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KIELCE, 18 LIPCA 2016
§1

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Postanowienia ogólne
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Świętokrzyskich Sędziów Piłkarskich, w
dalszej części Regulaminu zwane "Stowarzyszeniem". Stowarzyszenie może używać
również skróconej nazwy SŚSP.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kielce.
Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem województwa świętokrzyskiego.
Dla realizacji celów regulaminowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza
granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
Stowarzyszenie może być członkiem stowarzyszeń, związków lub federacji krajowych
i międzynarodowych o podobnym profilu działania.
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieoznaczony. Stowarzyszenie działa zgodnie z
ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym Regulaminem.
Stowarzyszenie w celu realizacji swych zadań regulaminowych może współpracować
z innymi podmiotami, w szczególności z przedsiębiorcami, instytucjami naukowymi,
badawczymi i finansowymi oraz organami administracji publicznej.
Stowarzyszenie ma prawo używać swojego symbolu, pieczęci i odznak zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków.
§2
Cele i zasady Stowarzyszenia

1.

Celem głównym działania Stowarzyszenia jest rozwój i upowszechnianie sportu, a w
szczególności popularyzacja Przepisów Gry w Piłkę Nożną. Stowarzyszenie jest
platformą integrującą ludzi, dla których bycie sędzią piłki nożnej jest inspiracją do
zaangażowania w działalność edukacyjną, społeczną, kulturalną, charytatywną, a także
promocję zdrowia i rekreacji. Jest również źródłem aktywności fizycznej mającej istotny
wpływ na rozwój, zdrowie oraz podniesienie jakości życia człowieka. Celem działania
Stowarzyszenia jest rozpalanie entuzjazmu do aktywności i działania, opartego na
zasadach współpracy, szacunku dla drugiego człowieka, dialogu i partnerstwa.
Umożliwiają one aktywizację i wspieranie inicjatyw oraz rozwój społeczności lokalnej i
jej członków, a także sprzyjają tworzeniu poczucia przynależności do danego miejsca i
grupy. Celami są w szczególności:
1)
popularyzacja Przepisów Gry w Piłkę Nożną,
2)
podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu Przepisów Gry w Piłkę Nożną sędziów,
zawodników, kibiców, uczniów, studentów oraz innych grup zainteresowanych tą
dyscypliną sportu,
3) popularyzacja wiedzy związanej z działalnością klubów sportowych, związków
sportowych, polskich związków sportowych, zasadami działania ich organów,
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formami współpracy z instytucjami rządowymi i samorządowymi, statusem prawnym
sędziów, zawodników i trenerów oraz innych osób związanych z działalnością
sportową,
4) umacnianie niezależności i niezawisłości sędziów piłkarskich oraz troska o
poszanowanie ich pracy i autorytetu,
5) integrowanie środowiska sędziowskiego oraz budowanie korzystnego wizerunku
organizacji sędziowskiej poprzez organizowanie i uczestnictwo w projektach
sportowych oraz kulturalnych realizowanych zgodnie z zasadami Stowarzyszenia,
6)
pozyskiwania środków finansowych i przeznaczania ich na prowadzenie
działalności regulaminowych Stowarzyszenia,
7)
reprezentowanie interesów świętokrzyskiego środowiska sędziowskiego,
współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami piłkarskimi i
sędziowskimi,
8)
podnoszenie poziomu prowadzenia zawodów sportowych przez sędziów
piłkarskich, przez stosowanie najnowszych rozwiązań technicznych,
9)
zachęcanie do przystąpienia do organizacji sędziowskiej, czynne uczestnictwo w
zawodach piłki nożnej,
10) przeciwdziałanie przemocy i propagowanie bezpiecznego uczestnictwa w meczach
piłki nożnej oraz wspieranie zwiększenia bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich,
11) promowanie sportu dla wszystkich, edukacja i promocja czystego sportu
(zwalczanie dopingu),
12) inicjowanie i wspieranie aktywnego udziału w życiu społeczno-sportoworekreacyjnym lokalnej społeczności,
13) działanie na rzecz rozwoju wspólnot i lokalnej społeczności,
14) działanie na rzecz integracji europejskiej i światowej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami,
15) promowanie zasad Stowarzyszenia, w szczególności poprzez powiększanie grona
członków Stowarzyszenia,
16) działalność charytatywna,
17) ochrona i promocja zdrowia,
18) wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej,
19) porządek i bezpieczeństwo publiczne,
20) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działanie wspomagające rozwój demokracji,
21) promocja i organizacja wolontariatu,
22) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
2. Stowarzyszenie dążyć będzie do uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego.
3. Stowarzyszenie jest apolityczne i będzie powstrzymywać się od działalności politycznej
właściwej jakiejkolwiek partii lub organizacji politycznej. Członkowie Stowarzyszenia
należący do takiej partii bądź organizacji będą unikać łączenia ich osobistej działalności
politycznej z działalnością w Stowarzyszeniu tak, aby w opinii publicznej nie powstało
przekonanie, iż Stowarzyszenie można łączyć z daną partą czy organizacją polityczną.
§3
3

Realizacja celów
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożtku
publicznego w szczególności poprzez:
a) czynny udział w życiu publicznym,
b) organizowanie zajęć szkoleniowych, kursów, warsztatów doszkalających, konferencji
prelekcji, pokazów, paneli dyskusyjnych oraz udział w takich wydarzeniach,
c) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności sędziowskich poprzez prowadzenie szkoleń,
d) uczestniczenie w akcjach charytatywnych,
e) współpracę z innymi instytucjami i podmiotami oraz organami administracji
publicznej,
f) organizowanie imprez lokalnych, krajowych i międzynarodowych,
g) organizowanie spotkań z wybitnymi sędziami i osobami ze świata sportu,
h) prowadzenie działalności integrującej środowisko sędziów piłki nożnej, w tym
organizacja turniejów piłkarskich i spotkań towarzyskich z udziałem tych sędziów,
i) organizowanie akcji promocyjnych propagujących sędziowanie, sport i piłkę nożną,
j) organizowanie turniejów zespołów amatorskich, w tym meczów piłki nożnej, a nadto
festynów i imprez rekreacyjnych,
k) promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz postawy fair play,
l) inicjowanie działań mających na celu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
m) inicjowanie przedsięwzięć mających na celu walkę z uzależnieniami,
n) współpracę ze środkami masowego przekazu,
o) prowadzenie innych działań służących realizacji celów regulaminowych
Stowarzyszenia,
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie:
a) organizowania zajęć szkoleniowych, kursów, warsztatów doszkalających,
konferencji, prelekcji, pokazów, paneli dyskusyjnych,
b) organizowania akcji promocyjnych propagujących sędziowanie, sport i piłkę
nożną,
c) podnoszenia kwalifikacji i umiejętności sędziowskich poprzez prowadzenie
szkoleń.
3. Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, Stowarzyszenie nie może
prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.
§4
Członkowie Stowarzyszenia
1.

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
a) czynne i bierne prawo wyborcze,
b) korzystania z urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd
Stowarzyszenia,
c) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
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d) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia z głosem
stanowiącym,
e) uczestniczenia w spotkaniach, projektach i imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
f) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków Uchwały Zarządu Stowarzyszenia
o skreśleniu z listy członków,
g) składania wniosku o zawieszenie członkostwa w Stowarzyszeniu, przy czym decyzje
w tej sprawie podejmuje Zarząd.
2. Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani:
a) działać z poszanowaniem zasad etyki i dobrych obyczajów – również w działalności
jako sędzia piłkarski,
b) brać aktywny udział w pracach Stowarzyszenia i wszelkich jego przedsięwzięciach,
c) promować Stowarzyszenie i jego działalność,
d) przestrzegać postanowień Regulaminu oraz uchwał Władz Stowarzyszenia,
e) opłacać składki członkowskie w wysokości i terminach określonych uchwałą Zarządu.

§5
Status Członka Stowarzyszenia
1.

2.

3.

4.

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba, która jest czynnym sędzią piłki nożnej lub
czynnym obserwatorem reprezentującym Świętokrzyskie Kolegium Sędziów, mająca
pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która popiera
działalność Stowarzyszenia i współdziała w realizacji jego zadań regulaminowych i złoży
pisemną deklarację.
Zarząd Stowarzyszenia na najbliższym spotkaniu przeprowadza głosowanie nad
przyjęciem Kandydata do grona Członków Stowarzyszenia. O przyjęciu w poczet
Członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały a następnie niezwłocznie
powiadamia na piśmie lub pocztą elektroniczną kandydata na Członka o podjętym
rozstrzygnięciu.
Zarząd Stowarzyszenia informuje na piśmie lub pocztą elektroniczną czynnych
Członków Stowarzyszenia o chęci przyjęcia nowych Członków do Stowarzyszenia.
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo zgłoszenia do Zarządu Stowarzyszenia
sprzeciwu (wraz z jego powodem) w sprawie przyjęcia nowego Członka w przeciągu 30
dni od daty przekazania im tej informacji. W przypadku braku sprzeciwu nowowybrany
Członek Stowarzyszenia uzyskuje pełne prawa opisane w § 4. W przypadku zgłoszenia
sprzeciwu przez Członka Stowarzyszenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu
Stowarzyszenia, Zarząd po zapoznaniem się ze zgłoszonym sprzeciwem podejmuje w
formie głosowania decyzję o przyjęciu Członka do Stowarzyszenia.
Od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków
w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania powiadomienia o podjętej uchwale. Walne
Zebranie Członków może zmienić decyzję Zarządu większością 3/4 głosów. Decyzja
Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
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5.

Członkowie Założyciele z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia stają się Członkami
Stowarzyszenia.
§6
Deklaracja członkowska

Deklaracja składana przez Kandydata na Członka Stowarzyszenia musi zawierać:
1) imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL
lub w przypadku obcokrajowców numer identyfikacyjny,
2) oświadczenie o chęci przystąpienia do Stowarzyszenia,
3) zobowiązanie do opłacania składek członkowskich w wysokości i terminach określonych
przez Zarząd Stowarzyszenia,
.

§7
Ustanie członkostwa
1.

2.

3.

4.

Członkostwo ustaje w razie:
a) rezygnacji z członkostwa, przy czym rezygnacja taka musi być złożona pod rygorem
nieważności na piśmie na ręce Zarządu,
b) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do
czynności prawnych albo utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku
sądu,
c) zawieszenia przez Polski Związek Piłki Nożnej, Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej
lub Świętokrzyskie Kolegium sędziów skutkujące zakazem sędziowania lub pełnienia
funkcji obserwatora przez okres dłuższy niż 6 miesiący
d) wykluczenia.
Wykluczenie Członka może nastąpić w przypadku:
a) zalegania przez Członka Zwyczajnego z zapłatą składki członkowskiej przez okres
dłuższy niż 6 miesięcy,
b) działania na szkodę Stowarzyszenia,
c) postępowania godzącego w dobre imię Stowarzyszenia,
d) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Regulaminem, nie przestrzegania
postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia.
Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu ze Stowarzyszenia Zarządu Stowarzyszenia
zwołuje posiedzenie, na które wzywa osobę, która naruszyła zapisy § 9 ust. 2. W
przypadku, gdy osoba łamiąca zasady, bez usprawiedliwienia nie stawi się na
posiedzeniu, bądź odmawia odpowiedzi na pytania mające wpływ na rozstrzygnięcie
sprawy, Zarząd ma prawo wykluczyć taką osobę ze struktur Stowarzyszenia.
O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały, a następnie niezwłocznie
powiadamia Członka na piśmie lub pocztą elektroniczną o podjętym rozstrzygnięciu. Od
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5.

decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w
terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania powiadomienia o podjętej uchwale. Walne
Zebranie Członków może zmienić decyzję Zarządu większością 3/4 głosów. Decyzja
Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
O decyzji, o której mowa w § 9 ust. 4 Regulaminu Stowarzyszenia, Zarząd informuje
Członków Stowarzyszenia pocztą elektroniczną oraz wykreśla osobę z grona Członków.

§8
Władze Stowarzyszenia
1.

Władze Stowarzyszenia stanowią:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

2.

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania w
tym przedmiocie przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, zwykłą
większością głosów.
Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z
powodu:
a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
b) pisemnej rezygnacji,
c) odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 3/4 głosów.
W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed
upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres pozostały do
upływu kadencji. Jeżeli będzie to możliwe, członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
którego wygaśnięcie to dotyczy, pełnić będzie swe obowiązki do momentu wyznaczenia
jego następcy.

3.

4.

§9
Uchwały władz
1.

2.

Uchwały wszystkich Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba
że Regulamin stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego/prezesa lub w razie jego nieobecności wiceprzewodniczącego/wiceprezesa.
Uchwały są ważnie podjęte, jeżeli w Walnym Zebraniu Członków uczestniczyła co
najmniej połowa Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, chyba że Regulamin stanowi
inaczej.
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3.

4.

Kworum powyższe nie obowiązuje na Walnym Zebraniu Członków zwołanym w drugim
terminie. Zwołanie w tym trybie może nastąpić po upływie 15 minut od godziny
wyznaczonej w pierwszym terminie.
Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
§ 10
Walne Zebranie Członków

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą Władzą Stowarzyszenia.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się co najmniej raz w roku i zwoływane
jest przez Zarząd. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest raz na trzy
lata, nie później niż na 1 miesiąc przed upływem kadencji Władz.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) lub na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 1/3 liczby Członków Zwyczajnych
Stowarzyszenia.
W przypadku o którym mowa w § 12 ust. 3 lit. b, wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego
Walnego Zebrania Członków powinny zawierać proponowany porządek obrad.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie nie
dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia wniosku, a posiedzenie Zarządu nie później niż
w terminie 14 dni od daty zgłoszenia takiego wniosku.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie w sprawach, dla których
rozstrzygnięcia zostało zwołane, chyba że zebrani zwykłą większością głosów zgodzą się
na podjęcie uchwał także w innych sprawach.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) ustalenie kierunków i programów działania Stowarzyszenia,
b) uchwalanie planów działalności i planów finansowych Stowarzyszenia
przedstawionych przez Zarząd,
c) zatwierdzania sprawozdań finansowych przygotowywanych przez Zarząd,
d) uchwalenie Regulaminu Stowarzyszenia oraz jego zmian,
e) wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) ocena działalności i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
g) podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał w sprawach udzielania lub
odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi. W przypadku odmowy udzielenia
absolutorium członkowie Zarządu nie mają prawa sprawować żadnych funkcji we
Władzach Stowarzyszenia przez okres jednej kadencji
h) rozpatrywanie odwołań Członków Stowarzyszenia od decyzji Zarządu,
i) rozpatrywanie odwołań kandydatów na Członków Stowarzyszenia od decyzji Zarządu,
j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
k) powoływanie przewodniczących i członków do stałych oraz doraźnych komisji,
l) uchwalenie regulaminu Walnego Zebrania Członków, Zarządu, Komisji Rewizyjnej
oraz zatwierdzenia planów pracy tego organu,
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m) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
n) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Regulaminem oraz w
innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.

§ 11
Zarząd
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

Zarząd liczy do 7 członków. Do zakresu działania Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
c) ustalanie wewnętrznej organizacji Zarządu,
d) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
e) przygotowywanie i przedstawianie do zatwierdzania przez Walne Zebranie Członków
projektów działalności i planów finansowych Stowarzyszenia,
f) składanie Walnemu Zebraniu Członków, przynajmniej raz w roku na tydzień przed
terminem Walnego Zebrania Członków, sprawozdań z działalności Zarządu,
g) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, zbywanie i nabywanie
ruchomych i nieruchomych składników majątkowych Stowarzyszenia, zaciągania
kredytów i innych zobowiązań stosownie do uchwał Walnego Zebrania Członków,
h) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
i) podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich,
j) ustalanie wysokości składek członkowskich,
k) podejmowanie uchwał w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych
władz,
l) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
Spośród kandydatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia Walne Zebranie
Członków wybiera Zarząd, który składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika,
Sekretarza i Członków Zarządu.
Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał i są zwoływane przez
Prezesa.
Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu może być doręczane członkom Zarządu i Komisji
Rewizyjnej w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną. W szczególnych przypadkach
zawiadomienie następuje telefonicznie.
Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach
majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
Do reprezentowania Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań w jego imieniu
uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
§ 12
Komisja Rewizyjna
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1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Komisja Rewizyjna, jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Do zakresu jej
działalności należy:
a) kontrola działalności regulaminowej Stowarzyszenia, przy czym Komisja Rewizyjna
jest zobowiązana co najmniej raz w roku skontrolować działalność Zarządu w zakresie
gospodarki finansowej,
b) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków wraz z oceną działalności
Zarządu i z wnioskiem dotyczącym udzielenia (lub odmowy udzielenia) absolutorium
Zarządowi,
c) przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków wynikających z przeprowadzonych
kontroli dotyczących działalności Stowarzyszenia,
d) prawo żądania zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie
stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a
także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu. Walne Zebranie winno być
zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie
Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia takiego żądania,
e) zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w
terminie ustalonym Statutem.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie
Członków. Członkowie Komisji nie mogą być jednocześnie Członkami Zarządu
Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz dwóch członków.
Posiedzenia Komisji odbywają się co najmniej 2 razy w roku i są zwoływane przez
Przewodniczącego lub dwóch pozostałych członków Komisji Rewizyjnej.
Przedstawiciel Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem
doradczym.
Komisja Rewizyjna ma prawo w każdym czasie kontrolować działalność Stowarzyszenia,
żądać wyjaśnień od Zarządu oraz korzystać z pomocy rzeczoznawców.
Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej
działalności.

§ 13
Majątek Stowarzyszenia
1.
2.

Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Dochody Stowarzyszenia pochodzić będą w szczególności z:
a)
wpływów ze składek członkowskich,
b)
darowizn krajowych i zagranicznych, spadków, zapisów,
c)
dochodów z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych,
d)
dotacji, datków, subwencji oraz grantów,
e)
dochodów ze zbiórek,
f)
dochodów z majątku Stowarzyszenia,
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3.
4.

g)
odsetek bankowych,
h)
subwencji osób trzecich,
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.
Cały uzyskany dochód służy wyłącznie realizacji celów regulaminowych.
§ 14
Postanowienia końcowe

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrachunkowy
kończy się w dniu 31 grudnia 2016 r.
Rozwiązanie Stowarzyszenia i zmiana Regulaminu następują na podstawie uchwały
Walnego Zebrania Członków.
Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz uchwała o zmianie Regulaminu wymaga
zwykłej większości głosów w obecności co najmniej połowy liczby Członków
Zwyczajnych Stowarzyszenia.
W razie niestawiennictwa w pierwszym terminie przynajmniej połowy liczby Członków
Zwyczajnych Stowarzyszenia, zwołane w ciągu 14 dni w drugim terminie Walne
Zebranie Członków może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o zmianie
Regulaminu zwykłą większością głosów Członków obecnych na posiedzeniu.
W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wyznaczy
Likwidatora.
Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia przekazany będzie na cele określone
w uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z
dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach”.

Regulamin
został przyjęty uchwałą Zebrania Członków
Założycieli
Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Sędziów Piłkarskich w dniu 18 lipca 2016 w
Kielcach.
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