
Regulamin
Stowarzyszenia Wodzisław 2.0

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę “Wodzisław 2.0”, w dalszych postanowieniach
Regulaminu zwane Stowarzyszeniem.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Wodzisław Śląski. Stowarzyszenie swoim działaniem
obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Symbolem Stowarzyszenia jest znak graficzny określony uchwałą Zebrania Członków.
4. Dla realizacji celów regulaminowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych

państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie niniejszego

Regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,
zwanych dalej Ustawą.

6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach.

7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków, jednak do
prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich
członków.

CELE I FORMY DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
§ 2

1. Głównym celem stowarzyszenia jest rozwój i modernizacja miasta oraz wysoka jakość
życia mieszkańców.

2. Pozostałymi celami Stowarzyszenia są:
1) promowanie idei „prawa mieszkańców do miasta”, społeczeństwa obywatelskiego

i rozwoju demokracji miejskiej, kształtowanie kompetencji obywatelskich,
2) wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych i sąsiedzkich, powiązań i

współpracy między różnymi grupami mieszkańców i mieszkanek oraz różnymi
środowiskami,

3) identyfikacja problemów lokalnych społeczności i różnych środowisk oraz
udzielanie im wsparcia w ich rozwiązywaniu,

4) promowanie rozwiązywania problemów społecznych w sposób uwzględniający
troskę o dobro przyszłych pokoleń,

5) wspieranie i inicjowanie działań mających na celu poprawę standardów
funkcjonowania samorządu terytorialnego w zakresie wpływającym na
funkcjonowanie miasta, w szczególności poprzez wysoką jakość usług
publicznych,

6) promowanie idei jawności i przejrzystości procedur i działań władz miasta,
poszanowania prawa oraz doskonalenia i upraszczania przepisów prawnych oraz
usprawnianie i dbanie o należytą komunikację między mieszkańcami i
mieszkankami a władzami miasta,



7) promowanie idei odpowiedzialnego społecznie biznesu oraz wspieranie lokalnej
przedsiębiorczości,

8) promowanie współpracy transgranicznej na poziomie samorządu, biznesu i
organizacji pozarządowych,

9) budowanie poparcia społecznego dla działań ukierunkowanych na istotne
potrzeby ogółu mieszkańców i mieszkanek,

10) promowanie prowadzenia racjonalnej polityki finansowej przez jednostki
samorządu terytorialnego,

11) podejmowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony i promowania godnych
warunków i wysokiej jakości życia mieszkańców w szczególności obejmujących
politykę mieszkaniową, gospodarkę komunalną, sport, kulturę i edukację, w tym
edukację nieformalną,

12) podejmowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony i zachowania środowiska
naturalnego, a w szczególności zieleni miejskiej i czystości powietrza, a także
rozszerzanie i pogłębianie świadomości społecznej w zakresie ochrony
środowiska,

13) podejmowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony praw człowieka i obywatela,
14) podejmowanie i wspieranie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu

drogowego i rozwoju komunikacji publicznej,
15) podejmowanie działań wspomagających rozwój techniki, wynalazczości i

innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań
technicznych w praktyce gospodarczej,

16) podejmowanie działań na rzecz integracji społecznej mieszkańców narażonych na
marginalizację i dyskryminację w życiu społecznym, w tym w szczególności osób z
niepełnosprawnościami, osób w kryzysie bezdomności, seniorów, osób
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

17) wspieranie i prowadzenie działalności charytatywnej (dobroczynnej),
18) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji oraz rozwoju świadomości lokalnej,
19) udział w wyborach samorządowych.

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) organizację oraz udział w dyskusjach publicznych, wykładach i konferencjach,
2) realizację projektów oraz organizowanie wydarzeń o charakterze artystycznym,

edukacyjnym, społecznym i kulturalnym i sportowym,
3) prowadzenie zajęć i warsztatów szkoleniowych,
4) organizowanie spotkań towarzysko – rekreacyjnych w celu integracji członków

Stowarzyszenia,
5) tworzenie sieci wolontariuszy,
6) wspieranie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez szkolenia i

wyjazdy integracyjne w myśl i na podstawie ustawy dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

7) działalność charytatywną,
8) realizację kampanii społecznych i informacyjnych,
9) organizowanie wydarzeń integrujących różne środowiska,
10) publikację treści w mediach społecznościowych,
11) składanie wniosków, skarg i petycji,



12) wspieranie działań prowadzonych przez inne organizacje i instytucje,
13) monitorowanie działań podejmowanych przez władze państwowe i samorządowe i

informowanie o nich mieszkańców i inne organizacje,
14) opracowywanie i rekomendowanie projektów rozwiązań oraz inicjowanie debaty

publicznej,
15) uczestniczenie w inicjatywach lokalnych i konsultacjach społecznych,
16) podejmowanie działań i inicjatyw obywatelskich w zakresie stanowienia prawa i

regulacji, w tym inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych uchwalanych przez
organy samorządu terytorialnego,

17) kontakt i współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi oraz
instytucjami opiniodawczymi i kontrolnymi,

18) wystawianie kandydatów w wyborach samorządowych zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§ 3

1. Członkiem Stowarzyszenia, po złożeniu deklaracji członkowskiej , może być osoba fizyczna,
która spełnia wymogi Ustawy oraz popiera cele Stowarzyszenia.

2. Członkostwo powstaje z chwilą podjęcia decyzji przez Zarząd w formie uchwały. Uchwałę w
sprawie przyjęcia danej osoby do Stowarzyszenia Zarząd podejmuje w terminie miesiąca
od dnia wpływu deklaracji członkowskiej.

3. Członkowie mają prawo do:
1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczenia z głosem stanowiącym w Zebraniu Członków,
3) wyrażania opinii na temat celu i sposobu w jaki Zarząd powinien realizować cele

Stowarzyszenia,
4) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
5) udziału w zebraniach, wykładach, imprezach oraz akcjach organizowanych przez

Stowarzyszenie.
4. Członkowie mają obowiązek:

1) regularnego opłacania składek członkowskich,
2) przestrzegania Regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
4) aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
5) aktualizacji danych kontaktowych zawartych w deklaracji członkowskiej w

przypadku ich zmiany.
5. Utrata członkostwa następuje na skutek:

1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
2) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
3) wykluczenia przez Zarząd w przypadku:

a. łamania Regulaminu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
b. działań szkodzących Stowarzyszeniu,
c. zalegania z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

6. Od uchwały Zarządu w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia
i uchwały Zarządu w sprawie utraty członkostwa bądź wykluczenia przez Zarząd,



zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Zebrania Członków. Właściwa uchwała
Zebrania Członków jest ostateczna.

WŁADZE STOWARZYSZENIA
Przepisy Ogólne

§ 4

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Zebranie Członków,
2) Zarząd.

2. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
3. W razie gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie

jego składu może nastąpić w drodze kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, której
dokonują wyłącznie wybrani na Zebraniu Członków członkowie Zarządu. W ten sposób
można uzupełnić nie więcej niż połowę członków Zarządu.

4. Wybór organów Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym. Formę
głosowania określa Zebranie Członków.

5. Jeżeli szczególne postanowienia regulaminu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich
organów zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest
obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym
terminie, natomiast w drugim terminie, który może odbyć się 30 minut później (jeśli był
podany w zawiadomieniu), bez względu na ilość obecnych. W przypadku równego
rozłożenia głosów decyduje odpowiednio głos Przewodniczącego Zarządu w przypadku
posiedzeń Zarządu lub Przewodniczącego Zebrania w przypadku Zebrania Członków.

6. Posiedzenia Zarządu i Zebrania Członków mogą odbywać się w formie zdalnej przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz hybrydowo zgodnie z przepisami
Ustawy.

7. Decyzję w sprawie wykorzystania takiej formy podejmuje odpowiednio Przewodniczący
Zarządu w przypadku posiedzeń Zarządu i Zarząd w przypadku Zebrania Członków
zawiadamiając o tym pozostałych członków danego organu co najmniej 7 dni przed
terminem jego odbycia.

8. Zawiadomienie o formie elektronicznej musi zawierać opis sposobu uczestnictwa i
wykonywania prawa głosu, w szczególności poprzez wskazanie narzędzi komunikacji.

9. Posiedzenia w formie elektronicznej odbywają się przy zapewnieniu co najmniej:
1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym,
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek organu

stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad,
3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku posiedzenia.

10. Wykonywanie prawa głosu na posiedzeniu odbywa się poprzez oddanie jednoznacznego
głosu w trakcie trwania transmisji, w czasie przeznaczonym na podjęcie decyzji.

11. Z posiedzeń Zarządu i Zebrań Członków sporządza się protokoły, które podpisuje
prowadzący obrady oraz protokolant.

Zebranie Członków
§ 5



1. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Zebranie Członków jest zwoływane raz na rok jako zebranie sprawozdawcze i co 2 lata jako

sprawozdawczo-wyborcze.
3. Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na

uzasadniony wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje
do wiadomości wszystkich członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

4. Zebranie Członków zwołuje się za pomocą poczty elektronicznej oraz poprzez
zamieszczenie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia.

5. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd zwołuje Zebranie
Członków w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego wpłynięcia.

6. Uchwały Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniach jawnych, chyba, że przepisy
niniejszego Regulaminu stanowią inaczej.

7. Głosowanie w trybie tajnym przeprowadzone jest, o ile wniosek o utajnienie głosowania
złoży co najmniej pięciu członków uczestniczących w Zebraniu Członków i Zebranie
Członków podejmie w tej sprawie stosowną uchwałę.

8. Zebranie Członków otwiera Przewodniczący lub inny członek Zarządu wyznaczony przez
Przewodniczącego.

9. Pracami Zebrania Członków kieruje Przewodniczący Zebrania wybrany w głosowaniu.
10. Do kompetencji Zebrania Członków należy w szczególności:

1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2) uchwalanie zmian w Regulaminie i przyjmowanie nowego Regulaminu,
3) wybór osób wchodzących w skład Zarządu,
4) odwoływanie pojedynczych osób piastujących funkcje w Zarządzie lub całego

składu Zarządu,
5) udzielanie, bądź odmowa udzielenia członkom Zarządu absolutorium,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu,
7) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków

Stowarzyszenia lub jego władze,
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
9) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego

majątku,
10) uchwalanie wysokości składek członkowskich,
11) podejmowanie uchwały, za zgodą wszystkich członków, o przekształceniu

Stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie rejestrowe,
12) podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach, nie zastrzeżonych dla

pozostałych organów władzy Stowarzyszenia.

Zarząd
§ 6

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje
Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z trzech do siedmiu osób wybieranych przez Zebranie Członków na daną
kadencję.

3. Osoby wybrane do Zarządu, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników głosowania spotykają się
na pierwszym posiedzeniu Zarządu, w trakcie którego wybierają spośród siebie w



głosowaniu jawnym osoby na funkcje Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i
Skarbnika.

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący nie rzadziej niż raz na rok z co najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem.

5. Do kompetencji Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Zebrania Członków,
2) określanie sposobów realizacji i realizacja celów Stowarzyszenia,
3) sporządzanie planu działalności Stowarzyszenia,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku

Stowarzyszenia,
6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
7) zwoływanie Zebrania Członków,
8) rozpatrywanie wniosków członków o:

a. czasowe obniżenie składki członkowskiej;
b. czasowe zwolnienie z obowiązku płacenia składki członkowskiej,
c. częściowe lub całkowite umorzenie zaległych składek.

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA I GOSPODARKA FINANSOWA
§ 7

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:
1) składek członkowskich,
2) darowizn,
3) spadków i zapisów,
4) dotacji,
5) dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.

2. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych
Stowarzyszenia, zawierania umów w imieniu Stowarzyszenia oraz nabywania praw np. do
reprezentacji Stowarzyszenia, uprawniony jest Przewodniczący, Wiceprzewodniczący lub
Skarbnik działający jednoosobowo, a także dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

3. Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu
wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków Stowarzyszenia oraz udzielania przez nich
pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.

4. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:
1) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
2) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
3) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,
4) przyjęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu,

zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,
5) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10000 zł.

LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA
§ 8



1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków wyłącznie wtedy,
gdy wszyscy członkowie Stowarzyszenia zostali powiadomieni o terminie i miejscu
Zebrania Członków listem poleconym, wysłanym na adres zamieszkania zamieszczony w
deklaracji członkowskiej, najpóźniej 30 dni przed datą Zebrania Członków.

2. Treść powiadomienia musi zawierać informacje o planowanym porządku obrad, a w
szczególności o głosowaniu uchwały w sprawie likwidacji Stowarzyszenia.

3. Uchwała w sprawie likwidacji Stowarzyszenia podejmowana jest większością 2/3 głosów,
przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, natomiast w drugim terminie, który
może odbyć się 30 minut później (jeśli był podany w zawiadomieniu), bez względu na ilość
obecnych. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Zebranie Członków określa sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 9

1. Uchwałę w sprawie zmiany regulaminu Stowarzyszenia lub przyjęcia nowego regulaminu
podejmuje Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. przy czym dla ich ważności
wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w
pierwszym terminie, natomiast w drugim terminie, który może odbyć się 30 minut później
(jeśli był podany w zawiadomieniu), bez względu na ilość obecnych. W razie równości
głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

2. Uchwała w sprawie przekształcenia stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie
rejestrowe podejmowana jest większością 2/3 głosów, przy czym dla ich ważności
wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w
pierwszym terminie, natomiast w drugim terminie, który może odbyć się 30 minut później
(jeśli był podany w zawiadomieniu), bez względu na ilość obecnych. W razie równości
głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego.


