Regulamin Stowarzyszenia pn. Pro Terra Cuiaviae

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Pro Terra Cuiaviae i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.
2. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. –
Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz
postanowienia niniejszego regulaminu.
3. Siedzibą stowarzyszenia jest Kruszwica
4. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział II
Cele i środki działania
§2
Celem Stowarzyszenia Pro Terra Cuiaviae jest inspirowanie działań na rzecz promocji
dziedzictwa kulturowego oraz walorów turystycznych Kujaw.
§3
Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:
1. utworzenie internetowego Muzeum Ziemi Kujawskiej,
2. opracowanie szlaku turystycznego dla Kujaw i Paluk,
3. zabieranie głosu i wyrażania swojego stanowiska na forum publicznym,
4. kierowanie postulatów do organów administracji publicznej oraz partii politycznych.
5. Promowanie 1050 rocznicy Chrztu Polski.

Rozdział II
Prawa i obowiązki członków
§4

1. Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo
polskie, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw
publicznych.
2. Wniosek o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia składa się na piśmie
wyrażając jednocześnie wolę akceptacji celów i regulaminu Stowarzyszenia. Wnioski
takie rozpatrywane są przez Przedstawiciela Stowarzyszenia. Decyzję o przyjęciu w
poczet Przedstawiciel podejmuje do 14 dni od daty złożenia wniosku.
3. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach Przedstawiciela Stowarzyszenia.
b) udziału zebraniach i wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie,
c) zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia.
4. Obowiązkiem członków Stowarzyszenia jest:
a) branie udziału w działalności Stowarzyszenia,
b) realizowanie jego celów,
c) przestrzeganie regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d) płacenie składek członkowski.
5. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce prezesa,
b) złamania regulaminu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
c) notorycznego nieuczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
e) notorycznego niepłacenia składek,
f) śmierci członka.
6. Od uchwały Rady Przedstawicieli w sprawie pozbawienia członkowstwa, przysługuje
zainteresowanemu odwołanie się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14
dni od uchwały Rady Przedstawicieli.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§5
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków.
b) Przedstawiciel Stowarzyszenia
2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa rok, a ich wybór odbywa się w głosowaniu
jawnym.
3. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
4. W obradach Walnego Zgromadzenia Członków uczestniczą wszyscy członkowie
Stowarzyszenia.
5. Walne Zgromadzenie Członków powinno zostać zwołane przynajmniej raz w roku
przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd Stowarzyszenia podaje
do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
6. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie, jest
zwoływane przez Przedstawiciela Stowarzyszenia z jego inicjatywy lub na pisemny
wniosek, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
7. Jeżeli Walne Zgromadzenie Członków w oznaczonym terminie nie zgromadziło
wymaganej liczby Członków, Przedstawiciel zwołuje w terminie do dwóch tygodni

Walne Zgromadzenie Członków, które jest władne podejmować uchwały niezależnie
od liczby przybyłych Członków, zwykłą większością głosów.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością
głosów. Głosowanie jest jawne.
9. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a) określanie głównych kierunków i form działania Stowarzyszenia,
b) wybór Przedstawiciela Stowarzyszenia,
c) podejmuje uchwał w sprawach istotnych dla Stowarzyszenia,
d) rozpatrywanie odwołań od decyzji Przedstawiciela Stowarzyszenia,
e) decydowanie o zawieszeniu działalności lub rozwiązaniu się Stowarzyszenia,
f) dokonywanie oceny działalności Przedstawiciela Stowarzyszenia,
g) dokonywanie zmian w Regulaminie Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał o wysokości składek płaconych przez członków,
i) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia.
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11. Przedstawiciel Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
12. Na wniosek Przedstawiciela Stowarzyszenie może reprezentować na zewnątrz także
inny członek.
13. Przedstawiciel Stowarzyszenia odpowiada za wykonanie Uchwał i wytycznych
Walnego Zgromadzenia Członków oraz kieruje działalnością Stowarzyszenia w
okresach między sesjami Walnego Zgromadzenia Członków.

