Statut Stowarzyszenia

Konna
Straż Ochrony Przyrody
i Tradycji
im. 20 Pułku Ułanów

Rozdział I: Przepisy ogólne
§1
Organizacja nosi nazwę: Konna Straż Ochrony Przyrody i Tradycji im. 20 Pułku Ułanów, zwana dalej
Stowarzyszeniem.
1. KSOPiT zrzesza osoby pragnące poznawać i chronić przyrodę , uprawiać rekreację i turystykę konną,
poznawać historię swojego regionu, otaczać opieką miejsca pamięci narodowej, kultywować tradycje
polskiej kawalerii.
2. W działalności KSOPiT w zakresie nieuregulowanym przez statut stosuje się ustawę z dnia
7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r.,Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)
1. Siedzibą KSOPiT jest Tajęcina 44, 36-002 Jasionka, gmina Trzebownisko.
2. Stowarzyszenie KSOPiT zostało powołane na czas nieokreślony.
§2
Terenem działania KSOPiT jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może działać na terenie
innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§3
KSOPiT opiera swoją działalność na społecznej pracy członków oraz może zatrudnić pracowników za
wynagrodzeniem dla realizacji celów statutowych o czym decyduje Walne Zgromadzenie.
§4
KSOPiT kontynuuje tradycje Konnej Straży Ochrony Przyrody w Rzeszowie. W związku z tym może posługiwać
się sztandarem oraz umundurowaniem tej organizacji.
§5
Członkowie KSOPiT mogą posługiwać się odznaką. Jej wzór oraz sposób nadawania regulują odrębne
przepisy.
§6
KSOPiT używa pieczęci podłużnej.
§7
KSOPiT może zrzeszać się i współdziałać z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach oraz
z osobami prawnymi i fizycznymi.

Rozdział II: Cele i formy działania
§8
Celem Stowarzyszenia KSOPiT jest organizowanie i podejmowanie działań zmierzających do poznawania i
ochrony przyrody, rozwoju rekreacji i turystyki konnej, poznawania historii swojego regionu, otaczania opieką
miejsc pamięci narodowej i kultywowania tradycji polskiej kawalerii.
§9
Stowarzyszenie KSOPiT dąży do realizacji swoich celów poprzez;
1. Organizacje całorocznej akcji ochrony przyrody na terenie działania stowarzyszenia w formach
uzgodnionych z gospodarzami terenu.
2. Podejmowanie działań upowszechniających historię naszego regionu .
3. Współdziałanie z organami administracji publicznej, administracją Lasów Państwowych, Ligą Ochrony
Przyrody, Państwową Inspekcją Ochrony Środowiska, policją, strażą pożarną, Polskim Związkiem
Łowieckim, Polskim Związkiem Wędkarskim, organizacjami kombatanckimi i młodzieżowymi oraz
innymi organizacjami o profilu działania zbieżnym z obszarem działania KSOPiT.
4. Organizacje szkoleń z zakresu ochrony przyrody, jeździeckich i kawaleryjskich.
5. Propagowanie idei ochrony przyrody i środowiska naturalnego, rekreacji konnej i tradycji
kawaleryjskich.

Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10

Członkowie i ich prawa.
1.

KSOPiT zrzesza:
1.
2.
3.
4.

kandydatów na członków,
członków zwyczajnych,
członków honorowych
członków wspierających.

2. Kandydatem na członka może zostać każdy pełnoletni lub niepełnoletni - po uzyskaniu zgody
rodziców lub opiekunów - obywatel RP po złożeniu pisemnej deklaracji do Zarządu KSOPiT. Kandydat
na członka nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Członkiem zwyczajnym może zostać każdy pełnoletni kandydat na członka po zaliczeniu stażu
kandydackiego na mocy decyzji Zarządu KSOPiT.
4. Członek zwyczajny ma prawo kandydować do Zarządu KSOPiT.
5. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie KSOPiT za szczególne zasługi dla
Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.
6. Każdy członek i kandydat na członka ma prawo odwołania się od decyzji Zarządu do Walnego
Zgromadzenia Członków.
7. Każdy członek ma prawo posiadać legitymacją członkowską i odznakę.
8. Członek wspierający jest to osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia,
która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w
Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
§ 11

Obowiązki
1. Wszyscy członkowie i kandydaci na członków obowiązani są do przestrzegania postanowień statutu
stowarzyszenia KSOPiT oraz stosowania się do uchwał Walnego Zgromadzenia i decyzji Zarządu.
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez
Walne Zgromadzenie.
3. Każdy członek i kandydat na członka ma obowiązek podnoszenia swoich kwalifikacji z zakresu:
1. wiedzy o ochronie przyrody
2. umiejętności jazdy konnej
3. znajomości historii swojego regionu
4. znajomości historii kawalerii
4. Każdy członek i kandydat na członka ma obowiązek dbać o honor i dobre imię KSOPiT.
§ 12
Członkostwo w KSOPiT ustaje na skutek:
1. Złożenia pisemnego wniosku do Zarządu o wystąpienie z KSOPiT po uregulowaniu bieżących
zobowiązań wobec Stowarzyszenia.
2. Decyzji Zarządu KSOPiT spowodowanej niewywiązywaniem się członka z zadań statutowych,
działaniem na szkodę Stowarzyszenia.
3. Nieopłacenia składek członkowskich przez okres 1 roku.

Rozdział IV: Władze KSOPiT
1.

2.
3.
4.

§ 13
Najwyższą władzą KSOPiT jest Walne Zgromadzenie Członków KSOPiT:
1. Zwyczajne;
2. Nadzwyczajne.
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków KSOPiT zwoływane jest przez Zarząd KSOPiT nie
rzadziej niż raz na dwanaście miesięcy licząc od daty rejestracji Stowarzyszenia.
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków KSOPiT zwoływane jest przez Zarząd
KSOPiT co cztery lata.
Zgromadzenie Walne-Nadzwyczajne KSOPiT zwoływane jest przez:
1. Komendanta KSOPiT
2. na wniosek Komisji Rewizyjnej;
3. przez 2/5 ogółu członków KSOPiT.

5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej w wyborach równych, tajnych i bezpośrednich
dokonywanych zwykłą większością głosów.
2. udzielenie absolutorium ustępującym władzom,
3. zatwierdzenie rocznego planu działalności w formie uchwały,
4. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
5. ustalanie wysokości składek członkowskich,
6. dokonywanie zmian w statucie i rozwiązanie Stowarzyszenia,
7. rozpatrywanie wniosków o skrócenie kadencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% wszystkich członków.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50%
wszystkich członków
§ 14

Zarząd KSOPiT
1. W okresie czteroletniej kadencji Zarząd KSOPiT sprawuje władzę i reprezentuje KSOPiT.
2. W skład Zarządu wchodzą:
1. Komendant KSOPiT
2. Sekretarz
3. Skarbnik
3. Zarząd KSOPiT organizuje działalność Stowarzyszenia w oparciu o cele statutowe i uchwały Walnego
Zgromadzenia.
4. Zarząd może dokonać zmian osobowych w swoim składzie, z obowiązkiem zatwierdzenia na
najbliższym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli członek Zarządu nie wywiązuje się ze swoich obowiązków
lub na wniosek własny. Zgromadzenie takie powinno być zwołane nie później niż miesiąc od podjęcia
decyzji o zmianie składu osobowego Zarządu.
5. Zarząd KSOPiT realizuje postulaty swoich członków dotyczące działań na rzecz: ochrony przyrody,
rekreacji konnej i tradycji kawaleryjskich, o ile są zgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia.
6. W stosunku do osób nie wywiązujących się z zadań statutowych i uchwał Walnego Zgromadzenia,
Zarząd KSOPiT ma prawo pociągnięcia do odpowiedzialności przez;
1. upomnienie pisemne,
2. naganę.
3. skreślenie z listy członków KSOPiT.
7. Przy pociąganiu osób do odpowiedzialności Zarząd wydaje decyzję o sposobie ukarania przy
równoczesnym powiadomieniu zainteresowanego w formie pisemnej.
8. Zarząd ma obowiązek kontroli i koordynacji zadań wyznaczonych przez Statut i uchwały Walnego
Zgromadzenia
9. Zarząd podejmuje decyzje majątkowe.

10. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
11. Kadencja Zarządu może zostać skrócona na pisemny wniosek 1/3 członków KSOPiT z podaniem
przyczyny złożenia takiego wniosku. Wniosek rozpatruje Walne Zgromadzenie.

1.
2.
3.
4.
5.

§ 15
Uprawnienia i obowiązki Komendanta KSOPiT
Kierowanie całokształtem prac Zarządu.
Nadawanie, po zasięgnięciu opinii Zarządu, stopni funkcyjnych.
Określenie kompetencji i czasu funkcjonowania nadanych stopni funkcyjnych.
Decydujące słowo w kwestiach spornych.
Złożenie sprawozdania z działalność Zarządu na Walnym Zgromadzeniu KSOPiT
§ 16

Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna, w okresie czteroletniej kadencji, jest organem kontroli wewnętrznej KSOPiT.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, w tym przewodniczącego i sekretarza.
3. Kontroli Komisji Rewizyjnej podlega całokształt działalności Stowarzyszenia, w szczególności:
1. działalność finansowo-gospodarcza
2. realizacja celów statutowych Walnego Zgromadzenia,
3. przestrzeganie przepisów organizacyjnych,
4. przestrzeganie dyscypliny wewnętrznej Stowarzyszenia.
4. W razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości, Komisja Rewizyjna określa terminy ich
usunięcia.
5. Komisja Rewizyjna dokonuje zmian w swoim składzie osobowym z obowiązkiem przedstawienia do
zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli członek Komisji nie wywiązuje się ze
swoich obowiązków lub na wniosek własny. Zgromadzenie takie powinno być zwołane nie później niż
miesiąc od podjęcia decyzji o zmianie składu osobowego Komisji.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
7. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada
wyłączne prawo do zgłoszenia wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.
8. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
9. Kadencja Komisji Rewizyjnej może zostać skrócona na pisemny wniosek 1/3 członków KSOPiT z
podaniem przyczyny złożenia takiego wniosku. Wniosek rozpatruje Walne Zgromadzenie.
§ 17
Członkostwo w jednym organie statutowym Stowarzyszenia wyklucza możliwość równoczesnego
kandydowania do drugiego organu statutowego.

Rozdział V: Majątek i dochody KSOPiT
§ 18
Majątek KSOPiT stanowią:
1. bieżące składki członkowskie,
2. darowizny, spadki, zapisy,
3. dochody z własnej działalności gospodarczej,
4. środki z ofiarności publicznej,
5. dotacje,
6. ruchomości i nieruchomości
7. pieniądze z dofinansowań Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych
§ 19
KSOPiT prowadzi działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.
Dochód z działalności gospodarczej KSOPiT przeznaczony jest do realizacji celów statutowych i nie może być
przeznaczony do podziału między jej członków.

§ 20
Majątkiem KSOPiT gospodaruje Zarząd. Osobami materialnie odpowiedzialnymi za majątek KSOPiT są
członkowie Zarządu.
1. Osobą materialnie odpowiedzialną za środki trwałe i nietrwałe jest Sekretarz KSOPiT, który ma
obowiązek prowadzić księgę inwentarzową.
2. Majątek trwały i nietrwały z końcem roku obrachunkowego jest inwentaryzowany przez Komisję
Inwentaryzacyjną powołaną spośród członków KSOPiT.
3. Osobą materialnie odpowiedzialna za fundusze (środki finansowe) jest Skarbnik KSOPiT, który jest
zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań z końcem roku
obrachunkowego.
§21
1. Dokument stanowiący o rozporządzeniu majątkiem trwałym i nietrwałym na skutek decyzji Zarządu
KSOPiT, posiada moc wykonawczą po złożeniu na nim podpisów przez Komendanta KSOPiT i
Sekretarza KSOPiT.
2. Dokument stanowiący o obrocie funduszami w wyniku decyzji Zarządu KSOPiT, posiada moc
wykonawczą po złożeniu na nim podpisów przez Komendanta KSOPiT i Skarbnika KSOPiT.
§ 22
Zarząd przedstawia rozliczenie z działalności KSOPiT Komisji Rewizyjnej, a po sprawdzeniu zgodności ze
statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia, podaje do wiadomości nie później niż 2 tygodnie przed
Walnym Zgromadzeniem.

Rozdział VI: Postanowienia końcowe
§ 23
1. Zmian statutowych może dokonać Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia, większością 2/3,
głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych KSOPiT.
2. Interpretacja statutu należy do Zarządu KSOPiT, kwestie sporne rozstrzyga Komisja Rewizyjna.
§ 24
1. Stowarzyszenie KSOPiT może ulec rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia KSOPiT
większością 3/4 głosów przy obecności 2/3 uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu określa tryb rozwiązania Stowarzyszenia i likwidacji majątku Stowarzyszenia.
3. Pozostały majątek będzie przekazany na cele związane wyłącznie z ochroną przyrody.

