
REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Leubuzzi. W dalszych postanowieniach regulaminu
zwane jest Stowarzyszeniem.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem województwa lubuskiego.

3. Dla realizacji regulaminowych celów Stowarzyszenie może prowadzić działania poza
granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Ośno Lubuskie.

5. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Zarząd wybierany przez Zebranie Członkiń i
Członków.

6. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego
regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członkiń i członków.

8. Stowarzyszenie środki na swoją działalność uzyskuje ze składek członkowskich, darowizn,
spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia, ofiarności publicznej oraz
dotacji.

9. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Cele Stowarzyszenia to:

a. działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego;

b. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym m.in.
działanie na rzecz pomocy doradczej i szkoleniowej oraz zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich;
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c. działania na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej i przynależności
do społeczności lokalnej;

d. nauka, edukacja, oświata i wychowanie;

e. działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia;

f. działania na rzecz wysokiej jakości architektury, urbanistyki, ładu przestrzennego
i środowiska;

g. działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;

h. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym m. in.
działania wspierające rozwój turystyki;

i. promowanie solidarności i sprawiedliwości społecznej;

j. ochrona przed wszelkiego rodzaju dyskryminacją;

k. wspieranie oraz ochrona wolności i praw człowieka;

l. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;

m. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

n. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem;

o. upowszechnianie i ochrona praw konsumenta;

p. aktywizacja mieszkańców i mieszkanek Polski do uczestnictwa w życiu
społecznym i politycznym kraju oraz świata;

q. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;

r. promocja i organizacja wolontariatu;

s. wsparcie dla osób wykluczonych społecznie;

11. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a. działalność wydawniczą, szkoleniową i instruktażową;
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b. wygłaszanie prelekcji, organizowanie seminariów i kursów;

c. inicjowanie i popieranie działań obywatelskich i samorządowych do stosowania
nowoczesnych technik ochrony środowiska;

d. gromadzenie zbiorów informacyjnych z zakresu ochrony środowiska,
zrównoważonego rozwoju, budowy społeczeństwa obywatelskiego i szerzenia
tolerancji;

e. współpracę z organizacjami i instytucjami, których program i działalność są
zbieżne z celami Stowarzyszenia;

f. organizowanie szkoleń, konferencji, warsztatów, imprez publicznych, spotkań,
wystaw a także innych form działalności;

g. prowadzenie działalności informacyjnej;

h. nawiązywanie kontaktów i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami i
instytucjami w kraju i zagranicą;

i. nawiązywanie i współpracę z autorytetami życia społecznego, kulturalnego,
politycznego, władzami samorządowymi i państwowymi, przedsiębiorcami i ich
organizacjami, szkołami wyższymi i naukowcami;

12. Członkinią lub członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca
obywatelką/em polskim lub cudzoziemką/cem.

13. Przyjęcia nowych członkiń i członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu 30 dni
od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członkiń lub członków oraz
po autoprezentacji kandydatki/a.

14. Członkini/członek ma prawo:

a. głosować na Zebraniach Członkiń i Członków;

b. brać udział w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie;

c. zgłaszać wnioski co do działalności Stowarzyszenia;

d. czynnie i biernie uczestniczyć w wyborach do Zarządu Stowarzyszenia.
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15. Członkini/członek obowiązany jest do:

a. aktywnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia;

b. uczestniczenia w Zebraniach Członkiń i Członków;

c. przestrzegania Regulaminu i uchwał stowarzyszenia;

d. dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

16. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji;

b. skreślenia z listy członkiń i członków Stowarzyszenie następującego w drodze
zarządzenia Zarządu za: brak aktywności na rzecz Stowarzyszenia powyżej 6
miesięcy, łamanie zasad Regulaminu, działanie na szkodę Stowarzyszenia lub
rażące naruszanie interesów Stowarzyszenia.

17. Doręczenie zarządzenia Zarządu może nastąpić na piśmie lub drogą elektroniczną na
podany przez członkinię/członka adres e-mail.

18. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członkiń i
Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członkiń i
Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest
ostateczna.

19. Władzami Stowarzyszenia są:

a. Zebranie Członkiń i Członków;

b. Zarząd.

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

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

22. Zebranie Członkiń i Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje
decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile
regulamin nie stanowi inaczej.
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23. Zebranie Członkiń i Członków zwołuje Zarząd lub 1/3 członkiń i członków
Stowarzyszenia. Zebraniem Członkiń i Członków kieruje Przewodnicząca/y Zebrania.

24. Zarząd składa się z 3 do 5 osób.

25. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Zarząd może zostać odwołany przez Zebranie Członkiń i
Członków, jeśli działa na szkodę Stowarzyszenia bądź rażąco narusza jego interesy,
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członkiń i członków.

26. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w
szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członkiń lub
członków Zarządu działających łącznie.

27. Do zakresu działania Zarządu należy:

a. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz;

b. zarządzanie majątkiem stowarzyszenia;

c. zwoływanie Zebrania Członkiń i Członków;

d. przyjmowanie i skreślanie członkiń i członków;

e. wykonywanie uchwał Zebrania Członkiń i Członków.

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

29. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
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