STATUT
STOWARZYSZENIA

Grodziska Kolej Drezynowa

STATUT
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: „Grodziska Kolej Drezynowa” (w dalszym ciągu statutu zwane
jest ono Stowarzyszeniem). Znakiem graficznym stowarzyszenia jest drezyna spalinowa typu
DL-2, widok z prawej strony. Nad rysunkiem półkolem biegnie napis "GRODZISKA KOLEJ
DREZYNOWA". Wzór znajduje się w załączniku numer 1
§2
Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.
§3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej (RP), zaś jego
siedziba znajduje się we wsi Grąblewo.
§4
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§5
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej swych członków. Do prowadzenia
swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
§6
Stowarzyszenie działa w oparciu o Ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. nr 20, poz. 104 z
późniejszymi zmianami) „Prawo o stowarzyszeniach”.
ROZDZIAŁ II
CEL l ŚRODKI DZIAŁANIA
§7
Celem Stowarzyszenia jest miedzy innymi:
1) rewitalizacja linii kolejowych w regionie Wielkopolski, a w szczególności powiatów
grodziskiego, kościańskiego oraz nowotomyskiego,
2) popularyzacja turystyki kolejowej, ze szczególnym uwzględnieniem wycieczek
drezynowych,
3) propagowanie idei wykorzystania linii kolejowych, a w szczególności linii Kościan –
Grodzisk Wlkp. - Opalenica jako ważnego elementu ożywienia turystycznego
i gospodarczego regionu,
4) działanie na rzecz pielęgnowania tradycji polskiego kolejnictwa,
5) inspirowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw zmierzających do ochrony zabytków
polskiego kolejnictwa.
§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele m. in. poprzez:
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1) organizację wycieczek i imprez kolejowych i turystycznych,
2) opiekę nad liniami kolejowymi,
3) inicjowanie wszelkich działań zmierzających do poprawy stanu świadomości
społecznej w kwestii rewitalizacji kolei w Wielkopolsce,
4) współpracę przy realizacji wszelkich działań zmierzających do idei przywrócenia
ruchu kolejowego na nieczynnych liniach Wielkopolski, w szczególności na linii
Kościan – Grodzisk Wlkp. - Opalenica,
5) wspieranie środkami ze składek członków, darowizn i innych źródeł - wszelkich
działań dotyczących ochrony istniejących ruchomych i nieruchomych zabytków kolei
w regionie,
6) współpracę z samorządami gmin i powiatów na obszarze których biegnie kolej oraz z
władzami samorządowymi województwa wielkopolskiego.
7) współpracę z innymi organizacjami o podobnym profilu działania oraz firmami
i instytucjami kolejowymi i turystycznymi,
8) współpracę ze spółkami przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe, zarządami kolei
użytku niepublicznego,
9) organizowanie i współuczestniczenie w organizowaniu wystaw, imprez i szkoleń,
10) wydawanie publikacji i czasopism o tematyce związanej z realizacją celów
Stowarzyszenia oraz promowanie wszelkich form wiedzy o kolei,
11) współpracę ze środkami masowego przekazu w zakresie realizacji celów
Stowarzyszenia,
12) stworzenie i utrzymanie bazy organizacyjnej i materialnej dla realizacji ww. celów.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) honorowych,
3) wspierających.
§10
1) Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski, który ukończył 18
lat, pragnie czynnie realizować cele Stowarzyszenia, złoży pisemną deklarację
i przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
2) Członkiem Stowarzyszenia można zostać również mając ukończone 16 lat, ale za
pisemną zgodą rodziców lub opiekunów i z zastrzeżeniem niekorzystania z biernego
prawa wyborczego.

§11
Członkiem wspierającym może być zakład pracy, kluby i inne organizacje, osoba prawna
mająca siedzibę w Polsce lub za granicą, a także osoba fizyczna mieszkająca w Polsce oraz
nie będąca obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie pisemnej deklaracji.
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§12
O przyjęciu w szeregi członka zwykłego lub wspierającego Stowarzyszenia decyduje Zarząd
w głosowaniu jawnym lub tajnym (zgodnie z wnioskiem większości członków Zarządu)
zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego składu.
§13
Nabycie członkostwa następuje po uprzednim zapoznaniu się ze statutem Stowarzyszenia,
wypełnieniu i podpisaniu deklaracji członkowskiej.
§14
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba szczególnie zasłużona
w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia. Godność członka honorowego Stowarzyszenia
nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
§15
Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są:
1) propagować idee Stowarzyszenia,
2) w miarę własnych możliwości uczestniczyć w wykonaniu prac społecznych
w zakresie objętym celami Stowarzyszenia,
3) przestrzegać Statutu i uchwał władz,
4) płacić składki w wysokości i terminie określonym przez Walne Zgromadzenie
Członków.

§16
Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczyć w zebraniach i spotkaniach Stowarzyszenia,
3) korzystać z poradnictwa i pomocy Stowarzyszenia,
4) brać udział w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie i korzystać z majątku
Stowarzyszenia, na zasadach określonych w odpowiednich regulaminach.
§17
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
§19
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§20
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§21
Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w razie:
1) śmierci,
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2) dobrowolnego, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu, wystąpienia ze
Stowarzyszenia,
3) skreślenia z listy członków przez Zarząd w przypadku naruszenia któregoś z
obowiązków członkowskich, w obecności co najmniej połowy składu osobowego
Zarządu. Skreślonemu przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Zarządu do
najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków, złożone za pośrednictwem Zarządu
w terminie do 30 dni od dnia podjęcia uchwały.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§22
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd Stowarzyszenia,
3) Komisja Rewizyjna.
§23
Kadencja Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata. Członkowie Zarządu
Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej wybierani są w trakcie Walnego Zgromadzenia
Członków w głosowaniu jawnym lub tajnym (po przegłosowaniu wniosku w tej sprawie)
zwykłą większością głosów.
§24
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1) uchwalenie i zmiana statutu,
2) uchwalanie programu działania i wytycznych dla działalności merytorycznej
i finansowej Stowarzyszenia,
3) wybór oraz odwołanie Zarządu Stowarzyszenia i jego poszczególnych członków,
4) wybór oraz odwołanie Komisji Rewizyjnej i jej poszczególnych członków,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia
i Komisji Rewizyjnej, rozpatrywanie wniosków członków Stowarzyszenia.
§25
1) Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, zapadają w głosowaniu jawnym lub
tajnym (po przegłosowaniu wniosku w tej sprawie) zwykłą większością głosów,
2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno odbywać się nie rzadziej niż raz
w roku. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd
Stowarzyszenia zawiadamia najpóźniej na 14 dni przed jego terminem, podając
jednocześnie porządek dzienny,
3) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno być zwołane w ciągu 30 dni
przez Zarząd Stowarzyszenia z inicjatywy własnej lub na żądanie Komisji Rewizyjnej
albo 1/3 członków Stowarzyszenia.
§26
Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech członków wybieranych w trybie określonym
w paragrafie 235 podpunkt (1) statutu. Zarząd wybiera spośród siebie prezesa, zastępcę
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i skarbnika w głosowaniu jawnym lub tajnym (zgodnie z wnioskiem większości) zwykłą
większością głosów.
§27
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1) przyjmowanie i skreślanie członków,
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
3) kierowanie powołanymi przez siebie komitetami i innymi organami okazjonalnymi,
4) zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia,
5) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia,
6) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.
§28
Wszystkie uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
§29
Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
§30
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób i wybiera spośród siebie przewodniczącego
i zastępcę.
2. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie
lub ze stosunkiem pracy z Klubem. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia z członkami Zarządu,
b) członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo z winy umyślnej,
c) otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów
lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca
2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
§31
Do praw i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Stowarzyszenia,
2) składanie sprawozdań na Walnych Zgromadzeniach Członków,
3) składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
4) występowanie do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Członków.
§32
Wszystkie uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej; przy równej ilości głosów decyduje głos
przewodniczącego.
§33
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są protokołowane.
§34
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W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż
połowę składu organu.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA
§35
Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
§36
Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1) ze składek członkowskich,
2) darowizn, spadków, zapisów,
3) dotacji i ofiarności publicznej.
§37
Właścicielem całego majątku jest Stowarzyszenie jako osoba prawna.
§38
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli,
w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu
działających łącznie.
§39
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§40
Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność statutową według ogólnych zasad
określonych w odrębnych przepisach w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
Wszystkie dochody Stowarzyszenia są przeznaczane na realizację celów statutowych.
§41
Nie jest dozwolone :
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem klubu w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników 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, zwanych dalej "osobami bliskimi",
b) przekazywania majątku klubu na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności
jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
c) wykorzystywania majątku klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu klubu,
d) nabywanie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie klubu, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
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ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§42
Uchwały w sprawie statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie
Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do
głosowania. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków o rozwiązaniu się Stowarzyszenia
winna określić sposób likwidacji oraz cel na który ma być przeznaczony jego majątek.
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