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STATUT STOWARZYSZENIA 

"EKIPA JURAJSKA 4X4" 

§ 1. 

Stowarzyszenie nosi nazwę "EKIPA JURAJSKA 4x4" i w dalszej części niniejszego statutu zwane jest ”EKIPA JURAJSKA 4x4” 

§ 2. 

”Grupa 4x4” działa zgodnie ze statutem, uchwałami władz Stowarzyszenia oraz w zgodzie z przepisami prawa, w szczególności 
Prawa o stowarzyszeniach (ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855z późn.zm.). 

§ 3. 

1. „Ekipa Jurajska 4x4” jest dobrowolnym stowarzyszeniem, samorządną organizacją społeczną powołaną dla propagowania 
sportu i turystyki motorowej, szczególnie off-roadowej, podnoszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, szkolenia i 
podnoszenia kwalifikacji jego uczestników. 

2. „Ekipa Jurajska 4x4” posiada osobowość prawną, samodzielnie uchwala wewnętrzne akty prawne dotyczące swojej 
działalności, określa cele i program działania oraz organizuje swoje struktury. 

3. Terenem działalności statutowej Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gdy wymaga tego realizacja innych 
celów statutowych, Stowarzyszenie może działać również poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. Siedzibą władz Ekipa Jurajska 4x4” jest miasto Myszków. 

5. „Ekipa Jurajska 4x4”” może powoływać jednostki terenowe w postaci oddziałów. 

6. Jednostki terenowe nie posiadają osobowości prawnej. 

7. „Ekipa Jurajska 4x4”” może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń o podobnym zakresie 
działania. 

8. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą we własnym zakresie lub poprzez udział w innych podmiotach 
gospodarczych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Zysk z tej działalności przekazywany jest na cele 
statutowe. 

§ 4. 

1. Działalność „Ekipa Jurajska 4x4”” opiera się na pracy społecznej ogółu członków i grona sympatyków. 

2. „Ekipa Jurajska 4x4”” może zatrudniać pracowników w tym funkcyjnych członków Zarządu, zlecać odpłatne wykonanie 
czynności członkom Stowarzyszenia lub innym osobom w celu realizacji celów Stowarzyszenia. 

§ 5. 

1.Stowarzyszenie „Ekipa Jurajska 4x4”” posiada własne logo, którego wzór znajduje się poniżej: 

 

2. Stowarzyszenie „Ekipa Jurajska 4x4”” posiada własną odznakę, której wzór określa Zarząd. 

3. Stowarzyszenie „Ekipa Jurajska 4x4”” posiada własną domenę internetową i utrzymuje s 
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Rozdział II 

Cele i środki działania. 

§ 6. 

Celem „Ekipa Jurajska 4x4”” jest: 

a. Propagowanie, organizacja i rozwój popularnego oraz wyczynowego sportu oraz turystyki motorowej w  
szczególności „off-road”,ATV. 

b. Rozwijanie wśród kierowców kultury i wiedzy motoryzacyjnej. 

c. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz off-road,ATV. 

d. Podnoszenie kwalifikacji uczestników ruchu drogowego. 

e. Zwiększanie świadomości ekologicznej użytkowników pojazdów terenowych, SUV, 4x4, ATV. 

f. Wychowanie komunikacyjne i ekologiczne dzieci, młodzieży oraz dorosłych. 

g. Ochrona praw i interesów zmotoryzowanych, pasjonatów i zawodników off-road, ATV- integracja tego środowiska. 

h. Przeciwdziałanie ujemnym skutkom rozwoju motoryzacji na środowisko naturalne. 

i. Tworzenie Patroli Ekologicznych z członków Stowarzyszenia , mające na celu sprzątanie duktów, ścieżek, dróg leśnych 
z porzuconych śmieci w Lasach przez mieszkańców. 
 

§ 7. 

Cele powyższe Stowarzyszenie „Ekipa Jurajska 4x4”” realizuje poprzez: 

1. Organizowanie sportowych i turystycznych zawodów motorowych (w szczególności off-road-ATV). 

2. Udział w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych oraz turystycznych (w szczególności off-road-ATV). 

3. Patrolowanie terenów przejazdu celem zbiórki śmieci porzuconych w Lasach. 

4. Prowadzenie szkoleń z zakresu sportów motorowych, (w szczególności off-road,ATV). 

5. Organizowanie i prowadzenie szkolenia i dokształcania kierowców, a szczególnie właścicieli i użytkowników samochodów 
terenowych, SUV i 4x4,oraz ATV.  

6. Organizowanie szkolenia członków w celu zdobywania kwalifikacji na asystentów i komisarzy sportowych oraz turystycznych. 

7. Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami i organizacjami w zakresie zapobiegania 
wypadkom drogowym, podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

8. Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami i organizacjami ekologicznymi w zakresie 
krzewienia kultury sportu i turystyki off-road.  

9. Propagandę, wspieranie i wydawanie publikacji, wydawnictw i materiałów propagandowych i reklamowych na temat sportu i 
turystyki off-road,ATV.  

10. Prowadzenie działalności gospodarczej, usługowej i handlowej ze wstępowaniem w spółki służące zdobyciu środków 
finansowych niezbędnych dla realizacji zadań statutowych. 

11. Wykonywanie innych zadań z dziedziny motoryzacji powierzonych przez organy administracji państwowej i samorządowej, 
lub inne organizacje. 
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Rozdział III 

Członkowie - prawa i obowiązki. 

§ 8. 

Członkowie dzielą się na: 

1. zwyczajnych, 
2. honorowych, 
3. wspierających. 

§ 9. 

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia interesująca się sportem lub turystyką motorową off-road i zagadnieniami 
związanymi z motoryzacją, pojazdami terenowymi, SUV, 4x4,ATV mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która podpisze i 

złoży stosowną deklarację przystąpienia. Osoba niepełnoletnia może zostać członkiem Stowarzyszenia tylko za pisemną zgodą 
opiekunów prawnych. 

2. Członkiem honorowym może być długoletni i szczególnie zasłużony w zakresie motoryzacji off-road działacz Ekipa Jurajska 
4x4”lub inna zasłużona dla celów stowarzyszenia osoba. 

3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością „Ekipa Jurajska 4x4” i opłacająca 
zadeklarowaną składkę członkowską. 

4. Godność Prezesa Honorowego „Ekipa Jurajska 4x4”” może uzyskać osoba szczególnie zasłużona w działalności na rzecz 
realizacji celów Stowarzyszenia, przestrzegająca wzorowo statutu i regulaminów działania „Ekipa Jurajska 4x4””. Honorowy 
Prezes ma prawo brać udział w Walnym Zebraniu z głosem doradczym. 

5. Cudzoziemcy mogą być członkami Stowarzyszenia niezależnie od tego, czy posiadają miejsce zamieszkania na terytorium 
Polski. 

§ 10. 

1. Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu deklaracji, wpłaceniu wpisowego i obowiązującej składki członkowskiej. 

2. Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie złożonej deklaracji i opłaceniu zadeklarowanej składki. 

3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały Zarządu. 

4. Godność członka honorowego stowarzyszenia i honorowego Prezesa „Ekipa Jurajska 4x4”daje Walne Zebranie na wniosek 
Zarządu. 

5. Deklaracja członkowska powinna zawierać oświadczenie o przystąpieniu do „Ekipa Jurajska 4x4”” i zobowiązanie do opłacania 
składki, a ponadto imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, numer PESEL osoby fizycznej. W przypadku 

osoby prawnej wymagane dane to: nazwa (firma), siedziba, numer REGON, numer KRS lub wpis do ewidencji działalności 
gospodarczej wraz z aktualnym odpisem. 

§ 11. 

1. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo: 

a. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach członków oraz czynnego i biernego wyboru władz „Ekipa Jurajska 4x4”. 

b. Zgłaszania postulatów i wniosków do władz „Ekipa Jurajska 4x4”. 

c. Korzystania z różnych form szkolenia prowadzonych przez „Ekipa Jurajska 4x4”, jej urządzeń i sprzętu na zasadach 
określonych przez Zarząd. 

d. Reprezentowania barw i noszenia odznaki „Ekipa Jurajska 4x4”. 

e. Brania udziału w zawodach sportowych i innych imprezach organizowanych przez „Ekipa Jurajska 4x4”. 

f. Bezpłatnego wstępu na imprezy „Ekipa Jurajska 4x4”” na zasadach określonych przez Zarząd. 
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2. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych i honorowych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego 
oraz reprezentowania barw „Ekipa Jurajska 4x4””. Mają też prawo w sposób wyraźny informować, że są członkami 
wspierającymi „Ekipa Jurajska 4x4””. 

§ 12. 

1. Członkowie zwyczajni są zobowiązani: 

a. Brać czynny udział w działalności „Ekipa Jurajska 4x4” oraz przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał 
władz „Ekipa Jurajska 4x4”, 

b. Regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości i terminach ustalanych przez Zarząd. 

c. Chronić własność „Ekipa Jurajska 4x4” jako wspólne dobro. 

d. Dawać przykład właściwej postawy moralnej oraz dbać o dobre imię „Ekipa Jurajska 4x4”. 

e. Krzewić kulturę motoryzacyjną off-road. 

2. Członkowie honorowi obowiązani są przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz „Ekipa Jurajska4x4”. Członkowie 
honorowi zwolnieni są od obowiązku płacenia składek członkowskich. 

3. Członkowie wspierający obowiązani są regularnie opłacać składkę członkowską w wysokości i terminach ustalanych przez 
Zarząd, przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz „Ekipa Jurajska 4x4”. 

§ 13. 

1. Członkostwo ustaje wskutek: 

a. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie. 

b. Skreślenia z listy członków z powodu niezapłacenia składki członkowskiej przez okres przekraczający 12 miesięcy. 

c. Wykluczenia z „Ekipa Jurajska 4x4”. 

d. Śmierci członka. 

e. Rozwiązania stowarzyszenia. 

2. Członek może być wykluczony na podstawie decyzji Zarządu za działalność na szkodę „Ekipa Jurajska 4x4” lub umyślne 
nieprzestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz „Ekipa Jurajska 4x4” 

§ 14. 

Za wzorowe wykonywanie obowiązków statutowych członkowie mogą otrzymać następujące wyróżnienia: 

a. Pochwałę na piśmie. 

b. Dyplom. 

c. Honorową Odznakę „Ekipa Jurajska 4x4”. 

§ 15. 

1. Za działalność naruszającą postanowienia niniejszego Statutu, regulaminów, uchwał władz „Ekipa Jurajska 4x4” lub działalność 
na szkodę „Ekipa Jurajska 4x4”” Zarząd może nakładać na członków zwyczajnych następujące kary: 

a. Upomnienie. 

b. Naganę. 

c. Zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na okres do 2 lat. 

d. Wykluczenie z „Ekipa Jurajska 4x4”. 

2. Od decyzji o ukaraniu przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do Walnego Zebrania, co nie wstrzymuje orzeczenia Zarządu. 
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Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia. 

§ 17. 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a.  Walne Zebranie. 
b.  Zarząd. 
c.  Komisja Rewizyjna. 
 

2. Kadencja władz „Ekipa Jurajska 4x4” trwa 5 lat. 

3. W czasie trwania kadencji Zarząd, Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptowania członków w miejsce ustępujących, z tym, że 
liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/ 2 liczby członków władz pochodzących z wyboru. 

4. Uchwały władz „Ekipa Jurajska 4x4” zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków 
uprawnionych do głosowania. Uchwały Walnego Zebrania i Zarządu podjęte w II terminie (30 minut po pierwszym terminie) są 
ważne bez względu na liczbę obecnych. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania lub 
Prezesa Zarządu. 

5. Głosowanie nad wyborem władz „Ekipa Jurajska 4x4” i w sprawach personalnych jest tajne. 

6. Mandat członka Zarządu, członka Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji na skutek: 

a. Wystąpienia ze Stowarzyszenia. 

b. Pisemnej rezygnacji. 

c. Odwołania mocą uchwały Walnego Zebrania. 

§ 18. 

1. Walne Zebranie członków „Ekipa Jurajska 4x4” jest jego najwyższą władzą. 

2. Walne Zebranie członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

3. Walne Zebranie sprawozdawczo- wyborcze odbywa się co 4 lata. 

4. Walne Zebranie sprawozdawcze zwoływane jest raz na rok celem rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdań Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd: 

a. Z własnej inicjatywy. 

b. Na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

c. Na wniosek 1/3 liczby członków. 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i 
obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane. 

7. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania ustala Zarząd „Ekipa Jurajska 4x4” podając te dane do wiadomości 
członków nie później niż na 2 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania. 

8. Do kompetencji uczestników Walnego Zebrania członków „Ekipa Jurajska 4x4” należy w szczególności: 

a. Uchwalanie głównych kierunków działania „Ekipa Jurajska 4x4”. 

b. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej z ich działalności, wniosków zgłoszonych 
przez Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie. 

c.  Zatwierdzanie budżetu „Ekipa Jurajska 4x4”. 
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d. Udzielanie absolutorium Zarządowi „Ekipa Jurajska 4x4” po wysłuchaniu wniosków i rekomendacji Komisji Rewizyjnej. 

e. Ustalenie liczby, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej. 

f. Uchwalanie zmian Statutu „Ekipa Jurajska 4x4”. 

g. Nadawanie godności Honorowego Prezesa „Ekipa Jurajska 4x4”i godności Członka Honorowego „Ekipa Jurajska 4x4”. 

h. Uchwalanie regulaminów, 

i. Podejmowanie innych uchwał w sprawach wniesionych przez członków lub władze „Ekipa Jurajska 4x4”. 

§ 19. 

1. W Walnym Zebraniu członków biorą udział z głosem decydującym członkowie zwyczajni i honorowi. 

2. Walnym Zebraniem kieruje przewodniczący wybrany spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zebraniu z 
głosem decydującym. 

§ 20. 

1. Zarząd „Ekipa Jurajska 4x4” prowadzi sprawy Stowarzyszenia i kieruje jego bieżącą działalnością. 

2. Zarząd „Ekipa Jurajska 4x4” składa się z 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zebranie „Ekipa Jurajska 4x4” spośród członków 
zwyczajnych. Liczbę członków ustala uchwała Walnego Zebrania. 

3. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa a pozostali członkowie Zarządu pełnią funkcje Wiceprezesów. Dwóch członków 
Zarządu pełni jednocześnie funkcję Sekretarza, Skarbnika. 

4. Dla ważności oświadczeń w zakresie zaciągania praw, podejmowania zobowiązań majątkowych i niemajątkowych oraz 
udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch osób spośród Zarządu. 

5. Do zakresu działania Zarządu „Ekipa Jurajska 4x4”, poza innymi sprawami wymienionymi w statucie, należy: 

a. Kierowanie działalnością „Ekipa Jurajska 4x4” i reprezentowanie go na zewnątrz. 

b. Zarządzanie majątkiem i funduszami. 

c. Uchwalanie planów pracy i budżetu „Ekipa Jurajska 4x4”. 

d. Ustalanie wysokości składki członkowskiej i wpisowego oraz terminów ich uiszczania. 

e. Nadzorowanie działalności jednostek terenowych, w tym analiza corocznych sprawozdań Komisji Rewizyjnej. 

f. Tworzenie i rozwiązywanie jednostek terenowych oraz zatwierdzanie zasad ich działania. 

g. Przyznawanie wyróżnień za wzorowe wykonywanie obowiązków członka Stowarzyszenia. 

h. Powoływanie i rozwiązywanie komisji i zatwierdzanie ich regulaminów. 

i. Opracowywanie w oparciu o obowiązujące regulaminy ramowych regulaminów sportowych, turystycznych i innych, 

j. Zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania członków „Ekipa Jurajska 4x4”. 

k. Zwoływanie i przygotowywanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 

6. Posiedzenia Zarządu „Ekipa Jurajska 4x4” odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na poł roku. 

§ 21. 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie „Ekipa Jurajska 4x4” i wybiera spośród siebie 
przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. 

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą członkowie zwyczajni i honorowi. 
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3. Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy: 

a. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności „Ekipa Jurajska 4x4” ze szczególnym uwzględnieniem 
gospodarki finansowej oraz przygotowanie stosownych sprawozdań przekazywanych następnie Walnemu Zebraniu. 

b. Występowanie do Zarządu „Ekipa Jurajska 4x4” z wnioskami i propozycjami. 

c. Składanie Walnemu Zebraniu członków „Ekipa Jurajska 4x4” sprawozdania ze swej działalności oraz występowanie z 
wnioskiem w przedmiocie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

§ 22. 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział we wszystkich posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium z głosem 
doradczym. 

2. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, jeżeli wynik corocznej kontroli, uzasadnia wniosek 
o podjęcie uchwały o odwołaniu członków Zarządu. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić jednocześnie funkcji członków Zarządu lub pozostawać z członkami Zarządu w 
stosunku pokrewieństwa. 

Rozdział V 

Oddział i władze Oddziału. 

§ 23. 

1. Siedzibą Oddziału jest miejscowość w Polsce, gdzie organizowana jest działalność statutowa Stowarzyszenia. 

2. Władzami Oddziału są: 

a.  Walne Zebranie Oddziału. 

b. Zarząd Oddziału. 

c. Komisja Rewizyjna Oddziału. 

3. Kadencja władz Oddziału trwa 4 lata. 

§ 24. 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Oddziału. 

2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

a. Uchwalanie kierunków działalności Oddziału. 

b. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału. 

c. Udzielanie absolutorium Zarządowi Oddziału. 

d. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału. 

e. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych w czasie obrad. 

§ 25. 

1. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem decydującym członkowi zwyczajni i honorowi, a z głosem doradczym 
przedstawiciele członków wspierających i władz Stowarzyszenia. 

2. Termin i miejsce Walnego Zebrania Oddziału ustala Zarząd Oddziału powiadamiając o tym członków nie później niż 2 tygodnie 
przed terminem zebrania. 

3. Możliwe jest zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału dla rozpatrzenia konkretnej sprawy na wniosek Komisji 
Rewizyjnej, Zarządu Stowarzyszenia, bądź ½ ogólnej liczby członków Oddziału. 
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§ 26. 

1. Zarząd Oddziału prowadzi sprawy Oddziału i kieruje jego bieżącą działalnością. 

2. Zarząd Oddziału składa się z 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zebranie. 

3. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona prezesa, sekretarza i skarbnika. 

4. Do zakresu działalności Zarządu Oddziału należy: 

a. Reprezentowanie go na zewnątrz. 

b. Uchwalanie planów pracy i budżetu. 

c. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu z działalności statutowej i finansowej. 

d.  Ustalanie, w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia, wysokości składki członkowskiej, terminów jej uiszczania oraz 
wysokości wpisowego. 

e. Zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania. 

f. Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej. 

§ 27. 

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech osób wybranych przez Walne Zebranie i wyłania ze swego grona 
przewodniczącego i sekretarza. 

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a. Kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności Oddziału „Ekipa Jurajska 4x4”” ze szczególnym uwzględnieniem 
gospodarki finansowej. 

b. Przygotowywanie sprawozdań z przeprowadzonej kontroli oraz przekazywanie ich walnemu Zebraniu Oddziału. 

c. Występowanie do Zarządu Oddziału „Ekipa Jurajska 4x4” z wnioskami i propozycjami. 

d. Składanie Walnemu Zebraniu Oddziału „Ekipa Jurajska 4x4” sprawozdania ze swej działalności oraz występowanie z 
wnioskiem w przedmiocie udzielania absolutorium Zarządowi. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić jednocześnie funkcji członków Zarządu lub pozostawać z członkami Zarządu w 
stosunku pokrewieństwa. 

4. Władze Oddziału w swej działalności kierują się postanowieniami ujętymi w rozdziałach I-III Statutu Stowarzyszenia. 

Rozdział VI 

Majątek i fundusze „Ekipa Jurajska 4x4”. 

§ 28. 

1. Na majątek „Ekipa Jurajska 4x4”składają się nieruchomości i ruchomości oraz § 28.fundusze. 

2. Na fundusze stowarzyszenia składają się w szczególności: 

a. Wpływy z wpisowego i składek członkowskich. 

b. Wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej. 

c. Dotacje. 

d. Wpływy z prowadzonej działalności szkoleniowej, sportowej lub imprez. 

e. Wpływy od sponsorów „Ekipa Jurajska 4x4”. 

f. Darowizny, spadki i zapisy. 
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g. Dochody z ofiarności publicznej. 

h. Dochody z lokat i obrotu papierami wartościowymi. 

§ 29. 

Dochody „Ekipa Jurajska 4x4” w tym także z działalności gospodarczej służą wyłącznie realizacji celów statutowych. Nie mogą być 
przeznaczone bezpośrednio do podziału między członków. 

§ 30. 

Szczegółowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej ustala Zarząd Stowarzyszenia. 

§ 31. 

Przyjęcie spadku może nastąpić wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza. 

Rozdział VII 

Zasady reprezentacji. 

§ 32. 

Do ważności oświadczenia woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych „Ekipa Jurajska 4x4” wymagane są podpisy przynajmniej trzech 
osób spośród członków Zarządu. 

§ 33. 

1. Zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 100 000 złotych wymaga uchwały Walnego Zebrania. 

2. Zbycie lub obciążenie nieruchomości będącej składnikiem majątku Stowarzyszenia wymaga dla swej ważności uchwały Walnego Zebrania. 

§ 34. 

1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio w przypadku zaciągania zobowiązań, zbycia lub obciążania nieruchomości będącej 
składnikiem majątku jednostki terenowej Stowarzyszenia. Uchwałę podejmuje Walne Zebranie odpowiedniej jednostki terenowej. 

2. O podjęciu stosownej uchwały Zarząd jednostki terenowej powiadamia niezwłocznie Zarząd Stowarzyszenia. 

Rozdział VIII 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia. 

§35. 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co 
najmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie wystarczająca jest zwykła większość niezależnie od 
liczby obecnych. 

§ 36. 

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzania likwidacji oraz przeznaczenia 
majątku Stowarzyszenia. 

Rozdział IX 

Przepisy końcowe i przejściowe. 

Statut został przyjęty uchwałą Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia odbytego w dniu 11 stycznia 2020 roku w Myszkowie, uchwałą 
Walnego Zebrania z dnia 11 Stycznia 2020 roku w Myszkowie, uchwałą Walnego Zebrania z dnia 11 Stycznia 2020 roku w Myszkowie. 


