REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO:
Stowarzyszenie Sympatyków Byłej Kopalni „Anna”
§1
1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazw : .Stowarzyszenie Sympatyków Byłej Kopalni „Anna”, zwane dalej
„Stowarzyszeniem”.
2. Siedzib Stowarzyszenia jest miasto Pszów.
3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej .Dla realizacji celów
statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych
państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie mo e we własnym imieniu nabywa prawa, w tym własno
zaci ga zobowi zania, pozywa i by pozywane.
5. Działalno

i inne prawa rzeczowe,

Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.

6. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym i działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz
przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (z późniejszymi zmianami).
7. Stowarzyszenie mo e u ywa odznak i piecz ci zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
§2
1. Cele Stowarzyszenia to:
a) utworzenie muzeum tradycji górniczej byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Anna”
b) ratowanie zabytków architektury i techniki byłej kopalni „Anna” oraz opieka nad nimi
c) kultywowanie tradycji górniczych
d) gromadzenie dóbr materialnych kultury górniczej
e) propagowanie wiedzy o dorobku i tradycjach regionalnych związanych z wydobywaniem węgla
f)

wspomaganie rozwoju śląskiej społeczności lokalnej

g) wymiana doświadczeń i poglądów z partnerskimi instytucjami polskimi i zagranicznymi
h) inspirowanie działalności naukowo badawczej, kulturalnej, oświatowej i turystycznej

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) utworzenie i prowadzenie muzeum górnictwa w byłej kopalni „Anna”
b) ochronę obiektów zabytkowych i popieranie twórczości artystycznej
c) organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, seminariów, szkoleń i konkursów
d) wydawanie pism, biuletynów , książek i innych publikacji
e) inicjowanie powstawania zespołów artystycznych
f)

pielęgnowanie i rozwijanie kultury Śląska i tradycji górniczych

g) realizowanie programu edukacji historycznej, oświatowej i kulturalnej wśród dzieci i młodzieży
h) organizowanie międzynarodowej wymiany kadry naukowej, kuluralno-oświatowej oraz działaczy
społecznych i gospodarczych
§3
1. Członkiem stowarzyszenia mo e by osoba fizyczna posiadaj ca pełn zdolno do czynno ci
prawnych i niepozbawiona praw publicznych, b d ca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
2. Uchwały w sprawach członkostwa podejmuje Zarz d.
3. Od uchwały Zarz du przysługuje odwołanie (w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Zarz du) do
Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
4. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) wykluczenia członka przez Walne Zebranie Członków,

b) pisemnej rezygnacji zło onej Zarządowi Stowarzyszenia,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku s du,
d) zalegania z opłat składek członkowskich przez okres dwunastu miesi cy,
e) ra cego naruszenia zasad regulaminu, nieprzestrzegania postanowie i uchwał władz
Stowarzyszenia lub działania na szkod Stowarzyszenia,
f)

mierci członka.

5. Członkowie Stowarzyszenia maj prawo do:
a) biernego i czynnego prawa wyborczego oraz uczestnictwa w Walnym Zebraniu
b) korzystania z dorobku, maj tku i wszelkich form działalno ci Stowarzyszenia,
c) zgłaszania wniosków co do działalno ci Stowarzyszenia.
6. Członek obowi zany jest do:
a) przestrzegania postanowie regulaminu Stowarzyszenia,
b) terminowego opłacania składek członkowskich,
c) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
§4
1. Władzami Stowarzyszenia s :
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarz d.
2. Najwy sz władz Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
3. Walne Zebranie Członków wła ciwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach
Stowarzyszenia, z wyj tkiem spraw zastrze onych do kompetencji Zarz du.
4. Zarz d składa si z 2 (dwóch) osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa .
5. Kadencja Zarz du trwa cztery lata.
6. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarz d z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1 3
członków Stowarzyszenia.
7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadaj zwykł wi kszo ci głosów, przy obecno ci co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków w pierwszym terminie, a w drugim terminie,
który mo e by wyznaczony tego samego dnia, co najmniej 30 minut pó niej, bez wzgl du na liczb
obecnych członków stowarzyszenia.
8. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków nale y:
a) wybór i odwoływanie członków Zarz du,
b) uchwalanie Regulaminu i jego zmian,
c) podejmowanie uchwały o rozwi zaniu Stowarzyszenia,
d) ustalanie wysoko ci składki członkowskiej,
e) kontrola działa podejmowanych przez Zarz d,
f)

podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa wieczystego

g) podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego
h) podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki
i)

podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnienia z długu, przystąpieniu do długu,
zawarcia umowy poręczenia lub zawarcia innej podobnej umowy

j)

podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 2000zł dwa
tysiące

9. Do kompetencji i obowi zków Zarz du nale y:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewn trz i działanie w jego imieniu,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) kierowanie bie

c działalno ci Stowarzyszenia,

d) zarz dzanie rodkami finansowymi Stowarzyszenia, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa,
niniejszym regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków,
e) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
10. Uchwały Zarz du zapadaj jednomyślnie.W przypadku równej ilo ci głosów odmienny głos
Prezesa i Wiceprezesa / decyduje głos Prezesa.
11. W przypadku, gdy skład Zarz du w trakcie trwania kadencji ulegnie zmniejszeniu, uzupełnienie
nast puje poprzez przeprowadzenie wyborów uzupełniaj cych, w drodze uchwały podj tej przez
Walne Zebranie Członków.
12. Walne Zebranie z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa może powiększyć skład Zarządu do 3
trzech osób . W tym przypadku uchwały Zarządu zapadają większością głosów .
13. Podejmowanie przez Zarz d czynno ci przekraczaj cych zakres zwykłego Zarz du wymaga
uprzedniej zgody wszystkich członków Stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa
do dokonania tych czynno ci.
14. Czynno ci przekraczaj ce zakres zwykłego Zarz du okre la ustawa Prawo o stowarzyszeniach.
§5
1. Stowarzyszenie uzyskuje rodki na swoj działalno ze składek członkowskich, darowizn, spadków,
zapisów, dochodów z maj tku Stowarzyszenia oraz ofiarno ci publicznej.
2. Stowarzyszenie mo e otrzymywa dotacje na zasadach okre lonych w odr bnych przepisach.
3. W zakresie zaci gania zobowi za maj tkowych Stowarzyszenie reprezentuje dwóch członków
Zarz du działaj cych ł cznie.
§6
1. Stowarzyszenie ulega rozwi zaniu na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.
2. Podejmuj c uchwał o rozwi zaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków okre la sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenia maj tku Stowarzyszenia.
§7
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie maj przepisy Kodeksu cywilnego.

