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Postanowienia ogólne
§1
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pleszewie zwane dalej „ Bractwem” jest kontynuatorem tradycji
Bractwa Strzeleckiego powstałego w 1848 r. i jest stowarzyszeniem działającym na mocy ustawy
„ Prawo o stowarzyszeniach „ z dnia 7.04.1989r.(Dz.U.nr.20 poz.104 z późniejszymi zmianami ).
§2
Siedzibą Bractwa jest miasto Pleszew. Terenem działania Bractwa jest Miasto i Gmina Pleszew
oraz Rzeczpospolita Polska.
§3
Bractwo jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną, które może posiadać majątek ruchomy
i nieruchomy.

Cele i sposoby ich realizacji.
§4
1.Celem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pleszewie jest realizacja następujących celów społecznych
zapisanych w Konstytucji RP oraz w ustawach w myśl idei istnienia Bractwa zawartego w zawołaniu „ćwicz
oko i dłonie w Ojczyzny obronie” a w szczególności:
a) pielęgnowanie i propagowanie idei patriotycznych oraz tradycji historycznych,
b) utrwalanie świadomości i poczucia obowiązków obywatelskich i państwowych względem Ojczyzny,
c) umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej poprzez propagowanie sportów strzeleckich i
obronnych a także ćwiczenie w tej umiejętności członków Bractwa,
d) propagowania idei sportu i rekreacji ruchowej oraz współpracy z młodzieżą jako niezbędnych
elementów dla prawidłowego funkcjonowania Państwa,
e) współdziałanie dla realizacji tych celów z innymi stowarzyszeniami i organizacjami o podobnym
charakterze.
2.Bractwo będzie realizować swoje cele poprzez organizowanie ćwiczeń i zawodów strzeleckich z
udziałem swoich członków i członków innych Bractw oraz sympatyków Bractwa, organizowanie spotkań i
festynów dla społeczeństwa, zespołowy udział w strojach klubowych w uroczystościach państwowych,
regionalnych, religijnych, udział członków w akcjach charytatywnych itp.

Członkowie Bractwa
§5
Członkiem Bractwa może zostać osoba fizyczna lub prawna, krajowa lub zagraniczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych. Członkowie dzielą się na członków: zwyczajnych, honorowych i
wspierających.
§6
1.Zwyczajnym członkiem Bractwa może zostać osoba posiadająca obywatelstwo polskie, nieskazitelnego
imienia, nie pozbawiona praw publicznych, która ukończyła 21 lat.
2.Warunkiem przyjęcia na członka zwyczajnego jest:
- złożenie pisemnego wniosku do Rady Bractwa,
- odbycie 6-cio miesięcznego stażu kandydackiego,
- zapłacenie wstępnego w kwocie ustalonej przez Walne Zebranie,
- złożenie ślubowania.
3.O przyjęciu na członka decyduje Rada Bractwa w formie uchwały, zwykłą większością głosów. W razie
odmownego załatwienia wniosku Rada nie ma obowiązku wyjawić powodów. Pełne prawa członkowskie
uzyskuje kandydat po zakończeniu 6-cio miesięcznego stażu kandydackiego, otrzymaniu formalnego
pisemnego powiadomienia o przyjęciu, zapłaceniu wstępnego i po złożeniu roty ślubowania.
Rota ślubowania
„Ślubuję, że wedle najlepszej woli i chęci służyć będę Ojczyźnie w każdej potrzebie, przepisów Statutu i
regulaminów przestrzegać będę i dążyć wszystkimi siłami do największego rozwoju Bractwa, wystrzegając
się wszelkiej działalności szkodliwej dla niego, przyrzekam okazywać szacunek panującemu Królowi, a
przełożonym Bractwa szacunek i posłuszeństwo(tak mi dopomóż Bóg)”.
§7
1.Członkiem honorowym Bractwa może zostać osoba fizyczna, krajowa lub zagraniczna, która poniosła
znaczne zasługi dla Bractwa, Ziemi Pleszewskiej lub Rzeczypospolitej Polskiej.

Członkowie honorowi nie płacą składki członkowskiej.
2.Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna chcąca wspierać materialnie
Bractwo.
§8
1.Ustanie członkostwa następuje w wyniku:
- śmierć,
- pisemne dobrowolne wystąpienie,
- wykluczenia,
- prawomocnego sądowego orzeczenia o utracie praw publicznych.
2.Członek może być wykluczony lub zawieszony w prawach członka do jednego roku, jeżeli jego
zachowanie się w Bractwie lub życiu publicznym sprzeciwia się zasadom statutowym i regulaminom
Bractwa , a w szczególności :
- dopuścił się czynów z niskich pobudek,
- został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym,
- rozmyślnie działa na szkodę Bractwa,
- nie wykonuje zadań i obowiązków przewidzianych Statutem i regulaminami Bractwa,
- uporczywie nie opłaca składki lub innych opłat ustalonych przez władze Bractwa.
3.O wykluczeniu lub zawieszeniu członka decyduje Rada w formie uchwały, którą doręcza się
zainteresowanemu członkowi na piśmie, z pouczeniem o prawie i terminie do złożenia odwołania do
Walnego Zebrania w terminie 1 miesiąca.
Orzeczenie Walnego Zebrania jest ostateczne.

Prawa i obowiązki członków.
§9
Członek Bractwa ma prawo:
- wybierać i być wybieranym do wszystkich organów Bractwa,
- występować z wnioskami i postulatami do wszystkich organów Bractwa,
- korzystać z urządzeń i obiektów będących własnością Bractwa,
- uczestniczyć w imprezach i strzelaniach organizowanych przez Bractwo,
- noszenia stroju organizacyjnego i innych godności ustalonych przez Władze Bractwa,
- noszenia broni zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa w tym zakresie.
§ 10
Członek Bractwa jest zobowiązany przestrzegać przepisów Statutu i regulaminów Bractwa oraz zasad
współżycia społecznego, a w szczególności:
- brać czynny udział w życiu Bractwa,
- dbać o dobre imię i godne reprezentowanie Bractwa,
- wykazywać należytą dbałość o powierzone mienie i własność Bractwa,
- brać udział w strzelaniach kurkowych,
- godnie piastować miano Króla Kurkowego.
- brać udział w Walnych Zebraniach,

Władze Bractwa
§ 11
1.Organami Bractwa są :
- Walne Zebranie Członków zwane dalej Walnym Zebraniem,
- Rada Bractwa,
- Komisja Rewizyjna,
- Sąd Honorowy
2.Kadencja władz trwa 3 lata.

Walne Zebranie
§ 12
Najwyższym organem Bractwa jest Walne Zebranie.
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Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 13
1.Walne Zebranie Członków Bractwa odbywa się jeden raz w roku - do końca kwietnia.
2.Nadzwyczajne Walne Zebranie może zwołać Rada z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji
Rewizyjnej, Sądu Honorowego lub grupy większej niż 1/3 liczby członków zwyczajnych w każdym czasie.
Rada ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu 14 dni od daty otrzymania
odpowiedniego wniosku.
3.Walne zebranie jest prawomocne przy obecności przynajmniej połowy liczby członków .
4.W razie nie dojścia Walnego Zebrania do skutku z braku quorum, o którym mowa w pkt. 3. może się ono
odbyć w drugim terminie w tym samym dniu pół godziny później.
5.Walne Zebranie odbyte w drugim terminie jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków.
6.Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania należy przesłać wszystkim członkom
co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
7. Jeżeli Rada nie wykona obowiązku zwołania zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
może to wykonać Komisja Rewizyjna.
§ 14
1.Walnemu Zebraniu przewodniczy przewodniczący wybrany w głosowaniu jawnym.
2.Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków Bractwa, a w drugim terminie zwykłą większością głosów niezależnie od liczby obecnych
członków, z wyjątkiem uchwały dotyczącej rozwiązania Bractwa.
3.Do obliczenia głosów przewodniczący zebrania może powołać Komisję Skrutacyjną spośród obecnych
na zebraniu członków.
4.Do obliczania większości przyjmuje się tylko głosy za i przeciw.
§ 15
1.Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) dokonanie oceny działalności Rady Bractwa, podejmowanie uchwał o udzieleniu absolutorium
władzom Bractwa,
2) wybór Rady Bractwa,
3) wybór Komisji Rewizyjnej,
4) wybór Sądu Honorowego,
5) uchwalenie rocznego budżetu Bractwa,
6) podejmowanie decyzji w sprawie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości,
7) uchwalanie zmian Statutu,
8) uchwalanie regulaminu Sądu Honorowego,
9) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Bractwa,
10) podjęcie uchwały o ujednoliceniu ubioru dla członków Bractwa,
11) podjęcie uchwały o ustanowieniu odznak i wyróżnień dla członków Bractwa,
12) ustalenie wysokości składek członkowskich i innych zobowiązań na rzecz Bractwa,
13) podejmowanie decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej.
2.Walne Zebranie ustala liczbę członków Rady Bractwa w ilości 5 - 8 osób oraz określa funkcje w Radzie.
Oddzielnie dokonuje się wyboru Starszego Bractwa i pozostałych członków
Rada wybiera ze swego grona osoby na funkcje ustalone przez Walne Zebranie.

Rada Bractwa
§ 16
1. Do kompetencji Rady Bractwa należą wszystkie sprawy nie należące do kompetencji innych władz,
a w szczególności:
1) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
2) reprezentowanie Bractwa na zewnątrz,
3) wykonanie uchwał Walnych Zebrań członków,
4) czuwanie nad nie przekraczaniem ustalonego przez Walne Zebranie rocznego budżetu oraz
pilnowanie
aby wpływy i fundusze zużyte były na cele statutowe,
5) ustalanie regulaminów strzeleckich,
6) troska o majątek Bractwa, czuwanie nad ścisłym wykonaniem obowiązków nałożonych poszczególnym
członkom Bractwa,
7) dbałość o bezpieczne przechowywanie dokumentów, środków pieniężnych i innych przedmiotów
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należących do Bractwa,
8) organizowanie uroczystości i imprez dla członków Bractwa,
9) czuwanie nad ścisłym przestrzeganiem przepisów niniejszego statutu,
10) przyjmowanie, skreślanie, wykluczanie i zawieszanie członków Bractwa,
11) organizowanie posiedzeń Rady minimum jeden raz w kwartale,
12) powoływanie sekcji i zespołów problemowych w celu wykonania określonych zadań Bractwa.
2. Do podpisywania pism i innych dokumentów upoważniony jest każdy członek Rady.
Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Bractwa wymagane jest współdziałanie
co najmniej dwóch członków Rady w tym Starszego, Podstarszego lub Podskarbiego.

Sąd Honorowy
§ 17
1.Sąd Honorowy Bractwa Kurkowego składa się z wybranych przez Walne Zebranie 3 - 5 członków
zwyczajnych, którzy spośród siebie wybierają Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Do kompetencji Sądu Honorowego należy:
1) nakładanie kar statutowych,
2) rozpatrywanie sporów i mediacje między członkami Bractwa.
3. Zasady funkcjonowania Sądu Honorowego ustala regulamin sądu.

Komisja Rewizyjna
§ 18
Komisja Rewizyjna Bractwa składa się z 3 - 5 członków, którzy spośród siebie wybierają
Przewodniczącego i Sekretarza .
Komisja Rewizyjna może zapraszać członków Rady do udziału w posiedzeniach.
§ 19
1.Do Komisji Rewizyjnej Bractwa Kurkowego należy :
1)kontrola realizacji zadań określonych w Statucie oraz uchwał Walnego Zebrania Bractwa,
2)kontrola działalności finansowej i gospodarczej oraz sposobu prowadzenia
dokumentacji, legalności, gospodarności, celowości i rzetelności,
3)przedkładanie Radzie Bractwa uwag i wniosków dotyczących spraw Bractwa, a także kierowanie w
miarę potrzeb wynikających stąd spraw do Sądu Honorowego,
4)przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdań, uwag i wniosków w sprawie udzielania corocznie
absolutorium Radzie Bractwa,
5)zwoływanie Walnego Zebrania członków w razie nie zwołania go przez Radę w terminie lub trybie
ustalonym w statucie.
2.Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyć się winno przynajmniej jeden raz w roku, nie później niż 2
tygodnie przed Walnym Zebraniem.
MAJĄTEK BRACTWA
§ 20
Bractwo Kurkowe może posiadać ruchomości i nieruchomości, które winny być zainwentaryzowane w
odpowiedniej księdze.
Bractwo Kurkowe może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód służy realizacji celów
statutowych.
§ 21
Dochody Bractwa składają się w szczególności z :
1) składek członkowskich,
2) wstępnego, które pobierane jest od każdego nowo przyjętego członka,
3) przychodu z wszelkich strzelań, imprez i uroczystości urządzanych przez Bractwo,
4) darowizn,
5) prowadzonej działalności gospodarczej.
§ 22
Na rozchody Bractwa Kurkowego składają się w szczególności :
1)wydatki administracyjne,
2)koszty utrzymania ruchomości i nieruchomości,
3)koszty reprezentacyjne,
4)wydatki z okazji strzelań i organizowanych imprez i uroczystości.

Kary
§ 23
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Karami statutowymi są :
1.
1) upomnienie,
2) nagana,
3) pozbawienie praw noszenia ubioru Bractwa na pewien czas.
2. Od nałożenia kary służy odwołanie do Walnego Zebrania, które należy złożyć w terminie 30 dni od
otrzymania pisma zawiadamiającego o nałożeniu kary.

Honorowanie zmarłych członków
§ 24
W razie śmierci członka, Bractwo Kurkowe bierze gremialny udział w pogrzebie wraz ze sztandarem.
Poza tym Bractwo ogłasza anons pośmiertny w prasie lokalnej.

Postanowienia końcowe.
§ 25
1.Bractwo Kurkowe można rozwiązać jedynie uchwałą dwóch następujących po sobie Walnych Zebrań, z
których drugie odbyć się musi nie wcześniej niż dwa tygodnie i nie później niż jeden miesiąc od
pierwszego terminu.
Do prawomocności uchwały potrzeba przynajmniej 4/5 głosów przy obecności conajmniej 2/3 członków.
2.W razie rozwiązania Bractwa jego majątek ruchomy mający wartość historyczną, jak dokumenty,
pamiątkowe przedmioty, w szczególności klejnot królewski i rycerskie, należy przekazać w depozyt
najbliższemu muzeum państwowemu lub samorządowemu z zastrzeżeniem, że przedmioty te należy
wydać pierwszemu bractwu kurkowemu, które powstanie w Pleszewie i które taki sam zapis umieści w
swoim statucie. Przepis ten nie ma zastosowania, jeżeli przedmiot pochodzi z darowizny, darczyńca
postanowi inaczej przy darowiźnie.
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