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PREAMBUŁA

(i)

Niniejszy Statut stwarza ramy prawne funkcjonowania Stowarzyszenia Miasta
Zrównoważonego Siewierz Jeziorna (dalej jako: „Stowarzyszenie”),
którego
podstawową rolą jest zapewnienie współuczestnictwa społeczności lokalnej obszaru
miasta zrównoważonego Siewierz Jeziorna (dalej jako: „Miasto Siewierz Jeziorna”)
we wszystkich polach istotnych z punktu widzenia rozwoju i istnienia Miasta
Zrównoważonego;

(ii)

Projekt dotyczący budowy Miasta Siewierz Jeziorna wpisuje się w ideę
zrównoważonego rozwoju osad miejskich, która zakłada tworzenie zintegrowanych
przestrzeni miejskich łączących różnorodne funkcje w zakresie niezbędnej
infrastruktury, w sposób gwarantujący zaspokojenie wszystkich potrzeb mieszkańców i
zniwelowanie niekorzystnych zjawisk związanych z rozwojem ośrodków miejskich w
takich obszarach, jak: środowisko naturalne, transport, gospodarka wodna, energetyka;

(iii) Dzięki efektywnemu wykorzystaniu przestrzeni i odpowiednim rozwiązaniom
infrastrukturalnym, Miasto Siewierz Jeziorna stanowić ma docelowo wielofunkcyjną
strukturę działającą w oparciu o jednolite zasady architektoniczne oraz warunki
zrównoważonego rozwoju i ekologii, tak aby zaspokajać potrzeby mieszkańców we
wszystkich obszarach życia miejskiego;

(iv) Integralnym komponentem zintegrowanego ładu miejskiego Miasta Siewierz Jeziorna
będzie społeczność miejska, która powinna mieć zagwarantowany udział w budowaniu i
funkcjonowaniu Miasta Siewierz Jeziorna w zakresie realizacji jego funkcji w
odniesieniu do podstawowych obszarów związanych z potrzebami mieszkańców, w
szczególności w zakresie życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego. Ład miejski
wymaga bowiem konsensusu społeczności miejskiej oraz odpowiedniego procesu
decyzyjnego, w ramach którego ogół społeczności będzie mógł ze sobą współdziałać w
oparciu o demokratyczne zasady, wnosząc tym samym swój twórczy wkład w realizację
zadań Miasta Siewierz Jeziorna;

(v)

Stowarzyszenie, którego dotyczy niniejszy Statut stanowić ma forum demokratycznej
współpracy społeczności lokalnej Miasta Siewierz Jeziorna działającej na rzecz
wszystkich mieszkańców Miasta Siewierz Jeziorna, niezależnie od ich członkostwa w
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Stowarzyszeniu. Poprzez stworzenie warunków współuczestniczenia wszystkich
mieszkańców Miasta Siewierz Jeziorna Stowarzyszenie będzie realizować zadania w
zakresie, m.in. rozwoju społeczności lokalnej Miasta Siewierz Jeziorna oraz wspierania
działań w odniesieniu do określonych obszarów mających istotne znaczenie dla ogółu
społeczeństwa zamieszkującego Miasto Siewierz Jeziorna, jak gospodarka, ekologia i
ochrona dziedzictwa przyrodniczego, ład architektoniczny, kultura, wypoczynek i
rekreacja;

(vi) Stowarzyszenie umożliwić ma integrację samostanowiących się, niezależnych i
świadomych mieszkańców Miasta Siewierz Jeziorna, którzy w ten sposób decydować
będą o funkcjonowaniu i rozwoju Miasta Siewierz Jeziorna zgodnie z zasadami i
uwarunkowaniami koncepcji zrównoważonego rozwoju miast.
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ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach
niezarobkowych, działającym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.
873).
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie działa pod nazwą: Stowarzyszenie Miasta Zrównoważonego Siewierz
Jeziorna.
4. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „Stowarzyszenie Siewierz Jeziorna”.

§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Siewierz.

§3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić
działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§4
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych
organizacji o celach podobnych do celów statutowych Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie może tworzyć lub współtworzyć inne podmioty i organizacje zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
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§5
Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.

ROZDZIAŁ II.
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§6
1. Celem statutowym Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie
użytecznej w sferze zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności lokalnej Miasta
Siewierz Jeziorna, w szczególności:
1) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego,
kulturalnego i gospodarczego społeczności Miasta Siewierz Jeziorna;
2) reprezentowanie mieszkańców Miasta Siewierz Jeziorna i ich interesów na
zewnątrz, w tym przed organami administracji samorządowej;
3) wspomaganie i rozwój społeczności lokalnej Miasta Siewierz Jeziorna;
4) wspieranie i upowszechnianie rekreacji i kultury fizycznej, w szczególności
poprzez
organizację
infrastruktury
Miasta
Siewierz
Jeziorna,
zagospodarowanie oraz zarządzanie terenami rekreacyjnymi położonymi w
granicach Miasta Siewierz Jeziorna, budowę i utrzymywanie terenów
zielonych, boisk sportowych, kortów tenisowych, placów zabaw dla dzieci,
terenów rekreacyjnych i innych, zasad zdrowego stylu życia;
5) zapewnienie na terenie Miasta Siewierz Jeziorna spokoju, porządku i
bezpieczeństwa;
6) działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego na terenie Miasta Siewierz
Jeziorna i w jego bezpośrednim otoczeniu;
7) stworzenie warunków umożliwiających prowadzenie pracy o charakterze
rozwojowym takiej jak: sport, rekreacja, wypoczynek, rehabilitacja;
8) podejmowanie działań wspomagających rozwój demokracji i budowanie
społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym społeczności Miasta
Siewierz Jeziorna.
9) podejmowanie innej działalności społecznie użytecznej, w zakresie nieujętym
powyżej.
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2. Działalność, o której mowa w §6 ust. 1 jest prowadzona na rzecz wszystkich
członków i uczestników społeczności lokalnej Miasta Siewierz Jeziorna.

§7
1. Cele wymienione w § 6 Stowarzyszenie realizuje przez:
1) występowanie do władz rządowych i samorządowych z inicjatywami mającymi
na celu rozwiązywanie problemów dotyczących ogółu społeczności Miasta
Siewierz Jeziorna;
2) organizowanie i finansowanie:
a) działalności w zakresie rozbudowy infrastruktury oraz właściwego
zagospodarowania przestrzennego Miasta Siewierz Jeziorna;
b) działalności informacyjnej i opiniodawczej;
c) działalności doradczo-konsultacyjnej i eksperckiej;
d) działalności oświatowo-edukacyjnej i szkoleniowej;
e) działalności naukowo-badawczej;
f) działalności

w zakresie porządku, bezpieczeństwa
i przeciwdziałania patologiom społecznym;

publicznego

g) działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
h) konferencji, seminariów, spotkań
radiowych
i telewizyjnych, debat, dyskusji;

integracyjnych,

programów

i) działalności wydawniczej;
j) konkursów i stypendiów, wyjazdów studyjnych;
k) wspomagania technicznego, udostępniania zasobów, działalności
charytatywnej;
l) wspomaganie aktywności społeczności lokalnej;
m) promowanie pracy wolontariuszy;
n) innych działań sprzyjających rozwojowi statutowych celów organizacji;
3) pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację działań statutowych.
2. W ramach realizacji celów Stowarzyszenia wskazanych w ust. 1 Stowarzyszenie może
współpracować z instytucjami rządowymi, samorządami, organizacjami
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pozarządowymi oraz podmiotami prawa handlowego i innymi osobami prawnymi i
fizycznymi.

§8
Przedmiotem działalności statutowej nieodpłatnej Stowarzyszenia, według Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

1) PKD 01.11.Z
Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na
nasiona, z wyłączeniem ryżu;
2) PKD 01.13.Z

Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin

korzeniowych i roślin bulwiastych;
3) PKD 01.24.Z.

Uprawa drzew i krzewów owocowych, ziarnkowych i

pestkowych;
4) PKD 01.25.Z
orzechów

Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz

5) PKD 01.30.Z

Rozmnażanie roślin

6) PKD 01.43. Z
koniowatych;

Chów

7) PKD 01.45.Z

Chów i hodowla owiec i kóz;

8) PKD 01.47. Z

Chów i hodowla drobiu

9) PKD 38.11. Z

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

i

hodowla

koni

i

pozostałych

zwierząt

10) PKD 47.19.Z
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w nie
wyspecjalizowanych sklepach
11) PKD 50.30. Z

Transport wodny śródlądowy pasażerski

12) PKD 52.10.B
towarów;

Magazynowanie

13) PKD 55.10.Z

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

14) PKD 55.20. Z
zakwaterowania

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego

i

przechowywanie

pozostałych

15) PKD 55.30. Z
Pola kempingowe( wyłączając pole dla pojazdów
kempingowych ) i pola namiotowe
16) PKD 55.90.Z

Pozostałe zakwaterowanie
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17) PKD 56.10.A

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

18) PKD56.10.B

Ruchome placówki gastronomiczne

19) PKD 58.14.Z

Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

20) PKD 58.19.Z

Pozostała działalność wydawnicza;

21) PKD 63.11.Z
Przetwarzanie
danych;
internetowymi (hosting) i podobna działalność;

zarządzanie

stronami

22) PKD 63.99.Z
Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
gdzie indziej niesklasyfikowana;
23) PKD 68.20.Z
dzierżawionymi;

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub

24) PKD 68.32.Z
zlecenie;

Zarządzanie

nieruchomościami

wykonywane

na

25) PKD 72.19.Z
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie
pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
26) PKD 72.20.Z
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk
społecznych i humanistycznych;
27) PKD 77.12.Z
i sportowego

Wypożyczanie

28) PKD 79.90.B

Działalność w zakresie informacji turystycznej;

29) PKD 81.30.Z
terenów zieleni;

Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem

30) PKD 82.30.Z
kongresów;

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i

31) PKD 85.51.Z
Pozostałe
sportowych i rekreacyjnych;

i dzierżawa

formy

edukacji

sprzętu

sportowej

rekreacyjnego

oraz

zajęć

32) ;PK 85.52. Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

33) PKD 85.59 B
niesklasyfikowane

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej

34) PKD 90.01.Z
artystycznych;

Działalność związana z wystawianiem przedstawień

35) PKD 90.02.Z
artystycznych

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień
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36) PKD 90.03.Z

Artystyczna i literacka działalność twórcza

37) PKD 90.04.Z

Działalność obiektów kulturalnych

38) PKD 91.01.A

Działalność bibliotek

39) PKD 91.03.Z
Działalność historycznych miejsc i budynków oraz
podobnych atrakcji turystycznych;
40) PKD 91.04. Z

Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz
obszarów i obiektów ochrony przyrody

41) PKD 93.12.Z

Działalność klubów sportowych PKD

42) PKD 93.13.Z
fizycznej

Działalność obiektów służących poprawie kondycji

43) PKD 93.19. Z

Pozostała działalność związana ze sportem

44) PKD 93.29.Z

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

45) PKD 94.99.Z
Działalność pozostałych organizacji członkowskich,
gdzie indziej nie sklasyfikowana
46) PKD 96.04.Z
fizycznej;

Działalność usługowa związana z poprawą kondycji

47) PKD 96.09.Z
sklasyfikowana.

Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie

§9
Przedmiotem działalności statutowej odpłatnej Stowarzyszenia według Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

1) PKD 01.11.Z
Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na
nasiona, z wyłączeniem ryżu;
2) PKD 01.13.Z
Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin
korzeniowych i roślin bulwiastych;
3) PKD 01.24.Z.
pestkowych;

Uprawa drzew i krzewów owocowych, ziarnkowych i

4) PKD 01.25.Z
orzechów

Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz

5) PKD 01.30.Z

Rozmnażanie roślin
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6) PKD 01.43. Z
koniowatych;

Chów

i

hodowla

koni

i

pozostałych

7) PKD 01.45.Z

Chów i hodowla owiec i kóz;

8) PKD 01.47. Z

Chów i hodowla drobiu

9) PKD 38.11. Z

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

zwierząt

10) PKD 47.19.Z

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w nie
wyspecjalizowanych sklepach

11) PKD 50.30. Z

Transport wodny śródlądowy pasażerski

12) PKD 52.10.B
towarów;

Magazynowanie

13) PKD 55.10.Z

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

14) PKD 55.20. Z
zakwaterowania

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego

i

przechowywanie

pozostałych

15) PKD 55.30. Z
Pola kempingowe( wyłączając pole dla pojazdów
kempingowych ) i pola namiotowe
16) PKD 55.90.Z

Pozostałe zakwaterowanie

17) PKD 56.10.A

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

18) PKD56.10.B

Ruchome placówki gastronomiczne

19) PKD 58.14.Z

Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

20) PKD 58.19.Z

Pozostała działalność wydawnicza;

21) PKD 63.11.Z
Przetwarzanie
danych;
internetowymi (hosting) i podobna działalność;

zarządzanie

stronami

22) PKD 63.99.Z
Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
gdzie indziej niesklasyfikowana;
23) PKD 68.20.Z
dzierżawionymi;

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub

24) PKD 68.32.Z

Zarządzanie

nieruchomościami

wykonywane

na

zlecenie;
25) PKD 72.19.Z
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie
pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
26) PKD 72.20.Z
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk
społecznych i humanistycznych;
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27) PKD 77.12.Z
i sportowego

Wypożyczanie

i dzierżawa

sprzętu

rekreacyjnego

28) PKD 79.90.B

Działalność w zakresie informacji turystycznej;

29) PKD 81.30.Z

Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem

terenów zieleni;
30) PKD 82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i

kongresów;
31) PKD 85.51.Z
Pozostałe
sportowych i rekreacyjnych;

formy

edukacji

sportowej

oraz

zajęć

32) PKD 85.52. Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

33) PKD 85.59 B
niesklasyfikowane

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej

34) PKD 90.01.Z
artystycznych;

Działalność związana z wystawianiem przedstawień

35) PKD 90.02.Z
artystycznych

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień

36) PKD 90.03.Z

Artystyczna i literacka działalność twórcza

37) PKD 90.04.Z

Działalność obiektów kulturalnych

38) PKD 91.01.A

Działalność bibliotek

39) PKD 91.03.Z
Działalność historycznych miejsc i budynków oraz
podobnych atrakcji turystycznych;
40) PKD 91.04. Z
Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz
obszarów i obiektów ochrony przyrody
41) PKD 93.12.Z

Działalność klubów sportowych PKD

42) PKD 93.13.Z
fizycznej

Działalność obiektów służących poprawie kondycji

43) PKD 93.19. Z

Pozostała działalność związana ze sportem

44) PKD 93.29.Z

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

45) PKD 94.99.Z

Działalność pozostałych organizacji członkowskich,

gdzie indziej nie sklasyfikowana
46) PKD 96.04.Z
fizycznej;

Działalność usługowa związana z poprawą kondycji
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47) PKD 96.09.Z
sklasyfikowana.

Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie

ROZDZIAŁ III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 10
1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do
czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
2. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
mogą zostać członkami Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami obowiązującymi
obywateli polskich.
3. Cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej mogą wstępować do Stowarzyszenia na zasadach przewidzianych w
niniejszym Statucie dla obywateli polskich.
4. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) Członków Założycieli;
2) Członków Wspierających;
3) Członków Zwyczajnych.

§ 11
1.

Członkami Założycielami są osoby, które brały udział w Zebraniu Założycielskim.

2. Członkowie Założyciele stają się Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia z chwilą
zarejestrowania Stowarzyszenia.
§ 12
1. Członkiem Wspierającym może zostać osoba fizyczna, która równocześnie spełnia
warunki:
a. spełnia warunki określone w §10 ust. 1 – 3, oraz
b. jest właścicielem lub współwłaścicielem (i) domu jednorodzinnego w
rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. Nr 232, poz.
1377 z późn. zm.), lub (ii) samodzielnego lokalu mieszkalnego w
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rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U.
Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) lub (iii) lokalu użytkowego, położonego na
terenie Miasta Siewierz Jeziorna; oraz
c. terminowo pokrywa wszelkie opłaty związane z ustanowionymi na jej
rzecz służebnościami obciążającymi inne nieruchomości położone na
terenie Miasta Siewierz Jeziorna
2. Osoby prawne zainteresowane działalnością Stowarzyszenia, akceptujące cele
statutowe, świadczące pomoc materialną lub niematerialną mogą być Członkami
Wspierającymi Stowarzyszenie. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez
swojego przedstawiciela.
3. Przyjęcie Członka Wspierającego następuje na mocy uchwały Zarządu w przedmiocie
spełnienia przez kandydata przesłanek, o których mowa w §12 ust. 1, podjętej zwykłą
większością głosów na podstawie wypełnionej przez kandydata i złożonej Zarządowi
pisemnej deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia w charakterze Członka
Wspierającego. Deklaracja zawiera oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do
opłacania składek członkowskich. Na żądanie Zarządu składający deklarację
przystąpienia musi udokumentować lub w inny sposób udowodnić spełnienie
przesłanek, o których mowa w §12 ust. 1. Zarząd nie może odmówić przyjęcia w
poczet Członków Wspierających składającego deklarację, który spełnia przesłanki, o
których mowa w §12 ust. 1.
4. O przyjęciu zainteresowanego w poczet Członków
niezwłocznie powiadamia zainteresowanego na piśmie.

Wspierających

Zarząd

5. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa głosu. Może brać udział
w Walnych Zebraniach Członków z głosem doradczym.

§13
1. Członkiem Zwyczajnym stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która spełnia
równocześnie warunki:
a. spełnia warunki określone w §10 ust. 1 – 3, oraz
b. spełnia warunki określone w §12 ust.1 lit b) - c)
c. pozostaje w sposób nieprzerwany Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia
przez okres nie krótszy niż 2 lat przed dniem złożenia deklaracji o przyjęcie w
poczet Członków Zwyczajnych;
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d. terminowo i regularnie opłaca wymagane składki członkowskie oraz inne
świadczenia obowiązujące w Stowarzyszeniu;
e. bierze aktywny udział w pracach Stowarzyszenia poprzez udział w zebraniach
i innych podejmowanych przez nie działaniach;
2. W przypadku uzyskania pisemnej rekomendacji przynajmniej dwóch Członków
Zwyczajnych Stowarzyszenia Członkiem Zwyczajnym może zostać osoba fizyczna,
która nie spełnia warunku opisanego w §13 ust. 1 lit. c.
3. Wymogów określonych w § 13 ust. 1 punkt b) i c) nie stosuje się do Członków
Założycieli.

§14
Członek Zwyczajny ma prawo brać udział w działalności Stowarzyszenia, a w
szczególności:
a) przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia
na zasadach określonych w niniejszym Statucie;
b) może uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym;
c) może zgłaszać
Stowarzyszenia;

opinie,

wnioski

i

postulaty

po

adresem

organów

d) uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, a w
szczególności w zebraniach, odczytach konferencjach, sympozjach i
szkoleniach;
e) korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.

§ 15
1. Przyjęcie Członka Zwyczajnego następuje na mocy uchwały Zarządu w przedmiocie
spełnienia przez kandydata przesłanek, o których mowa w §13 ust. 1, podjętej zwykłą
większością głosów na podstawie wypełnionej przez kandydata i złożonej Zarządowi
pisemnej deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia w charakterze Członka
Zwyczajnego, zawierającej dane określone w §12 ust. 3 Statutu. Na żądanie Zarządu
składający deklarację przystąpienia musi udokumentować lub w inny sposób udowodnić
spełnienie przesłanek, o których mowa w §13 ust. 1. Zarząd nie może odmówić przyjęcia
w poczet Członków Zwyczajnych składającego deklarację, który spełnia przesłanki, o
których mowa w §13 ust. 1.
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2. O przyjęciu zainteresowanego w poczet Członków Zwyczajnych Zarząd niezwłocznie
powiadamia zainteresowanego na piśmie.

§ 16
Wszyscy Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
1)

brać aktywny udział w Walnych Zebraniach Członków;

2)

regularnie opłacać składki członkowskie i inne świadczenia obowiązujące
w Stowarzyszeniu;

3)

przestrzegać Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

4)

propagować działalność Stowarzyszenia;

5)

dbać o dobre imię Stowarzyszenia;

6)

popierać, promować i czynnie realizować cele Stowarzyszenia;

§ 17
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na
piśmie Zarządowi;
b) prawomocnej utraty praw publicznych lub pełnej zdolności do czynności
prawnych ;
c) śmierci Członka będącego osobą fizyczną lub utraty osobowości prawnej
Członka Wspierającego będącego osobą prawną;
d) wykluczenia przez Zarząd:
2. Wykluczenie Członka następuje:
a. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek
członkowskich lub innych zobowiązań względem Stowarzyszenia przez
okres przekraczający 6 miesięcy;
b. z powodu rażącego naruszenia Statutu, nieprzestrzegania postanowień,
uchwał i regulaminów, a w szczególności nie uczestniczenia w działaniach
Stowarzyszenia
c. w przypadku gdy Członek przestał spełniać przesłanki warunkujące
przyjęcie go w poczet Członków:
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i. w przypadku Członka Wspierającego - określone w § 12 ust. 1
Statutu
ii. w przypadku Członka Zwyczajnego - określone w § 13 ust. 1
Statutu, z zastrzeżeniem regulacji §13 ust. 2 i 3 Statutu.
3. O wykluczeniu Członka decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.
Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia Członkowi złożenie wyjaśnień na
piśmie w określonym przez Zarząd terminie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.
O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia zainteresowanego na piśmie.
§ 18
Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członkostwa w Stowarzyszeniu
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od daty
doręczenia uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV.
KOMPETENCJE I ZASADY DZIAŁANIA ORGANÓW STOWARZYSZENIA

§ 19
Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna

§ 20
1. Z zastrzeżeniem regulacji §21 członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wybierani
są przez Walne Zebranie Członków, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością
głosów.
2. Zebranie Założycielskie jest pierwszym Walnym Zebraniem Członków, jego uchwały
wchodzą w życie po zarejestrowaniu Stowarzyszenia przez właściwy Sąd Rejestrowy.

§ 21
W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie
trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której
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dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym
trybie można powołać nie więcej niż jedną trzecią składu organu.

§ 22

Kadencja członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 (dwa) lata.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 23
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być nadzwyczajne lub zwyczajne.

§ 24
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku. O terminie, miejscu
i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co
najmniej na miesiąc przed terminem Walnego Zebrania.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1)

na wniosek większości członków Zarządu;

2)

na żądanie członków Komisji Rewizyjnej;

3)

na pisemny wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby Członków
Zwyczajnych Stowarzyszenia.

3. Wniosek lub żądanie, o którym mowa w ust. 2, musi zawierać uzasadnienie i
proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd w terminie
miesiąca od daty wpływu wniosku lub żądania i obraduje nad sprawami, dla których
zostało zwołane.

§ 25
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
a) uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia
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b) uchwalanie zmian w Statucie,
c) rozpatrywanie wniosków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz wniosków i
odwołań członków,
d) rozpatrywanie odwołań kandydatów na członków Stowarzyszenia,
e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i likwidacji majątku,
g) podejmowanie uchwał w przypadkach przewidzianych niniejszym Statutem
oraz w innych sprawach, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji innych
organów Stowarzyszenia.
2. Do

kompetencji

Zwyczajnego

Walnego

Zebrania

Członków

należy

w

szczególności:
a) podejmowanie uchwał w sprawach określonych w §25 ust. 1 Statutu,
b) uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
c) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d) udzielanie absolutorium członkom organów Stowarzyszenia,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
f) podejmowanie uchwał w przypadkach przewidzianych niniejszym Statutem
oraz w innych sprawach, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji innych
organów Stowarzyszenia.

§ 26
1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Statucie, uchwały Walnego Zebrania
Członków są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej
połowy liczby Członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie zmian Statutu oraz rozwiązania
Stowarzyszenia wymagają większości 2/3 głosów członków w pierwszym terminie
Walnego Zebrania Członków w obecności co najmniej połowy liczby Członków
uprawnionych do głosowania.
3. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co
najmniej połowa liczby Członków, wówczas na drugim terminie Zebrania uchwały
mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków
obecnych bez konieczności posiadania quorum. Drugi termin Zebrania powinien być
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podany w zawiadomieniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej
godziny po pierwszym terminie Zebrania.
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ZARZĄD

§ 27
1. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu
wybiera się Prezesa, Wiceprezesa lub Wiceprezesów, oraz Skarbnika.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy
miesiące i przewodniczy im Prezes lub działający z jego upoważnienia Wiceprezes lub
inny wskazany członek Zarządu.
3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądowym za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 28
1. Mandat członka Zarządu wygasa wraz z upływem kadencji, na którą został wybrany.
2. Mandatu członka Zarządu wygasa przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
1)

śmierci członka Zarządu;

2)

zrzeczenia się mandatu;

3)

odwołania przez Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą większością 2/3
głosów przy obecności ¾ wszystkich członków Stowarzyszenia uprawnionych
do głosowania.

3. W wypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu w trakcie trwania kadencji stosuje
się regulację § 21 Statutu.

§ 29
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia konieczne jest działanie dwóch
członków Zarządu łącznie.
3. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia powodujące zaciągnięcie pojedynczego
zobowiązania przewyższającego kwotę 200,000.- zł ( dwieście tysięcy złotych )
wymagają uprzedniej uchwały Walnego Zebrania Członków.
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§ 30
Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
2) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
3) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
4) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;
5) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
6) podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do innych
stowarzyszeń i organizacji;
7) gospodarowanie, rozporządzanie i zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
8) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, w tym zaciąganie zobowiązań
majątkowych;
9) ustalanie wysokości składek członkowskich;
10) powoływanie komisji, zespołów i innych ciał doradczych oraz określanie ich
zadań;
11) rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia;
12) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia i zmiany wszelkich dokumentów
dotyczących funkcjonowania Miasta Siewierz Jeziorna, w szczególności w
zakresie ładu architektonicznego Miasta Siewierz Jeziorna, zasad korzystania z
infrastruktury miejskiej, np. regulaminów i Kodu architektonicznego Miasta
Siewierz Jeziorna.

§ 31
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
trzech członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 32
1. Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
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3. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich członków
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż
raz na 3 miesiące.
5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący, który organizuje jej prace i
prowadzi jej obrady. Pod nieobecność Przewodniczącego zadania te wykonuje inny
członek Komisji.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z
nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem
sądowym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać z tytułu pełnionej funkcji
zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 33
1. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa wraz z upływem kadencji, na którą został
wybrany.
2. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
1) śmierci członka Komisji Rewizyjnej;
2) zrzeczenia się mandatu;
3) odwołania przez Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą większością 2/3
głosów przy obecności ¾ wszystkich członków Stowarzyszenia uprawnionych
do głosowania.
3. W wypadku wygaśnięcia mandatu Członka Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania
kadencji stosuje się regulację § 21 Statutu

§ 34
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy, w szczególności:
1)

opiniowanie planów gospodarczych i działalności społeczno-kulturalnej;
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2)

nadzór i kontrola działalności Zarządu;

3)

kontrola opłacania składek członkowskich;

4)

składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności i
wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium Zarządowi;

5)

przedstawienie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia;

6)

nadzór i kontrola nad prowadzeniem działalności gospodarczej.
§ 35

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości
głosów decyduje głos Przewodniczącego.

ROZDZIAŁ V.
MAJĄTEK I DOCHODY STOWARZYSZENIA

§ 36
1. Majątek Stowarzyszenia pochodzi ze składek członkowskich, darowizn, spadków,
zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz
z ofiarności publicznej.
2. Zabrania się:
1) udzielania
pożyczek
lub
zabezpieczania
zobowiązań
majątkiem
Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów
Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów Stowarzyszenia oraz pracownicy
Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim 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 Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków
organów Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności
jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków
organów lub pracowników, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w
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stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze
statutowego celu Stowarzyszenia;
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Członkowie
Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy
Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 37
1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na kontach
Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie
służącym realizacji jego celów statutowych.

§ 38
1. Z zastrzeżeniem § 36 ust. 2 majątek Stowarzyszenia pochodzi, w szczególności z:
1)

dotacji, subwencji, darowizn, spadków, zapisów, ofiarności publicznej lub
innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz
Stowarzyszenia przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;

2)

składek członkowskich;

3)

ruchomości i nieruchomości będących własnością Stowarzyszenia, bądź też
wynajmowanych, dzierżawionych lub użytkowanych przez Stowarzyszenie;

4)

papierów wartościowych;

5)

praw majątkowych oraz pożytków i dochodów z tych praw;

6)

odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia;

7)

odsetek bankowych;

8)

kredytów i pożyczek.

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do 30 czerwca każdego roku. Nowi
Członkowie Stowarzyszenia przyjęci w trakcie roku kalendarzowego wpłacają składki
za dany rok proporcjonalnie do ilości miesięcy pozostałych do upływu danego roku
kalendarzowego. Dokładną wysokość składki członkowskiej w tym roku
kalendarzowym wskazuje uchwała Zarządu.

24 / 25

3. Dochody Stowarzyszenia, o których mowa w ust 1. mogą być przeznaczone wyłącznie
na statutowe cele Stowarzyszenia oraz na pokrycie kosztów niezbędnych dla
działalności Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ VI.
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 39
Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zebranie Członków zgodnie z zasadami określonymi w § 26 ust. 2. Regulacji §26
ust.3 nie stosuje się.
§ 40
1. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać cele, na które zostanie
przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
2. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1, nie stanowi inaczej, likwidatorami
Stowarzyszenia są członkowie Zarządu.

*

*
*
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