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Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Inicjatywy Kulturalno Sportowej, w skrócie IKS, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

nazwa
stowarzyszenia

2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za
granicą na rzecz promocji województwa śląskiego.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na
terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada
osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dn.
7 kwietnia 1988 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79,
poz.855 z późn. zm.), Ustawy z dn. 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz
niniejszego statutu.
5. Stowarzyszenie może
należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede
wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw
Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.

podstawa
prawna
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Rozdział II
Cele i środki działania
cele
stowarzyszenia

7. Celami Stowarzyszenia są:
a) promowanie województwa śląskiego,
b) działanie na rzecz zwiększenia udziału ludzi w życiu publicznym,
c) organizowanie wolnego czasu mieszkańcom województwa śląskiego,
d) promocja kultury, sportu i turystyki wśród mieszkańców województwa śląskiego,
e) promowanie młodych talentów i ich twórczości,
f) organizacja i popularyzacja sportów motorowych,
g) działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,

h) rozwój sportów motorowych,
i) rozwój krajowej, zagranicznej turystyki motorowej i caravaningowej,

j) ochrona zabytków i tradycji motoryzacji,
a w szczególności zabytkowych pojazdów
mechanicznych,
k) ochrona praw i interesów zmotoryzowanych,

l) krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy
i kultury motoryzacyjnej,
m) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej,

n) promocja polskiego designu, architektury,
muzyki oraz teatru,
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o) edukacja kulturalna oraz zwiększenie zainteresowania kulturą i sztuką.

8. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) organizowanie imprez przy przestrzeganiu przepisów Ustawy
z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, spotkań,
szkoleń, seminariów oraz innych form poszerzania wiedzy służących,
promocji programu Stowarzyszenia,

środki
działania

b) organizowanie imprez sportów samochodowych,
caravaningowych, motocyklowych oraz wszelkich
innych działań w zakresie motoryzacji,
c) doskonalenie technik jazdy i zachowania się na drogach,
d) popularyzowanie historii pojazdów samochodowych i opieka nad
pojazdami zabytkowymi i sportowymi,

e) ułatwianie młodym ludziom kontaktów
z instytucjami, organizacjami i czasopismami
zajmującymi się problematyką motoryzacyjną,
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f) wspieranie lokalnych zawodników poprzez promocję w mediach, pomoc w finansowaniu startów oraz pomoc w kontaktach ze sponsorami,
g) zabezpieczanie imprez sportu samochodowego,

h) praktyczne i teoretyczne szkolenia z zakresu bezpiecznej jazdy dla początkujących kierowców,
i) organizowanie publicznych spotkań ze znanymi kierowcami rajdowymi i wyścigowymi,

j) doskonalenie technik jazdy i zachowania się na
drogach,
k) pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach,
l) prowadzenie akcji propagującej bezpieczny styl jazdy,
m) gromadzenie środków finansowych na cele statutowe Stowarzyszenia,
n) aktywne uczestnictwo w życiu publicznym RP, we współpracy
z organizacjami realizującymi zbliżone cele,

o) organizowanie wymiany międzynarodowej
ludzi młodych,
p) współpraca i uczestnictwo w organizacjach krajowych, zagranicznych
i międzynarodowych,

r) organizacja warsztatów, szkoleń, przedstawień
związanych z designem, architekturą, muzyką
oraz z teatrem,
p) współpraca i uczestnictwo w organizacjach krajowych, zagranicznych
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i międzynarodowych.

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki
9. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
10. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

rodzaje
członków

11. Członkiem Stowarzyszenia mogą być obywatele Rzeczpospolitej Polskiej i cudzoziemcy zgodnie z art.4 ust. 1 i 2 ust. Prawo
o  stowarzyszeniach.

12. Przyjęcie członka zwyczajnego do Stowarzyszenia następuje po rozpatrzeniu przez zarząd Curriculum Vitae i po przeprowadzeniu
rozmowy kwalifikacyjnej oraz po złożeniu odpowiedniej deklaracji członkowskiej.
Uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków podejmuje zarząd
w terminie miesiąca od złożenia deklaracji. Decyzja odmawiająca
przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia musi zawierać adnotacje o możliwości odwołanie się do Walnego Zebrania Członków,
w terminie do 30 dni.
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członek
wspierający

13. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba
fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub
merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
14. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji
na podstawie uchwały Zarządu.

członek
honorowy

15. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna,
która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
16. Członkostwo honorowe jest nadawane przez Walne Zebranie na
wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

członek
zwyczajny

17. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz
Stowarzyszenia,
b) zgłaszać postulaty wobec władz Stowarzyszenia,
c) uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia.
18. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) czynnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia,

b) regularnie opłacać składki,
c) godnie i rzetelnie sprawować funkcje pochodzące z wyboru,
d) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
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e) dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

19. Członkowie nie
powinni należeć do
organizacji o celach
sprzecznych z celami Stowarzyszenia.

20. Członkowie wspierający i honorowi nie
posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem
doradczym w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak
członkowie zwyczajni.

21. Członek wspierający ma obowiązek wywiązania się z zdeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz
Stowarzyszenia.

22. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

23. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie zarządowi,
b) wykluczenia przez zarząd:
– z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz
Stowarzyszenia,
– z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
– z powodu braku lojalności wobec Stowarzyszenia,
– z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
24. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, w terminie do 30
dni. Uchwała walnego zebrania członków jest ostateczna.

utrata
członkowstwa
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Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
władze
stowarzyszenia

25. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
26. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa
dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną
większością głosów.
27. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest jawne.

walne zebranie
członków

28. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz
zaproszeni goście.
29. Walne Zebrania Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
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30. Walne Zebrania Członków zwyczajne jest zwoływane raz do
roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd

podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni
przed terminem zebrania.
31. Walne Zebrania Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na
wniosek Komisji rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3
ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Obraduje
wyłącznie nad sprawami, do których zostało powołane. Drugi termin
zostaje wyznaczony 30 dni po pierwszym terminie Walnego Zebrania
Członków. Uchwały podjęte w drugim terminie są ważne bez względu
na liczbę obecnych członków.
32. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenie zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej
liczby członków. Głosowanie jest jawne.
33. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwołanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e) uchwalenie budżetu,
f) uchwalenie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich
innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
g) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
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h) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków
Stowarzyszenia lub jego władze,
i) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu,
j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
k) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady,
we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych
władz Stowarzyszenia.
zarząd

34. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

35. Zarząd składa się z 5 osób w tym prezesa, dwóch
wiceprezesów, skarbnika oraz członka zarządu.
36. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej
jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
37. Do kompetencji Zarządu należą:

a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
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d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zdobywaniu lub obciążeniu
majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

h) przyjmowanie i skreślanie członków,
i) zatwierdzanie projektów członków zwyczajnych.
38. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli
nad działalnością Stowarzyszenia.

komisja
rewizyjna

39. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego,
zastępcy oraz sekretarza.
40. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:

a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
c) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

d) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu
Członków.
41. Zarząd i Komisja Rewizyjna pracują w oparciu o regulaminy
zatwierdzone przez Walne Zebranie Członków.
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Rozdział V
Majątek i fundusze
42. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej, przy przestrzeganiu przepisów
Ustawy z dn. 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych.
43. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie
na koncie Stowarzyszenia.
44. Stowarzyszenie prowadzi
gospodarkę finansową zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
zadania
publiczne

14

45. Decyzje w sprawie nabywania,
zbywania i obciążania, majątku
Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

46. Stowarzyszenie prowadzi działania w sferze zadań publicznych,
w zakresie działań odpłatnych i nieodpłatnych.
Działania odpłatne obejmują zadania w zakresie:
a) ochrony i promocji zdrowia,
b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
c) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
d) porządku i bezpieczeństwa publicznego,
e) promocji i organizacji wolontariatu,
f) promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą.
Działania nieodpłatne obejmują zadania w zakresie:

a) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
b) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
c) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontraktów i współpracy między społeczeństwami,
d) działalności charytatywnej.
47. Do reprezentowania Stowarzyszenia, zawierania umów, udzielenia pełnomocnictwa i składania wszelkich świadczeń woli a w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch
członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
47. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu
Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów (2/3), przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
48. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków – określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie
majątku Stowarzyszenia.
49. W sprawach nie uregulowanych
w niniejszy statucie zastosowanie mają
50. Likwidatora wyprzepisy ustawy z dn. 7 kwietnia 1988 r.
znacza Walne Zebranie
Prawo o stowarzyszeniach.
Członków.

rozwiązanie
stowarzyszenia
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