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REGULAMIN STOWARZYSZENIA „SZACHOWA” 

 

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Stowarzyszenie „Szachowa” 
W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem. 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej  
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość GLIWICE 
3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie 

niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 
Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2017.210 j.t) 

4. Stowarzyszenie może używać identyfikacji graficznej i pieczęci zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków. 
 
 

2. Cele Stowarzyszenia to: 
1. ochrona praw i interesów członków Stowarzyszenia 
2. reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec organów władzy i 

administracji państwowej i samorządowej, instytucji, organizacji, osób 
fizycznych i prawnych, 

3.  informowanie społeczności lokalnej o sprawach istotnych dla jej 
funkcjonowania, 

4. integracja społeczności lokalnej tj. sposób spędzania wolnego czasu, 
integracja młodego pokolenia oraz inne sposoby integrowania się 
mieszkańców i ich rodzin  
 
 

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  
1. aktywne działanie w rozwiązywaniu problemów osiedla, 
2. współpracę z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej 

oraz innymi organizacjami, instytucjami podmiotami prawnymi, 
3. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia, 
4. składanie organom administracji wniosków i zastrzeżeń do projektów planów 

zagospodarowania przestrzennego i do decyzji administracyjnych mających 
istotny wpływ na życie i zdrowie mieszkańców gminy, a także opiniowanie 
przedsięwzięć z punktu widzenia ich zgodności z interesami mieszkańców, 

5. uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych i sądowych, 
6. prowadzenie strony internetowej służącej przekazywaniu informacji i 

komunikowaniu się mieszkańców 
7. prowadzenie działań integrujących mieszkańców 
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4. Członkowie Stowarzyszenia 
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca 

pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, 
będąca właścicielem nieruchomości położonej przy ulicach Szachowej, 
Piłkarskiej, Siatkarskiej. Członkiem zwyczajnym nie może zostać więcej niż 
jedna osoba przypadająca na jedną nieruchomość. 

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność 
do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem 
polskim lub cudzoziemcem. 
 

3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w 
ciągu 21 dni od daty złożenia deklaracji. 

 
4. Każdy członek ma prawo: 

1. zgłaszania opinii i wniosków 
2. uczestnictwa w zebraniach Stowarzyszenia 
3. prawo wglądu do „ewidencji księgowej” Stowarzyszenia. 

 
5. Każdy członek obowiązany jest do: 

1. przestrzegania regulaminu Stowarzyszenia 
2. popierania i realizowania celów Stowarzyszenia 

 
6. Członek zwyczajny ma prawo do czynnego i biernego prawa wyborczego i jest 

zobowiązany do płacenia składek członkowskich. 
 

7. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 
1. śmierci członka 
2. dobrowolnej rezygnacji z przynależności zgłoszonej na piśmie 

Zarządowi Stowarzyszenia 
3. uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia w przypadku stwierdzenia, 

że działanie członka są rażąco sprzeczne z treścią realizacji celów i/lub 
regulaminu Stowarzyszenia 

8. Osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w 
terminie 21 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków 
rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest 
ostateczna. 

 
 
 

5. Władzami Stowarzyszenia są: 
1. Zebranie Członków 
2. Zarząd 

 
6. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd, składający się z od 3 do 5 osób  

kadencja Zarządu trwa 2 lata. Do kompetencji Zarządu należy: 
1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu 
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2. wykonywanie uchwał Zebrania Członków 
3. zwoływanie zebrań członków Stowarzyszenia 
4. dysponowanie środkami finansowymi Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami 

Zebrania Członków. 
5. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia 
6. wspieranie bieżącej działalności organizacyjnej Stowarzyszenia 

 
 

7. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością 
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 
 
 

8. Skład Zarządu Stowarzyszenia wybierany są przez Zebranie Członków w głosowaniu 
jawnym zwykłą większością głosów. Zebranie Członków może zdecydować o 
przeprowadzeniu głosowania tajnego. W razie, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu 
w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, 
której dokonują pozostali członkowie Zarządu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym 
można powołać nie więcej niż połowę składu organu. 
 

9. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach 
majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

 
 

10. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może 
zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego. 

 
 

11. Uchwały Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy 
obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że 
regulamin stanowi inaczej. 

 
 

12. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje 
we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile 
regulamin nie stanowi inaczej. Do wyłącznej kompetencji Zebrania Członków należy 
m.in: 

1. Ustalanie kierunków działania i rozwoju  
2. Wybór i odwołanie Zarządu  
3. Przyjmowanie i odwoływanie członków   
4. Uchwalanie zmian regulaminu  
5. Podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia 

 
13. Zebranie Członków: 

1. Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/4 
członków zwyczajnych Stowarzyszenia, zawiadamiając za pośrednictwem 
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poczty elektronicznej wszystkich członków Stowarzyszenia, co najmniej 7 dni 
przed planowanym terminem. 

2. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania. 
 
 

14. Podjęcie przez Zarząd decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego Zarządu wymaga 
zgody wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Są to w szczególności: 

1. Nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego 
2. Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego 
3. Zawarcie umowy kredytu albo pożyczki 
4. Przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, 

zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy 
5. Zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł 

 
 

15. Środki na działalność Stowarzyszenia pochodzą z: 
1. Składek członkowskich 
2. Dotacji 
3. Darowizn 
4. Zbiórek publicznych 
5. Spadków, zapisów, 
6. Dochodów z majątku Stowarzyszenia 

 
16. Wysokość składki członkowskiej ustalana jest przez większość członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia stosowną uchwałą. 
 
 

17. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje 
Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3 
członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu 
Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków 
finansowych Stowarzyszenia. 

 
 

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 
ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. (Dz.U.2017.210 j.t) 

 


