Statut Stowarzyszenia „Nasielsk Baszta Team”
I. Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie o nazwie "Nasielsk Baszta Team" jest organizacją pozarządową o celach
niezarobkowych, dalej zwane stowarzyszeniem.
§2
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U.Z 2001r. Nr 79, poz. 855) oraz niniejszego statutu.
§3
Stowarzyszenie jest organizacją samorządną posiadającą osobowość prawną.
§4
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar miejscowości Nasielsk oraz Gminy
Nasielsk. Dlawłaściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić
działalność poza Nasielskiem oraz Gminą Nasielsk.
§5
Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Nasielsk ul. Folwark 19 m . 7
§6
Stowarzyszenie może być członkiem polskich i międzynarodowych organizacji o takim
samym lubpodobnym profilu działania.
§7
1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje
wyłącznie Stowarzyszeniu.
2. Barwami Stowarzyszenia "Nasielsk Baszta Team" są kolory żółty, niebieski, czerwony,
czarny.
3. Symbolem Stowarzyszenia jest Baszta.
Wzór symbolu Stowarzyszenia odzwierciedla załącznik nr 1 do Statutu.

II. Cele i sposoby działania organizacji
§8
1. Celem Stowarzyszenia jest krzewienie kultury fizycznej, sportu i krajoznawstwa wśród
ogółu społeczności w Nasielsku i Gminie Nasielsk poprzez:
upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu, turystyki i krajoznawstwa
poprzez organizowanie cotygodniowych grupowych spotkań, prowadzenie funpage na
facebooku oraz redagowanie tekstów do miejskiej gazety, tworzenie zespołów i sekcji w
zależności od zainteresowań sportowych członków Stowarzyszenia, działalność
charytatywna,
- prowadzenie zajęć sportowych w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym
uwzględnieniem biegania i kolarstwa,
-uczestnictwo w różnego rodzaju współzawodnictwach sportowych, w tym również
organizowanych przez inne organizacje sportowe,
- organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,

- promocję dorobku sportowego mieszkańców Nasielska oraz Gminy Nasielsk na arenie
Krajowej i międzynarodowej poprzez branie udziału w zawodach sportowych
organizowanych w całym kraju i świecie. Współpracę z mediami lokalnymi w tym
opracowanie informacji dla prasy o realizowanych przez Stowarzyszenie projektach i akcjach.
- współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz organami administracji
państwowej i samorządowej w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa,
- promowanie idei sportowego współzawodnictwa i rywalizacji w duchu fair play poprzez
zachętę do aktywnego uprawiania sportu, który nie dyskryminuje ludzi ze względu na rasę,
płeć, wyznanie czy poglądy polityczne. A także poprzez zwalczanie niedozwolonego dopingu
i agresji wśród sportowców.,
- wspieranie działań społeczności lokalnej Nasielsk oraz Gminy Nasielsk służących
krzewieniu kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa poprzez współpracę
z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz organami administracji państwowej
i samorządowej.
§9
W celu realizacji swoich celów Stowarzyszenie może także:
1. Organizować konferencje, prelekcje, odczyty oraz inne formy spotkań mających na celu
krzewienia kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród mieszkańców Nasielska oraz Gminy
Nasielsk.
2. Opracowywać, administrować i zarządzać projektami lub programami innych organizacji
i grup nieformalnych służących promowaniu kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
§ 10
1. Stowarzyszenie realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z władzami
samorządowymi i państwowymi oraz stowarzyszeniami i związkami sportowymi.
2. Stowarzyszenie opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich
członków, sympatyków i wolontariuszy.
2. Stowarzyszenie może skupiać wokół siebie firmy, instytucje i osoby fizyczne wyrażające
wolę wspierania statutowej działalności stowarzyszenia.
3. Dla realizacji określonych celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać
pracowników

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 11
Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenia. Decyzję w sprawie przyjęcia do
Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
§ 12
Członkowie Stowarzyszenia „Nasielsk Baszta Team” dzielą się na:
1.członków zwyczajnych;
2.członków wspierających;
3.członków uczestników.
§ 13

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski oraz
cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania w Polsce, który:
a.jest osobą pełnoletnią, ma ukończone 18 lat
b.posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
c. korzysta z pełni praw publicznych,
d.utożsamia się z celami statutowymi Stowarzyszenia,
e.deklaruje chęć ich realizacji,
f.złożył deklarację członkowską,
2. Nowo przyjęty członek zwyczajny opłaca składki za półrocze, w którym został przyjęty.
§ 14
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:
1.Aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia oraz przyczyniać się do realizacji jego
celów,
2.Przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
3.Regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie półrocznie bądź rocznie w terminie
do 15 dnia pierwszego miesiąca danego półrocza (styczeń i czerwiec) płatne z góry w
wysokości 2 zł za miesiąc.
4.Dbać o dobre imię Stowarzyszenia i jego majątek.
§ 15
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
1.Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2.Brać udział z głosem stanowiącym w walnym zebraniu oraz w innych zebraniach
i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
3.Korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
4.Brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.
§ 16
1. Członkiem uczestnikiem może być każdy obywatel polski oraz cudzoziemiec nie mający
miejsca zamieszkania w Polsce, który ma pisemną zgodę minimum jednego z przedstawicieli
ustawowych tzn. rodziców, opiekunów.
2. Członek uczestnik posiada uprawnienia członka zwyczajnego poza prawem do
uczestniczenia w walnym zgromadzeniu oraz biernym i czynnym prawem wyborczym.
3. Członek uczestnik posiada obowiązki członka zwyczajnego.
§ 17
1. Członkiem wspierającym może być każda osoba spełniająca warunki określone w §13 ust.
1 bądź osoba prawna, która zadeklarowała na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową,
rzeczową lub inną formę wspierania Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu
przez swojego przedstawiciela.
2. Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem biernego
i czynnego prawa wyborczego. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w
posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem.
§ 18
1.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
2) skreślenia z listy członków w przypadkach określonych w punkcie 2 tego
paragrafu,
3) rozwiązania Stowarzyszenia.

2.Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić,
jeżeli członek:
1) nie spełnia wymagań statutowych,
2) w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,
3) działa na szkodę Stowarzyszenia,
4) członek zawodnik nie bierze udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia
przez okres jednego roku lub zalega z płatnością składek przez sześć miesięcy
i mimo wezwania świadczenia tego nie spełnia.
3.Uchwałę o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od
dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.

IV. Władze Stowarzyszenia oraz ich organizacja
§ 19
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie
Członków w głosowaniu jawnym, chyba, że więcej niż połowa członków biorących
udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu tajnym.
4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w
trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych
kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba osób, które uzupełniły skład
władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.
§ 20
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności
Stowarzyszenia;
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz
udzielanie absolutorium za okres objęty sprawozdaniem;
3) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
4) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
5) uchwalanie statutu i dokonywanie jego zmian;
6) określanie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania;
7) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji;
8) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku;
9) rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania
Stowarzyszenia, lub takich dla których statut nie ustala właściwości innych władz
Stowarzyszenia.

§ 21
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków- Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd
raz w roku jednak nie później jak do dnia 30 czerwca każdego roku.
2. Walne Zebranie Członków Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co
cztery lata.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd :
1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek 1/4 liczby członków Stowarzyszenia.
4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków , o którym mowa w ust. 1 lub 2 w
ciągu 30 dni od upływu terminu, albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2 i 3
Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.
5. Organ zwołujący Walne Zebranie Członków powinien powiadomić na piśmie
o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 7 dni przed tym terminem.
6. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony
lub rozszerzony.
§ 22
1. Walne Zebranie Członków jest prawomocne:
1) w pierwszym terminie gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa liczby członków;
2) w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany
w zawiadomieniu.
2. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby
zaproszone przez Zarząd.
3. Uchwały w sprawie zmian w statucie i rozwiązania Stowarzyszenia mogą być podjęte
tylko wtedy, gdy w Walnym Zebraniu Członków bierze udział co najmniej połowa
członków uprawnionych do głosowania i gdy sprawy te są umieszczone w porządku
obrad.
4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków w tym Prezesa lub Sekretarza.
§ 23
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 7 członków wybieranych przez Walne
Zebranie Członków.
2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Sekretarz i Skarbnik. Zarząd konstytuuje się na
pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.
3. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Walnego Zebrania. Jeśli Walne Zebranie
Członków postanowi, że Zarząd będzie reprezentowany przez więcej niż trzy osoby
określenie pozostałych funkcji leży w kompetencji Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.
5. Zasady zwoływania posiedzeń oraz pracy Zarządu określa regulamin zatwierdzony
przez tę władzę.
6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków w tym Prezesa lub Sekretarza.

7. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością
Stowarzyszenia. W razie jego nieobecności zastępuje go Sekretarz. Prezes pełni
również funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników
Stowarzyszenia.
§ 24
Do kompetencji Zarządu należy :
1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
4. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
5. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
6. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
8. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych.
§ 25
1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym Stowarzyszenia powołanym do
sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym z przewodniczącego, jego
zastępcy i sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym
w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.
6. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków w tym Prezesa lub Sekretarza.
§ 26
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy :
1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia pod względem celowości, prawidłowości i
zgodności z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu oraz uchwałami
Walnego Zebrania ,
2. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie
wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
3. zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie
ustalonym w statucie,
4. składanie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi
Stowarzyszenia bądź w stosunku do każdego z członków oddzielnie,
5. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
§ 27

1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
1) upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia
sprawozdania;
2) ustania członkostwa w Stowarzyszenia;
3) zrzeczenia się udziału w tych organach;
4) odwołania przez Walne Zebranie Członków.
§ 28
Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, których członkostwo
ustało wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno
największą liczbę głosów.

V. Majątek i fundusze
§ 29
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Majątek ten przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.
3. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Stowarzyszenie uzyskuje z:
1) składek członkowskich,
2) darowizn, zapisów i spadków,
3) dotacji z organów rządowych i samorządu terytorialnego,
4) ofiarności publicznej.
§ 30
Stowarzyszenia nie może:
1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do
członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia, pracowników
Stowarzyszenia oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli,
2. przekazywać swego majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów
Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub
na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywać swego majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów
Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze
statutowego celu Stowarzyszenia,
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz
ich osoby bliskie.
§ 31

1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Stowarzyszenia może nabywać prawa i
zaciągać zobowiązania.
2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest
współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza. Inne osoby mogą
dokonywać czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wyłącznie na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

VI. Sposób reprezentowania Stowarzyszenia
§ 32
1.Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach
majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie

VII. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.
§ 33
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia
przez Walne Zebranie Członków wymaga większości dwóch trzecich głosów, przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. Jeżeli uchwała o której mowa w ust. 2 nie stanowi inaczej, likwidatorami Stowarzyszenia
są Prezes i Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia.

