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STATUT
Gdyńskiego Towarzystwa Hippicznego
ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania i charakter prawny
§1
Towarzystwo nosi nazwę: Gdyńskie Towarzystwo Hippiczne, w skrócie GTH i zwane jest
dalej Towarzystwem.
§2
Terenem działania Towarzystwa jest Województwo Pomorskie a siedzibą miasto Gdynia.
§3
Towarzystwo posiada osobowość prawną.
§4
Towarzystwo może być członkiem innych organizacji jeździeckich i sportowych w kraju i
zagranicą.
§5
Towarzystwo może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach
szczegółowych.
§6
Towarzystwo jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 24.04.2003r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania
§7

Celem Towarzystwa jest:
1. Rozwój i popularyzacja jeździectwa oraz integracja środowiska jeździeckiego w Gdyni i
okolicach.
2. Promocja miasta Gdyni.
§8
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez następujące działania:
1. Organizuje imprezy rekreacyjne i sportowe a w szczególności zawody jeździeckie, oraz
uczestniczy w podobnych imprezach.
2. Prowadzi działalność sportową i szkoleniową.
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3. Zarządza posiadanymi obiektami i urządzeniami, dbając o ich rozbudowę, modernizację,
remonty i konserwację.
4. Podejmuje inne przedsięwzięcia w celu realizacji działalności statutowej.
§9
Towarzystwo kieruje się w swej działalności zasadami demokracji, wszystkie władze
Towarzystwa są wybierane i zobowiązane do składania wyborcom sprawozdania ze swej
działalności
§ 10
Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 11
Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa
§ 12
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków wspierających.
3. Członków honorowych
4. Uczestników
§ 13
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele
Towarzystwa.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana
działalnością Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub
rzeczową. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój
jeździectwa lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Towarzystwa.
4. Uczestnikiem może być osoba niepełnoletnia, która przedstawiła zgodę rodziców lub
opiekunów prawnych wyrażoną na piśmie.
5. Członków zwyczajnych i uczestników przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, po opłaceniu
wpisowego i na podstawie pisemnej deklaracji potwierdzonej przez członka
wprowadzającego.
6. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej
deklaracji.
7. Nadanie godności członka honorowego następuje poprzez uchwałę Walnego Zebrania
Członków, na wniosek Zarządu lub na wniosek podpisany przez 15 członków
zwyczajnych lub honorowych.
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§ 14
Członkowie zwyczajni oraz honorowi mają prawo do:
1. Uczestnictwa w zebraniach Towarzystwa z głosem stanowiącym oraz czynnego i
biernego udziału w wyborach.
2. Uczestnictwa w szkoleniach i imprezach oraz używania barw i odznaczeń Towarzystwa.
3. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Towarzystwa.
4. Korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Towarzystwa.
5. Zaskarżenia do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy
członków.
6. Korzystania z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej.
§ 15
Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1. Aktywne uczestnictwo w pracach i realizacja celów Towarzystwa.
2. Przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał Towarzystwa.
3. Regularne opłacanie składek członkowskich.
4. Dbanie o majątek Towarzystwa.
§ 16
1. Członkowie wspierający oraz uczestnicy poniżej 16 lat mają prawa określone w § 13 z
wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego.
2. Członkowie wspierający mają prawo brać udział z głosem doradczym w zebraniach
Zarządu Towarzystwa.
3. Członkowie wspierający są obowiązani do regularnego wywiązywania się z
deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz
Towarzystwa.
4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacenia składek członkowskich.
5. Uczestnicy w wieku powyżej 16 lat mają prawa określone w § 13 z wyjątkiem biernego
prawa wyborczego.
§ 17
Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
1. Dobrowolnej rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu
składek członkowskich i innych zobowiązań.
2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
3. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek
członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przez okres przekraczający 12
miesięcy.
4. Wykluczenia członka uchwałą Zarządu w razie istotnego naruszenia postanowień statutu
lub działania na szkodę Towarzystwa.
5. Rozwiązania Towarzystwa.
6. Pozbawienia praw publicznych członka prawomocnym wyrokiem sądu.
7. Pozbawienia członkostwa honorowego uchwałą Walnego Zebrania Członków.
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ROZDZIAŁ IV
Władze Towarzystwa
§ 18
Władzami Towarzystwa są:
1. Walne Zebrania Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja.
§ 19
1. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 4 lata, lecz nie dłużej niż do końca roku, w
którym upływa kadencja władz Towarzystwa, a ich wybór odbywa się w głosowaniu
tajnym, bezwzględną większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
3. Uchwały władz Towarzystwa podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów.
§ 20
1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Towarzystwa w trakcie
trwania kadencji, skład tych władz jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów,
według kolejności uzyskanych głosów.
2. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby
członków pochodzących z wyborów.
§ 21
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, uczestnicy oraz zaproszeni goście.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad, Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14
dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
a) w pierwszym terminie – liczby członków określonej w § 18 ust. 5
b) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut później od
pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
§ 22
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków zwołuje się raz w roku, Walne Zebranie
Sprawozdawczo-Wyborcze Członków – raz na cztery lata, lecz nie później niż do końca
roku, w którym upływa kadencja Zarządu.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania
Członków i powołanych na nim komisji.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
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b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na umotywowane żądanie co najmniej 10 % członków zwyczajnych Towarzystwa, w
terminie 30 dni od złożenia wniosku.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których
zostało zwołane.
§ 23
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Określenie głównych kierunków działania Towarzystwa.
2. Uchwalenie statutu i jego zmian.
3. Uchwalenie budżetu Towarzystwa.
4. Wybór władz Towarzystwa.
5. Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań władz Towarzystwa i udzielanie absolutorium
ustępującemu Zarządowi.
6. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Towarzystwa lub
jego władze.
7. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu.
8. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji.
9. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
10. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku.
Zarząd
§ 24
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed
Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd skład się z trzech członków, w tym prezesa.
3. Prezesa Towarzystwa wybiera Walne Zebranie Członków w wyborach bezpośrednich.
4. Wiceprezesa wybiera Zarząd na wniosek prezesa Towarzystwa.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
§ 25
Do zakresu działania Zarządu należy:
1) Kierowanie działalnością Towarzystwa i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania
Członków.
2) Ustalanie budżetu i preliminarzy.
3) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa.
4) Uchwalanie regulaminów i innych przepisów Towarzystwa.
5) podejmowanie decyzji w sprawnie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i
ruchomego.
6) Powoływanie komisji i zespołów oraz określenie ich zadań.
7) Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
8) Rozpatrywanie spraw spornych powstałych w Towarzystwie.
9) Prowadzenie spraw członkowskich.
10) Składanie sprawozdań na Walnych Zebraniach Członków.
11) Powoływanie sekcji jeździeckich.
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§ 26
W okresie miedzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi
Towarzystwa .
Komisja Rewizyjna
§ 27
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Towarzystwa powołaną do sprawowania kontroli nad jego
działalnością.
2. Komisja Rewizyjna skład się z 3 członków, w tym Przewodniczącego, którego
członkowie Komisji wybierają spośród siebie.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani
pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być związane z Towarzystwem umową o
pracę.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym
organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez
Prezesa GUS za rok poprzedni.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z
głosem doradczym.
§ 28
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) Kontrolowanie działalności Towarzystwa.
2) Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.
3) Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie nie wywiązywania
się Zarządu z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania
Zarządu.
4) Zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w trybie lub
terminie przewidzianym statutem.
5) Składanie Walnemu Zebrania Członków wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi,
oraz sprawozdań z własnej działalności.
6) Złożenie w ciągu 7 dni od przedłożenia jej bilansu, pisemnego sprawozdania z kontroli
realizacji celów statutowych i gospodarki finansowej Towarzystwa.
§ 29
Jeżeli Komisja Rewizyjna nie wywiąże się z czynności określonych w § 28 pkt 6, ulega
rozwiązaniu, a Zarząd zwołuje w trybie 14 dniowym Nadzwyczajne Walne Zebranie
Członków, które dokona tych czynności oraz powoła nawą Komisję Rewizyjną.
§ 30
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W przypadkach określonych w § 28 Walne Zebranie Członków winno być zwoływane w
terminie nie dłuższym niż 30 dni, a zebranie Zarządu w terminie 14 dni od zgłoszenia
żądania.
ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze
§ 31
Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 32
1. Źródłami powstania majątku Towarzystwa są:
a) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
b) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w
użytkowaniu Towarzystwa.
c) dotacje,
d) darowizny, zapisy i spadki,
e) wpływy z działalności statutowej.
2. Środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Towarzystwa.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.
4. Nowoprzyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu
14 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Towarzystwa.
§ 33
1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków
majątkowych Towarzystwa, wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa
oraz Skarbnika.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: Prezesa lub
Wiceprezesa i upoważnionego członka Zarządu.
§ 34
Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku
do członków Towarzystwa, członków organów Towarzystwa lub jego pracowników oraz
osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych
dalej „osobami bliskimi”.
2) przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków Towarzystwa, członków
organów Towarzystwa lub jego pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków Towarzystwa, członków organów
Towarzystwa lub jego pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze
statutowego celu Towarzystwa,
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4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich , na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
ROZDZIAŁ VI
Nagrody i kary
§ 35
Za aktywny udział w realizacji celów Towarzystwa przyznawane są przez Zarząd członkom
Towarzystwa wyróżnienia i nagrody:
1) Dyplom uznania,
2) Nagroda rzeczowa,
3) Nagroda pieniężna,
4) Wystąpienie do władz nadrzędnych o nadanie odznaczenia.
§ 36
1. W razie naruszenia postanowień statutu oraz uchwał Towarzystwa, Zarząd może
wymierzyć karę zgodną z regulaminem uchwalonym przez Walne Zebranie Członków.
2. Ukaranemu członkowi przysługuje prawo odwołania się do Komisji Rewizyjnej w
terminie 14 dni od daty otrzymania kary.
3. Komisja Rewizyjna rozpatruje sprawę w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia.
4. Od decyzji Komisji Rewizyjnej stronom przysługuje prawo odwołania się do Walnego
Zebrania Członków.
ROZDZIAŁ VII
Zmiany statutu i rozwiązanie Towarzystwa
§ 37
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiany oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa
przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, w
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Towarzystwa mogą być
przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały
umieszczone w porządku obrad. Do zawiadomienia określonego w § 21 ust. 3 należy
załączyć projekt stosownych uchwał.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie Członków określa
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Towarzystwa nieuregulowanych
statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. Prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, poz. 104 z późn. zm.)
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