REGULAMIN STOWARZYSZENIA
„RAZEM DLA DĄBROWY GÓRNICZEJ”

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę RAZEM DLA DĄBROWY GÓRNICZEJ. W dalszych
postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Rzeczpospolita Polska.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Dąbrowa Górnicza
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego
regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
5. Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne dla realizacji celów zawartych w niniejszym
Regulaminie.
6. Stowarzyszenie może współpracować z innymi organizacjami krajowymi dla realizacji celów
zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym również zawierać umowy koalicyjne.
7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.
8. Stowarzyszenie może uczestniczyć w realizacji programów i przedsięwzięć finansowych, ze
środków instytucji pozarządowych, celowych funduszy krajowych i zagranicznych oraz
rządowych dotacji, a także dofinansowania ze strony wszelkiego rodzaju organizacji
krajowych i zagranicznych.
9. Stowarzyszenie używa logo, pieczęci, druków, bannerów, sztandarów i odznak według
wzorów ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia lub umowy koalicyjne – zgodnie z
przepisami prawa.
10. Stowarzyszenie może wydawać i rozpowszechniać własne publikacje.
11. Zarząd Stowarzyszenia wyraża pisemną zgodę na okoliczność korzystania z emblematów
Stowarzyszenia przez jego członków.
12. Celem Stowarzyszenia jest w szczególności kształtowanie postaw obywatelskich i
społecznych mieszkańców, sprzyjających szeroko pojętej integracji do podejmowania i
wspierania lokalnych potrzeb – na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego miasta
poprzez:
1. Promowanie i wspieranie pozytywnych działań wszelkich organów władz miejskich i
innych.
2. Ujawnianie niekompetencji i zwalczanie arogancji wszelkich organów władz miejskich
i innych.
3. Nietolerowanie przejawów niegospodarności, korupcji i prywaty związanej z
działalnością osób prywatnych i prawnych i upublicznianie tych zjawisk.
4. Zwiększenie udziału mieszkańców w procesach podejmowania decyzji dotyczących:
(a) Celowości wydatkowania środków budżetowych oraz pozyskiwania znaczących
funduszy pomocowych z Unii Europejskiej, dla realizacji zadań rozwojowych
miasta.
(b) Dążenia do zabezpieczenia odpowiednich nakładów na opiekę socjalną osób
ubogich, chorych i niepełnosprawnych oraz odpowiedniej ich dystrybucji.

(c) Inspirowania działań ułatwiających młodzieży wejście w dorosłe życie.
(d) Rozwoju infrastruktury miasta, w tym szczególna troska o obrzeżne „zielone”
dzielnice Dąbrowy Górniczej.
(e) Zastępowaniu tradycyjnych źródeł energii, nośnikami energii odnawialnej.
(f) Rozwoju budownictwa komunalnego.
(g) Inspirowania i wspierania działań w zabezpieczeniu środków na rozwój i
modernizację bazy technicznej oświaty – dla wszystkich grup wiekowych.
(h) Inspirowania i wspierania działań na rzecz poprawy stanu ochrony środowiska
naturalnego.
(i) Inspirowania i
mieszkańców.
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5. Udzielanie pomocy ludziom znajdującym się w różnych trudnych sytuacjach
życiowych, w szczególności pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej.
6. Pomoc aktywizacji osób niepełnosprawnych, pokrzywdzonych i ubogich.
7. Krzewienie wiedzy o historii miasta wśród mieszkańców.
8. Odbudowa fundamentów moralnych, wartości chrześcijańskich, zagwarantowania
wolności sumienia, swobód obywatelskich.
13. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie grup wsparcia oraz sieci wsparcia lokalnego.
2. Organizację, promocję i prowadzenie wolontariatu.
3. Prowadzenie poradnictwa pomocy prawnej i innego koniecznego.
4. Wykonywanie zadań zleconych na podstawie zawartych umów.
5. Prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej.
6. Projektowanie działalności wydawniczo – informacyjnej.
7. Organizację integracyjnych imprez kulturalnych i innych.
8. Rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami krajów europejskich, w
celu wspólnej realizacji programów pomocowych i wymiany doświadczeń.
9. Organizowanie kolonii, półkolonii, obozów, wycieczek.
10. Przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz łagodzenie ich skutków przez:
(a) Realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
(b) Realizację programów dla uzależnionych i ich rodzin,
(c) Innych możliwie występujących.
11. Przygotowanie i realizację programów, zmierzających do pełnej integracji społecznej
osób niepełnosprawnych.

12. Realizację programów zakresu aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia.
13. Propagowanie i realizację działań i zachowań przyrodniczo – ekologicznych.
14. Upowszechnianie wiedzy na temat Wspólnoty Europejskiej, kontaktów
międzynarodowych oraz pozyskiwania i wykorzystywania środków z funduszy
strukturalnych UE.

14. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub
cudzoziemcem.
15. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia jednogłośnie podjętą uchwałą w
ciągu 7 dni od daty złożenia deklaracji zgodnie z wzorem deklaracji przyjętej uchwałą Zarządu
Stowarzyszenia.
16. Członek ma:
(a) Bierne i czynne prawo wyborcze.
(b) Prawo dostępu do informacji o działalności Stowarzyszenia.
(c) Możliwość korzystania z praw i majątku Stowarzyszenia.
(d) Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie.
(e) Zgłaszania wniosków dotyczących Stowarzyszenia.

17. Obowiązki Członka:
(a) Przestrzeganie Regulaminu i Uchwał Stowarzyszenia.
(b) Aktywne uczestnictwo w działalności statutowej.
(c) Upowszechnienie programu działania Stowarzyszenia.
(d) Nienaganna postawa etyczno-moralna.
(e) Regularne opłacanie składek ustalone przez Zebranie Członków lub Zarząd.

18. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na podstawie uchwały Zarządu na skutek:
(a) Utraty zdolności do czynności prawnych Członka Stowarzyszenia.
(b) Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu Stowarzyszenia.
(c) Zaleganiu w opłacaniu składek, przez okres co najmniej 6 miesięcy.

(d) Wykreślenia za nieprzestrzeganie uchwał władz lub działanie na szkodę
Stowarzyszenia, w tym na forum publicznym (również poprzez media
społecznościowe).
(e) Śmierci członka oraz utraty osobowości prawej przez osoby prawne.
(f) Skazania prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwo umyślne.
(g) Notorycznego uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia.

19. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w
terminie 7 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje
odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.
20. Władzami Stowarzyszenia są:
- Zebranie Członków,
- Zarząd.
21. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może
zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
22. 1. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin
stanowi inaczej.
2. W sprawach określonych w par. 24 pkt. i). do m). wymagana jest obecność wszystkich
członków stowarzyszenia.
23. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we
wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie
stanowi inaczej.
24. Do kompetencji Zebrania Członków należy m.in:
a) ustalanie kierunków działania i rozwoju;
b) wybór i odwołanie Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz Członków
Zarządu;
c) przyjmowanie i odwoływanie członków;
d) uchwalanie zmian regulaminu;
e) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia;
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia;
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich;
h) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia;
i) podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa
użytkowania wieczystego;
j) podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego;
k) podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki;
l) podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu,
przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej
umowy;

m) podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość
10 000 zł.
25. Zebranie Członków zwołuje Zarząd lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków
kieruje Przewodniczący Zebrania.
26. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd wybierany przez Zebranie Członków na 4
letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków.
27. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu. Członkom
Zarządu mogą być nadawane funkcje: Wiceprezesa oraz Członka Zarządu.
28. 1. Członkowie Zarządu wybierani są przez Zebranie Członków zwykłą większością głosów, w
obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych, w głosowaniu tajnym.
2. Członkowie Zarządu wybierani są na okres 5 lat.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania lub śmierci.
4. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
a)

zakończenia kadencji Zarządu,

b)

złożenia rezygnacji,

c)

niewykonywania funkcji przez okres co najmniej pół roku

d)

działania na szkodę Stowarzyszenia lub naruszenia przepisów prawa, w tym uchwał lub
regulaminu Stowarzyszenia.

5. Walne Zebranie Członków odwołuje członka Zarządu z przyczyn określonych w ust. 4 lit. c) i d) w
trybie przewidzianym ust. 1.
6. Zarząd jest zdolny do wykonywania regulaminowych funkcji i podejmowania uchwał w
składzie co najmniej 2 osobowym.
7. W razie zmniejszenia się składu w wyniku ustania członkostwa, Zarząd ma prawo uzupełnić
swój skład w drodze dokooptowania, nie więcej jednak niż jednocześnie o 1 osobę.
8. W razie zmniejszenia się składu Zarządu, uniemożliwiającego wykonywania statutowych
funkcji Zebranie Członków dokona wyboru nowego Zarządu.
29. Do zakresu działania i kompetencji Zarządu należy:
1.

Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

2.

Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;

3.

Realizowanie uchwał Zebrania Członków;

4.

Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;

5.

Zwoływanie Zebrania Członków;

6.

Powoływanie ekspertów do rozwiązywania określonych zadań.

30. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa Prezes Zarządu wraz z jednym z
Członków Zarządu. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, na podstawie których
nabywa ono prawa lub zaciąga zobowiązania również składa Prezes Zarządu wraz z jednym z
Członków Zarządu.
31. Podział zadań i kompetencji oraz odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu ustala
drogą uchwały Zarząd Stowarzyszenia.
32. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności
minimum składu Zarządu, w sytuacji równego rozłożenia głosów, decyduje głos Prezesa
Zarządu.

33. Środki na działalność Stowarzyszenia pochodzą z:
a) składek członkowskich
b) dotacji
c) darowizn
d) zbiórek publicznych
e) spadków, zapisów,
f)

dochodów z majątku stowarzyszenia.

34. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zarządza i rozporządza Zarząd Stowarzyszenia.
35. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zebranie
Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych
do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków
określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.
36. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy
– Prawo o stowarzyszeniach.

