Dąbrowa Górnicza, 16.02.2018 r.

STATUT STOWARZYSZENIA „DĄBROWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA”
Rozdział I
Postanowienia ogólne

Stowarzyszenie o
„Stowarzyszeniem”,
osobowość prawną,
społeczności miasta,
z jego mieszkańcami.

§ 1.
nazwie „DĄBROWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA”, zwane dalej
jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem posiadającym
mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań
na rzecz jego rozwoju i właściwej współpracy Prezydenta oraz Rady Miasta

§ 2.
1. Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku Prawo
o stowarzyszeniach – tekst pierwotny Dz. U. nr 20 poz. 104 z 1989 r. wraz z późniejszymi
zmianami z lat 1990, 1996, 1997, 1998, 2003 i 2004 oraz o przepisy niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
§ 3.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Dąbrowa Górnicza 41-310 ul. Jaworowa 59.
§ 4.
1. Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne oraz prawne dla realizacji celów zawartych
w rozdziale II statutu.
2. Stowarzyszenie może współpracować z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi,
o podobnych celach działania, jeżeli jest to zgodne z podpisanymi przez Rzeczpospolitą
Polską umowami i traktatami.
§ 5.
1. Dla realizacji celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą,
na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2. Dochody z działalności gospodarczej, przeznaczone są w całości na realizację celów
statutowych.
3. Zakres i formę działalności gospodarczej, określa Zarząd Stowarzyszenia.
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§ 6.
Stowarzyszenie opiera swa działalność statutową na pracy społecznej swoich członków.
Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
Ogólne zasady zatrudnienia i wynagradzania pracowników, określa Zarząd Stowarzyszenia.
Członkowie Stowarzyszenia mogą pozostawać w stosunku pracy z inna organizacją.

§ 7.
Stowarzyszenie może uczestniczyć w realizacji programów i przedsięwzięć finansowych, ze
środków instytucji pozarządowych, celowych funduszy krajowych i zagranicznych oraz rządowych
i samorządowych dotacji, a także dofinansowania ze strony wszelkiego rodzaju organizacji
krajowych i zagranicznych.

§ 8.
1. Stowarzyszenie używa logo, pieczęci, druków i oznak, według wzorów ustalonych przez
Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z przepisami prawa.
2. Stowarzyszenie może wydawać i rozpowszechniać własne publikacje prasowe, książkowe
oraz inne medialne.
Rozdział II
Cele, zadania i sposoby ich realizacji
§ 9.
Celem Stowarzyszenia jest w szczególności kształtowanie postaw obywatelskich i społecznych
mieszkańców, sprzyjających szeroko pojętej integracji do podejmowania i wspierania działań
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. Zwiększanie 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. dążenie 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 (drogi, sieci wod – kan, ekonomiczne ogrzewanie,
ekonomiczne oświetlenie ulic a także inne budowle), w tym szczególna troska
o obrzeżne „zielone” dzielnice Dąbrowy Górniczej,
e. zastępowaniu tradycyjnych źródeł energii, nośnikami energii odnawialnej,
f. rozwijania 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 wspierania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
§ 10.
1. Stowarzyszenie realizuje założone 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 i prowadzenie kampanii społecznych.
7. Prowadzenie działalności wydawniczo – informacyjnej.
8. Organizację integracyjnych imprez kulturalnych i innych.

9. Rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami krajów europejskich,
w celu wspólnej realizacji programów pomocowych i wymiany doświadczeń.
10. Organizowanie koloni, półkolonii, obozów i wycieczek.
11. Przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz łagodzenie ich skutków przez:
a) realizacje programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
a) realizację programów dla uzależnionych i ich rodzin,
b) innych możliwie występujących.
12. Przygotowanie i realizację programów, zmierzających do pełnej integracji społecznej osób
niepełnosprawnych.
13. Realizację programów zakresu aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia.
2. W powyższym zakresie Stowarzyszenie prowadzi działania zgodne z następującymi kodami
Polskiej Klasyfikacji Działalności:
1) 90.02.Z
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
2) 93.19.Z
Pozostała działalność związana ze sportem
3) 93.29.Z
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
4) 85.51.Z
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
5) 85.52.Z
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
6) 85.60.Z
Działalność wspomagająca edukację
7) 94.99.Z
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana
8) 88.10.Z
Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych
9) 88.99.Z
Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 11.
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub prawne, które wyrażą wolę przystąpienia
do Stowarzyszenia oraz zostaną zaakceptowane przez Zarząd.
§ 12.
Członkowie Stowarzyszenia mogą mieć status członków zwyczajnych, wspierających oraz
honorowych.
§ 13.
1. Członkiem Zwyczajnym może być osoba, która ukończyła 16 lat i złożyła pisemną deklarację
o wstąpieniu do Stowarzyszenia.
2. Członkiem Wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, wspierająca
Stowarzyszenie w realizacji jego celów statutowych.
3. Członkiem Honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.
§ 14.
1. Przyjęcie członków Stowarzyszenia (jak w § 13.), następuje na podstawie Uchwały Zarządu,
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów – niezależnie od ilości obecnych członków
zarządu.
2. Kandydatowi nieprzyjętemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania
Członków w przeciągu 14 dni od daty doręczenia Uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
3. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest wtedy ostateczna.

§ 15.
PRAWA Członka Zwyczajnego:
1. Bierne i czynne prawo wyborcze.
2. Prawo do dostępu do informacji o działalności statutowej Stowarzyszenia.
3. Możliwość korzystania z praw i majątku Stowarzyszenia
§ 16.
OBOWIĄZKI Członka Zwyczajnego:
1. Przestrzeganie Statutu i Uchwał Stowarzyszenia.
2. Aktywne uczestnictwo w działalności statutowej.
3. Upowszechnianie programu działania Stowarzyszenia.
4. Nienaganna postawa etyczno – moralna.
5. Regularne opłacanie składek, ustalone odpowiednim REGULAMINEM, zatwierdzonym
Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
§ 17.
Członek Wspierający może posiadać jedynie głos doradczy.
§ 18.
Utrata praw członkowskich może nastąpić w wyniku:
1. Utraty osoby zdolności do czynności prawnych.
2. Złożenia pisemnej rezygnacji.
3. Zaleganiu w opłacaniu składek, przez okres co najmniej 6 miesięcy.
4. Wykreślenia za nie przestrzeganie uchwał władz lub działanie na szkodę Stowarzyszenia.
5. Śmierci członka.
6. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu.
§ 19.
Osobom skreślonym z listy członków Uchwałą Zarządu, przysługuje prawo odwołania się do
Walnego Zebrania Członków – w przeciągu 14 dni od otrzymania uchwały.
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§ 20.
Członkostwo Honorowe nadaje Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.
Członkowi Honorowemu, jeśli nie jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, przysługuje
jedynie głos doradczy.
Członkowie Honorowi zwolnieni są od ewentualnego opłacania składek.
Członkostwo Honorowe wygasa z chwilą śmierci lub złożenia pisemnej rezygnacji.

§ 21.
1. Osobom wyróżniającym się szczególnym zaangażowaniem w pracy społecznej,
Walne Zebranie Członków może – na wniosek Zarządu Stowarzyszenia – nadać tytuł
„Społecznik Roku”.
2. Osoby, którym nadany zostanie powyższy tytuł mogą zostać uhonorowane
odpowiednim Dyplomem względnie też innym wyróżnieniem – ustanowionym przez
Zarząd lub Walne Zebranie Członków.

§ 22.
Zarząd Stowarzyszenia może ustanawiać i przyznawać wyróżnienia i odznaczenia osobom,
instytucjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom – współpracującym w realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia.

Rozdział IV
Struktura i Władze Stowarzyszenia.
§ 23.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd Stowarzyszenia,
c. Komisja Rewizyjna.
2. Skład władz Stowarzyszenia, może być przez jego Zarząd uzupełniany, w drodze kooptacji
osób będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.

§ 24.
Kadencja wszystkich władz wybieralnych trwa 4 lata i rozpoczyna się z dniem pierwszego
posiedzenia i trwa do wyboru władz następnej kadencji,
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§ 25.
Najwyższą władzą jest Walne Zebranie Członków, które może być Zwyczajnym lub
Nadzwyczajnym.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje jego Zarząd co najmniej jeden raz w roku
lub częściej, na uzasadniony wniosek co najmniej ¼ członków Komisji Rewizyjnej,
powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich
członków Stowarzyszenia listami poleconymi lub w inny skuteczny sposób – co najmniej 14
dni przed terminem obrad.
W Walnym Zebraniu Członków, w pierwszym terminie, powinna uczestniczyć co najmniej
połowa członków uprawnionych do głosowania, w drugim natomiast terminie – który może
być wyznaczony o 30 minut później – może ono skutecznie obradować bez względu na
liczbę uczestników.
W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia
oraz z głosem doradczym członkowie honorowi, członkowie wspierający i zaproszeni goście.

§ 26.
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a. uchwalanie programu działań Stowarzyszenia,
b. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
c. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
d. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi w terminie nie przekraczającym
dnia 31 marca roku następującego po minionym roku kalendarzowym,
e. wybór członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
f. zatwierdzanie Uchwał Zarządu w spr. REGULAMINU opłacania składek
członkowskich,
g. uchwalanie zmian Statutu
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h. podejmowanie Uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych
organizacji,
i. rozpatrywanie odwołań od Uchwał Zarządu, wniesionych przez członków
Stowarzyszenia,
j. rozpatrywanie skarg członków na działalność Zarządu,
k. podjęcie Uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, z jednoczesnym
sposobem jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane na wniosek Zarządu, Komisji
Rewizyjnej oraz przynajmniej 1/3 stanu ogólnej liczby członków – dla rozpatrzenia
nadzwyczajnego wydarzenia w działalności Stowarzyszenia i powinno być zwołane
w terminie 30 dni od daty zgłoszenia odpowiedniego wniosku.
Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów
członków obecnych, natomiast o sposobie głosowania w sprawach personalnych decyduje
Walne Zebranie w głosowaniu jawnym.
Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa, odwołanie członków Zarządu, odwołanie Komisji
Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymagają bezwzględnej większości, przy
obecności przynajmniej połowy członków w pierwszym terminie.
W drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 27.
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5-11 członków wybranych przez Walne Zebranie.
2. Zarząd składa się z:
a. Prezesa,
b. Czterech Wiceprezesów,
c. Sekretarza,
d. Skarbnika,
e. Do czterech Członków Zarządu.
3. Prezesa powołuje Walne zebranie na 4 letnią kadencję.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym jego, po wyborach zebraniu.
5. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się w każdym czasie, nie rzadziej jednak niż jeden raz
na kwartał i zwoływane są przez Prezesa lub jednego z Wiceprezesów.
§ 28.
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
b. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
c. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
d. ustalenie wysokości miesięcznych składek członkowskich, na podstawie przyjętego
uprzednio Uchwałą zarządu, odpowiedniego REGULAMINU,
e. ustalanie budżetu oraz zasad zarządzania majątkiem Stowarzyszenia,
f. udzielanie pełnomocnictw związanych z wykonywaniem czynności w podejmowaniu
działalności gospodarczej,
g. powoływanie Ekspertów do rozwiązywania określonych zadań,
h. wnioskowanie o nadanie tytułu „Społecznik Roku”
2. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje i działa w jego imieniu Prezes lub wskazany przez
niego Członek Zarządu.

3. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia do kwoty dwóch tysięcy złotych brutto składa
Prezes Zarządu lub dwóch Wiceprezesów, a powyżej kwoty dwóch tysięcy złotych brutto
składa Prezes z jednym z Członków Zarządu lub co najmniej trzech Wiceprezesów.
4. Korespondencję zwykłą podpisuje Prezes Zarządu lub też jeden z upoważnionych –
pisemnie – Wiceprezesów.
5. Podział zadań, kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych członków całego Zarządu
ustala drogą Uchwały Zarząd Stowarzyszenia,
6. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy
obecności minimum połowy składu Zarządu.
7. Eksperci mogą być powoływani z poza Stowarzyszenia a także z pośród członków
Stowarzyszenia, ale nie będących członkami jego władz.
§ 29.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie następująco:
a. Przewodniczącego,
b. Sekretarza,
c. Członka Komisji.
§ 30.
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia i jego Zarządu w zakresie realizacji celów
i zadań statutowych – w tym realizacji budżetu,
b. kontrola wykonania zleconych zadań oraz realizacji budżetu,
c. składanie cyklicznych sprawozdań ze swej działalności,
d. składanie wniosków n/t udzielania absolutorium na Walnym Zebraniu Członków,
e. występowanie z wnioskami o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
f. dokonywanie wyboru podmiotu – z zachowaniem odpowiednich, wymaganych
prawem procedur – mającego zbadać sprawozdanie finansowe Zarządu
Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami o rachunkowości.
g. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
h. Uchwały Komisji zostają przyjęte zwykłą większością głosów
Rozdział V
Majątek i fundusze.
§ 31.
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
§ 32.
Fundusze Stowarzyszenia składają się z wpływów pochodzących z:
1. Składek członkowskich.
2. Sprzedaży znaczków wartościowych i innych walorów wartościowych.
3. Ofiarności publicznej oraz zbiórek organizowanych przez Zarząd Stowarzyszenia.
4. Darowizn gotówkowych i rzeczowych, uzyskiwanych od osób fizycznych i prawnych, tak
krajowych jak i zagranicznych.
5. Spadków i zapisów.
6. Użytkowania majątku trwałego oraz ruchomego.
7. Dochodów z organizacji imprez.

8. Zysków z prowadzonej działalności gospodarczej – zgodnie z odp. przepisami prawa.
9. Dotacji celowych na realizację określonych zadań.
10. Nawiązek sądowych.
11. Innych wpływów nie zakazanych prawem.
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§ 33.
Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zarządza i rozporządza Zarząd, podejmując
w szczególności decyzje o nabywaniu oraz zbywaniu składników majątku ruchomego oraz
nie ruchomego.
Majątek Stowarzyszenia może być używany wyłącznie do realizacji celów statutowych.
Tryb nabywania oraz zbywania majątku, ustala Zarząd Stowarzyszenia.
Zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do członków, organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób,
z którymi wyżej wymienieni pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub też związanych z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków jego organów lub
pracowników oraz osób bliskich – na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności zaś jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków jego organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich – na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że wykorzystanie to wynika bezpośrednio z celu statutowego
Stowarzyszenia,
d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
w różnym stopniu i stosunku uczestniczą członkowie organów Stowarzyszenia lub
jego pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 34.
Wszystkie środki pieniężne Stowarzyszenia mogą być przechowywane wyłącznie na jego koncie
bankowym.
§35
Niniejszy statut stowarzyszenia przewiduje bezwzględny zakaz:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku
do jej członków, członków organów lub 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 stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub
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 stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
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
Postanowienia końcowe.
§ 36.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem, decyzje podejmuje Zarząd
Stowarzyszenia opierając się na odp. przepisach prawnych, a szczególności na Prawie
o Stowarzyszeniach.

