄrąfu i Kornisji RervĘjnej,

3/ dmłaiegló*nlńkbrulrkfu

4

5I

i pręrmów dń*enia ZwĄzk\,
to4trJ/wanie i prryjrrnowanie sprawozdan ia z działalnościuĘpuj ących władz,
udzidmie absolutorium ustęującemu Zarządowina wniosek Komisji Rewizyjnej,

7l

ro4atrywanie oónołań od uchwał Zarądu w sprawie wykluczenia, wykreślenia lub zawieszenia

U
l.

ż.

w prawach członka,

ro4atrywanie orazroz*rzyganie wniosków Zarządu i członków Związlru.

WWalnym ZebrmiuDelegatów biorąu&iał.

§18

1,1 z głosem stanowiącym - delegaci członków ntyczajnych wybrani zgodnie
z postanowieniami Zar ządu,
U z głosem doradczym - członkowie władz Związku,l<tórzy nie zostali wybrani na delegatow oraz
zaproszeni goście.
O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie zwyczajni Związku powinni byc zawiadomieni co
najmniej na 30 dni przed terminem obrad Walnego Zebrania Delegatów.

§19
lJdrwaĘ Walnego Zębrania Delegatów rapadajązwykłąwiększościągłosow,prżyobecnościco

najrrrrriej połowy ogólnej liczby delegatów w pierwszym terminie i bez względu na liczbę delegatów
w drugim terminie.

§20

l. Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarąd.
ż. Nadzrłryczajne Wa|ne Zebranie Delegatów może byc zwołane na skutek:
ll UchwaĘ Zarządu podjętej większością2l3 glosów,
żl wniosku Komisji Rewizyjnej,
członków zutyczajnych
3l wniosku Ąosmnegoprzezco najmniej połowę

Związku

Praawodnt ężąeT
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.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoĘwane j eśprzcz Zarząd w terminie dwoch miesięcy
ń z$osznnia wniosku lub podjęcia uchwaĘ i obraduje nad sprawami, dla których rrls/.ało zutołane.

§21
ZarrądZwiązlłt je*.organemwładzypomiędzyWalnymiZebraniamiDelegatów.
ż. ZarządZńązka składa się z 5 - 9 osób, wtym Prezesa wybieranego przez Wahe Zebranie
Delegatow araz Wiąreznsa i Sekretarza wytieranych spośrfi CzłoŃów Zarządu
1.

§żż

Do konpetencj i Zarządu Zńązku naleĘ
1
rqrezsrŁcrlrtańe Zńązku na 7evl@z oraz działanie w jego imieniu,
2. realizowanie uchwał, wytyczrrych i zaleceń Walnego Zebrania Delegatów,
:

.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

kierowanie całokształtem &iałalnościZwiązLłt,
ralrządzańe majątkiem i ftnduszami Zńązl<u,
uchwalanie planow dńałaniai planów finansowych,

zwoĘwanie Walnego ZebraŃa Delegatór orazprzygdsvływanie stosownej dokumentacji,
powoływanię ddzińav,komisji problemovych i zatńeńarlie ich regulaminóą
przyjmowanie, zańeszanie, wykreślanie orazwykluczanie członków Związku.

§23

W

razie ustąliełria Prezesa w czasie trwania kadencji, Zarządowl przysfuguje prawo wyboru nowego
Prezesa, który pekri tę fulkcję do czasu najbliższego Zebrania Sprawozdawczo - Wlfoorczego

Delegatow.
1.

)
3.

§24
Wprąpadku naruszenia postanowien statŃu, regulaminów i innych postanowień obowiązujących
w ZwĄzlłł- Zarądońprzysfuguje prawo nakładania kar na człoŃów Zńązku.
Tryb postąlowania dyscyplinamego orazrodzaje kar określa regulamin dysclplinarny uchwalony

prrnzZaruądZńązlu.

W toku postpowania dyscl,plinamego obowĘzuje zasada ón uinstancyjności.

§25

ZarządkonsĄltuuje się na pierwszym zebraniu, lćóremu przewodniczy Prezes-

§26
rqrezatuje Zńązek wobec innyń insĘrtucji.
§27
Komisja Rewizyjna sHada sięz3 - 5 osób, wqm przmto&iczącego, wicąrzewodniczącĄo'
i sekretarza, przy cTym Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogąbyć członkowie Zarządu,lub
bęĘcy z nimi w stosunku pokrewiełrstwa, powinowactwa, czy podległościz tytułu zatrudnięrńa.

Prezes kieruje pracami Zarządu oraz
l.

Komisja Rewizyjna przsprowadza co najmniej raz w roku korrtrolę
i finansowo

3

4.
5.
6.

-

1. Wprąpadku

2.

gospodarczej

dzińalnościZńązku.

Komisja RewĘjna prz.dkŁadaWalnemu Zebranitt Delegatór sprawozdanie dayczące dz,iaŁalności
władzZńązkuoruzpasiadawt'ącme prawo stańaniawnioskóvw sprawach absolrrtorium dla
Zarządu.
Komisja Rewizyjna ma pfawo wystąlowania do Zarządtt z wnioskami wynikającymi z ustalen
korrtroli i Ądania wyjaśnien oraz usunięcia nieprawidłornlości.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upowaźniorlyprzezniego członek Komisji ma prawo brać
udziń w p osiedzerr iach Zar z.ądu i innych organów z glosem dor adcrrym.
Zakręs dzińania, arganiracjęoraztryfu pracy Komisji Rarizyjnej i jej organów określająregulamĘ
uchwalone przez Komisję.

§28

ustąlienia członków Zarządai Komisji Rowizyjnej władzom tym przysfuguje pra\ro

kooptacji.

Liczba cĄoŃów wŁadzpochodzących
zkoqtacji nie możn prz.ekrocryć 1l3 hczĘ

cńat:drrów pochodzących

z wyboru.
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Rozdział 5
Majątek i fundusze Związkll
§29

ruchomości i fundusze.
Maj ątek Zw iądł,l stanowią nieruchomości,
Na-fundusz Związk; składają się:

1l

składki roczle członkow Związku,

przez ZwiązsĘ.
ńiń; ;odów organizowlv$
statutowej i gospodarczej
i:, Hrffi,fi;H],"6|fiilil; Ja,ł*Zńei a"iałal,,oeci

).t

p_raw i
Do ważnościoświadczeń dotyczących

Związku,

§30
obŃązków majątkowych:.:,3::T;111lly,""

*#;J'r'#ffiffi ;*il;;ń',Ńi",n,7;1::::::Y"y3,1ubgłównegoksięgowego
Zarrądu.
Ęffiffii;;;";ri;h ;poważnionych spośrodczłonków
§31
Zabrania się:

1. til\il'ilT,ozryczeklub

zabezpie czsniazobowiązań

majĄem organizacji w

stosunku do jej

l- *i _-^aa,,*ł^., nnzn<f

w linii Prostej
p"ń.*ienstwa lub powinowactwa
";ffi;;;ilJkó*;Ó;a*lubpracownikó1o,1zo1o?_"k*9T:_T::;11H::^"3y,n*
#:ffi*"#ffiJ*:;fr;;
_,_:- _lL^

r;ffi ffi

'
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lX/

-.,r^-^^']
"*I"ń
:ffi ł3.**;hlib.-;Ń;d-gi;g".t:|*i,i,o"sąmńązaniztytułu
ffi ilH'#;,;pi;ńilbk"rateli,,zlvanychł|ąl:.::9::*Ty::
[Z:ilfi'fr ,?',iłifi"';;;łioii*,F+::;:r*":]:T::::xi::;,::,:f#Ł
"i"rTril do osob trzeóich * r""".gol"ości jeżeli przekazanieto
^^

fi ffi

,i,'fiYruTi'"x*łffit'"#;"
;;"ęŃj"

b"zpłatnie lub ńa preferencyjnr*

:",*".:l;

fi[r"Ę}fi ffi Hjń{;;;;::;;ió*:J.i!,_:_-"*T":]*|:T:*y§#:",:"*§:ł
j?"iJm;do osob trzecici, vu" ze io wykorzystanie bezp ośrednio

',Y#:i3TX#jX"T?ffi;[

4.

"t

celruZńąĄ<l,

i _ ^_, _^l*:*A,.,
.,,,fńnrch rrł:zl
ucześntczą
lub,usług od
n_odmiotów, w których
bliskie,
jej organow lub pracownicy oraz ich osoby
człoŃowie organizacji, członkowie

wynika ze statutowego
Zakupun^

rr"r"giiiy"h asldachlowarow

Rozdział ó
postanowienia końcowe
§32

Delegatów większością2/3 głosow
Zmiana statutu może być uchwalona przez Walneżebranię
w obecności co najmniej połowy liczby Delegatow,
§ 33

Delegatow
ipodjeci_a u3hwaĘ prze" WalneZebranie
1. Rozwiązanie się Związku następYj9 * prryp"dk poł"T1,
Zebrania,
liczby człoŃów Walnego
większością2l3 głosóww obecrrośti"" ""iri.i":
majątku i sposób tikwidacji,
przeznaczenie
ż. uchwała o rozwiązaniu się związku po*ioru óńeśtic

§34

ZebraniuDelegatów orazZarządowi
Prawo interpretacji niniejszego statutu prrysługuje'Walnemu

Związku.

***

ZwiązkuK91_1,!,^,§o w Rzeszowie
Jednolite brzmienie Statutu Podkarpackiego Okręgowego
w dniu 10. 12.2004,
przyjęto na Walnym ZebraniuSprawozdŃczo_Wyborczym
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