Regulamin działalności
Mazowieckiego Stowarzyszenia Na Rzecz Zwierząt "Kłębek Nadziei"
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§1
Tworzy się Stowarzyszenie zwykłe pod nazwą Mazowieckie Stowarzyszenie Na Rzecz Zwierząt "Kłębek
Nadziei", zwane dalej Stowarzyszeniem.
§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska.
§3
Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Wałsnów gm. Orońsko.
§4
Stowarzyszenie nie posiada osobowości prawnej, może jednak we własnym imieniu nabywać prawa, w
tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.
Rozdział II
Cele i sposoby działania
§5
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Działalność charytatywna dla dobra i ochrony zwierząt, w szczególności zwierząt bezdomnych.
2. Działalność na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz
zapewnienie im niezbędnych warunków bytowania.
3. Zapobieganie bezdomności zwierząt.
4. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami.
5. Zapobieganie niekontrolowanemu rozmnażaniu się zwierząt.
§6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Pozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych w kraju i za granicą.

2. Informację na forum publicznym o działalności stowarzyszenia.
3. Zakup nieruchomości i sprzętu w zakresie niezbędnym do realizacji celów Stowarzyszenia.
4. Nawiązywanie kontaktów z władzami samorządowymi, instytucjami społecznymi oraz
przedsiębiorcami.
5. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej.
6. Współpracę z mieszkańcami, wolontariuszami.
7. Tworzenie miejsc wymiany doświadczeń, dotyczących opieki i ochrony zwierząt.
8. Organizację spotkań, imprez kulturalnych i edukacyjnych.
9. Aktywny udział w tworzeniu przepisów prawa dot. ochrony zwierząt.
10. Prowadzenie akcji stałego znakowania zwierząt w celu ochrony przed bezdomnością.
11. Działania wspierające schroniska dla zwierząt.
12. Działania wspierające adopcję zwierząt i funkcjonowanie domów tymczasowych.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§7
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.
§8
Członkami Stowarzyszenia są:
1. Członkowie zwyczajni
2. Członkowie honorowi
§9
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych i korzystająca z pełni praw publicznych.
2. Przyjęcie członka zwyczajnego do Stowarzyszenia następuje po złożeniu prawidłowo wypełnionej
i podpisanej deklaracji członkowskiej.
3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wyraża zgodę na wpis na listę członków
Stowarzyszenia w formie uchwały, w terminie miesiąca od dnia złożenia deklaracji.

4. Tytuł członka honorowego Stowarzyszenia przyznaje Walne Zebranie Członków w drodze
uchwały, podjętej większością 3/5 wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Tytuł członka honorowego Stowarzyszenia przyznaje Walne Zebranie Członków w drodze
uchwały, podjętej większością 3/5 wszystkich zwyczajnych Stowarzyszenia.
§10
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) zgłaszania opinii i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
3) uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1) przestrzegania regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) regularnego opłacania składek,
3) aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia,
4) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
§11
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie,
2) śmierci,
3) skreślenia z listy członków z powodu zalegania z zapłatą składek członkowskich, przez
okres przekraczający 6 miesięcy,
4) skreślenia z listy członków z powodu działalności członka sprzecznej z Regulaminem
działalności.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 lub 4 o skreśleniu z listy członków orzeka Walne Zebranie
Członków w drodze uchwały, podając przyczyny skreślenia.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
§12
1. Stowarzyszenie reprezentuje Przedstawiciel reprezentujący.
2. Przedstawiciel reprezentujący kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z
uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność
przed Walnym Zebraniem Członków.
3. Do zakresu działania Przedstawiciela reprezentującego należy:
1) Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) Koordynacja bieżącej działalności Stowarzyszenia,
3) Opracowywanie budżetu Stowarzyszenia,
4) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
6) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
Walne Zebranie Członków
§13
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni.
§14
1. Walne Zebranie Członków może być zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest Zebraniem Sprawozdawczym.
3. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 31 marca
każdego roku.
4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
1) Przedstawiciel reprezentujący Stowarzyszenie
2) 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

6. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Przedstawiciel reprezentujący
Stowarzyszenia powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
§15
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1) podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia w poczet członków oraz skreślenie z listy
członków,
2) uchwalenie Regulaminu działalności Stowarzyszenia i jego zmian,
3) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
4) wybór i odwoływanie Przedstawiciela reprezentującego Stowarzyszenie,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
6) ustalanie wysokości składek członkowskich,
7) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
9) przyjęcie programu i kierunku działalności Stowarzyszenia.
Rozdział V
Majątek i fundusze
§16
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe.
§17
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie
2) darowizny, zapisy, i spadki,
3) dochody z majątku Stowarzyszenia,
4) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia,
5) dochody z ofiarności publicznej

Rozdział VI
Zmiana Regulaminu działalności i rozwiązanie Stowarzyszenia
§18
1. Uchwalenie Regulaminu działalności lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu
Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów,
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

