Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego
NYSA 1945
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę NYSA 1945 i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach
niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.
3. Stowarzyszenie we własnym imieniu może nabywać prawa, w tym własność i inne
prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.
4. Stowarzyszenie

jest

stowarzyszeniem

zwykłym

w

rozumieniu

ustawy

Prawo o stowarzyszeniach.
§2
Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 z późn. zm.), oraz postanowienia
niniejszego Regulaminu.
§3
Terenem działania Stowarzyszenia jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej,
ze szczególnym uwzględnieniem terenu Województwa Opolskiego.
§4
Siedzibą Stowarzyszenia jest Nysa.

II. Cele i środki działania
§5
Cele działania Stowarzyszenia:
1. Szeroko rozumiana popularyzacja kolekcjonerstwa broni palnej.
2. Wspieranie członków Stowarzyszenia w zakresie kolekcjonowania broni palnej,
pamiątek historycznych oraz pogłębiania wiedzy historycznej.
3. Działanie na rzecz podnoszenia obronności Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Podnoszenie kwalifikacji członków oraz kadr podmiotów współpracujących
poprzez organizowanie treningów, szkoleń i kursów zakończonych uzyskaniem
uprawnień.
5. Popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy na temat broni, militariów,
historii wojskowości oraz działalności sportowej i kolekcjonerskiej.
6. Odkrywanie

i

popularyzacja

historii

Nysy

i

okolic,

ze

szczególnym

uwzględnieniem okresu XIX i XX wieku.
7. Popularyzacja i promocja turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki
historycznej.

§6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. udział członków Stowarzyszenia w wystawach, konferencjach i innych
imprezach
i militariów,

promujących

sport

organizowanie

strzelecki, kolekcjonerstwo

takich

imprez,

broni

współpracę

z

palnej
innymi

stowarzyszeniami o charakterze kolekcjonerskim.
2. Badania naukowe, wykłady, spotkania, wystawy i inne przedsięwzięcia
związane z odkrywaniem i popularyzacją historii Nysy i okolic.
3. Organizację i udział w rekonstrukcjach historycznych.
4. Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia w kolekcjonowaniu
broni palnej, organizacji spotkań, wykładów i innych przedsięwzięć.
5. Organizację przedsięwzięć związanych z popularyzacją i promocją turystyki.

III. Członkostwo
§7
1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży
pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego
Regulaminu.
2. O przyjęciu do Stowarzyszenia decyduje w drodze uchwały Zarząd.
3. W przypadku odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia kandydatowi na członka
przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty
dostarczenia uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia go do Stowarzyszenia.
4. Utrata członkostwa następuje w przypadku:

a) śmierci członka,
b) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
c) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
d) utraty praw publicznych,
e) wykluczenia członka Stowarzyszenia z powodu:
• niepłacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy,
• nieprzestrzegania

uchwał

władz

Stowarzyszenia

oraz

postanowień

niniejszego Regulaminu.
5. Uchwałę w przedmiocie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
6. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia
zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Członków w terminie
14 dni od daty doręczenia uchwały.
§8
Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:
1. przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia,
2. terminowe uiszczanie składek członkowskich,
3. popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia.

IV. Władze Stowarzyszenia
§9
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zgromadzenie Członków, które stanowią
wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
§ 10
1. Zgromadzenie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich
sprawach

Stowarzyszenia,

za

wyjątkiem

spraw

zastrzeżonych

niniejszym

Regulaminem do kompetencji Zarządu.
2. Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Członków należą w szczególności:
a) wybór i odwołanie członków Zarządu,
b) przyjęcie i uchwalanie zmian Regulaminu,
c) kontrola działań podjętych przez Zarząd,
d) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu dotyczących członkostwa
w Stowarzyszeniu,
e) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
f) ustalanie wysokości składki członkowskiej,
g) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
§ 11
1. Uchwały Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, 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, 30 minut później niż
pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
2. Zmiana Regulaminu, rozwiązanie Stowarzyszenia, wybór i odwołanie członków
Zarządu, a także rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu dotyczących
członkostwa w Stowarzyszeniu wymaga bezwzględnej większości głosów przy
obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

§ 12
Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek co
najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
§ 13
Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
§ 14
1.

Zarząd składa się z 3 osób: Prezesa zarządu oraz dwóch Członków zarządu

2.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na
3 miesiące.

3.

Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa
Zarządu.

4.

Do kompetencji Zarządu należy:
a) przyjmowanie, wykluczanie członków Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Zgromadzenia Członków,
c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
d) zwoływanie Zgromadzeń Członków.

§ 15
W razie gdy skład wybieralnych władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w trakcie
trwania kadencji, uzupełnienie ich składu następuje w drodze uchwały podjętej przez
Zgromadzenie Członków.
V. Środki finansowe Stowarzyszenia
§ 16
Stowarzyszenia uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, dotacji,
darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątków Stowarzyszenia oraz ofiarności
publicznej.

§ 17
1. Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Zarząd, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Zgromadzenia
Członków.
2. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu
Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie oraz podpis dwóch członków
Zarządu działających łącznie.
3. Zarząd w drodze uchwały może upoważnić jednego z członków zarządu do
jednoosobowego reprezentowania Stowarzyszenia, bez możliwości zaciągania
zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia.
4. Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego Zarządu
wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków Stowarzyszenia oraz udzielenia
przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.
5. 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.
VI. Postanowienia końcowe
§ 18
1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Zgromadzenia Członków
podjętej w trybie § 11 ust. 2.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zgromadzenie Członków
określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.
§ 19
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

