REGULAMIN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO „GŁOS KOCIEWIA”

I Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę „Głos Kociewia”. W dalszych postanowieniach
regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
§2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest powiat starogardzki.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Starogard Gdański.
§3
1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
2. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. –
Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015r. poz. 1393, z późn. zm.) oraz
postanowienia niniejszego Regulaminu.
II Cele i środki działania
§4
Celem Stowarzyszenia jest dbałość o skuteczną współpracę między mieszkańcami
powiatu starogardzkiego a władzami samorządowymi, społeczną aktywizację
mieszkańców oraz poprawę przepływu informacji na poziomie lokalnym w oparciu o trzy
filary: jawność, obiektywizm i działanie dla dobra wspólnego.
§5
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Inicjowanie, rozwój i popularyzację narzędzi partycypacji społecznej.
2. Społeczną kontrolę władz publicznych oraz podmiotów im podległych.
3. Działania na rzecz jawności i transparentności życia publicznego w powiecie
starogardzkim.
4. Kształtowanie postaw obywatelskich i prospołecznych poprzez działalność
informacyjną, edukacyjną oraz wydawniczą.
5. Reprezentowanie interesów mieszkańców przed władzami.
6. Inne działania realizujące cele regulaminowe.
§6
Działalność Stowarzyszenia oparta jest na społecznej pracy członków.
III Członkostwo
§7
1. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem

polskim lub cudzoziemcem, akceptująca regulamin oraz cele stowarzyszenia.
2. O przyjęciu oraz wykluczeniu ze Stowarzyszenia decyduje Zebranie Członków.
§8
Członek ma prawo:
1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.
2. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
3. Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia
§9
Członek obowiązany jest do:
1. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
2. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia.
3. Popierania i realizowania celów Stowarzyszenia
4. Przestrzegania regulaminu Stowarzyszenia.
§ 10
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Przedstawiciela.
2. Śmierci członka będącego osobą lub utraty osobowości prawnej przez osobę
prawną.
3. Utraty przez członka pełnej zdolności do czynności prawnych.
4. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
5. Wykluczenia.
§ 11
Wykluczenie członka następuje w przypadku:
1. Postępowania sprzecznego z niniejszym Regulaminem, uchwałami organów
Stowarzyszenia oraz przepisami nadrzędnymi.
2. Działania na szkodę Stowarzyszenia.
3. Na pisemny umotywowany wniosek co najmniej trzech członków Stowarzyszenia.
§ 12
O wykluczeniu członka decyduje Zebranie Członków w formie uchwały. Przed podjęciem
uchwały Zebranie Członków umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub
osobiście. O treści uchwały Przedstawiciel niezwłocznie powiadamia zainteresowanego na
piśmie.
§ 13
Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków
w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje
odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.
III Władze Stowarzyszenia
§ 14
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Zebranie Członków.
2. Przedstawiciel.
§ 15

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zebranie Członków, które stanowią wszyscy
członkowie Stowarzyszenia.
§ 16
Zebranie Członków podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, za
wyjątkiem spraw zastrzeżonych niniejszym Regulaminem do kompetencji Przedstawiciela.
§ 17
Do kompetencji Zebrania Członków należy m.in:
1. Ustalanie kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
2. Wybór i odwołanie Przedstawiciela.
3. Przyjmowanie i odwoływanie członków.
4. Uchwalanie zmian regulaminu.
5. Podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia.
6. Podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa
użytkowania wieczystego.
7. Podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego.
8. Podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki.
9. Podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu,
przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej
umowy.
§ 18
1. Zebranie Członków zwołuje przedstawiciel samodzielnie lub na wniosek 1/3
członków Stowarzyszenia.
2. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący zebrania.
§ 19
1. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym.
2. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
§ 20
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 § 23 wymagana jest obecność wszystkich członków
stowarzyszenia.
§ 21
1. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez
Zebranie Członków na czas nieokreślony
2. Przedstawiciel może zostać odwołany w każdej chwili z funkcji Przedstawiciela przez
Zebranie Członków większością głosów. Podanie powodu odwołania z funkcji nie jest
wymagane.
3. Przedstawiciel na swój pisemny wniosek może zrzec się funkcji przedstawiciela bez
podania przyczyny rezygnacji.
§ 22
Do zakresu działania Przedstawiciela należy:
1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

3. Zwoływanie Zebrania Członków.
4. Wykonywanie uchwał Zebrania Członków.
5. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
6. Reprezentowanie Stowarzyszenia przed sądami i innymi organami
7. Podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających
wartość 10 000 zł.
§ 23
Podjęcie przez Przedstawiciela decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego
zarządu wymaga zgody wszystkich członków Stowarzyszenia. Są to w
szczególności:
1. Nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego.
2. Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego.
3. Zawarcie umowy kredytu albo pożyczki.
4. Przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu,
zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy.
IV Majątek stowarzyszenia
§ 24
Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z:
1. Dobrowolnych składek członkowskich.
2. Dotacji.
3. Darowizn.
4. Zbiórek publicznych.
5. Spadków, zapisów.
6. Dochodów z majątku stowarzyszenia.
§ 25
W celu zagwarantowania bezstronności Stowarzyszenia, zabronione jest
pozyskiwanie funduszy z dotacji podmiotów kontrolowanych, partii politycznych i in.
§ 26
Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Przedstawiciel, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami
Zebrania Członków.
§ 27
1. Decyzje w sprawie zmiany regulaminu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje
Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków
uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Zebranie Członków określa
przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.
V Postanowienia końcowe
§ 28
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

