REGULAMIN „PRZELEWICE – WSPÓLNA SPRAWA”

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę „PRZELEWICE – WSPÓLNA SPRAWA”. W dalszych
postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Przelewice.
4. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Przedstawiciel Stowarzyszenia wybierany przez
Zebranie Członków.
5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego
regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
6. Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem o celach
niezarobkowych.
7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.
8. Stowarzyszenie środki na swoją działalność uzyskuje ze składek członkowskich.
9. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Cele Stowarzyszenia to:
a. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy Przelewice, w szczególności w
zakresie ładu przestrzennego, zrównoważonego transportu, ochrony środowiska
przyrodniczego, na rzecz sprawiedliwego społeczeństwa i zrównoważonej, lokalnej
gospodarki.
b. Przyczynianie się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie rozwoju
demokracji społeczności lokalnej.
c. Rozpoznawanie problemów lokalnych społeczności i różnych środowisk oraz
współpraca z władzami w ich rozwiązywaniu.
d. Ochrona godnych warunków życia mieszkańców oraz działania na rzecz ich poprawy.
e. Uczestnictwo w formułowaniu strategii rozwoju gminy Przelewice.
f.

Pomoc przy tworzeniu koncepcji rozwiązywania lokalnych i środowiskowych
problemów.

g. Wypracowanie praktyki konsultacji społecznych odnośnie do długofalowych działań
inwestycyjnych dotyczących społeczności lokalnych.
h.

Kształtowanie obywatelskich kompetencji społeczności lokalnych i środowisk
społecznych w dziedzinach związanych z funkcjonowaniem gminy.

i.

Dbanie o aktualny i rzetelny przekaz informacji o wszelkich działaniach
instytucjonalnych mających wpływ na warunki życia społeczności lokalnych.

j.

Budowanie poparcia społecznego dla działań nakierowanych na ważne potrzeby
ogółu mieszkańców.

k. Wspieranie zrównoważonej gospodarki naturalnymi zasobami dla zachowania
korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia
mieszkańców oraz na równowagę przyrodniczą.
l.

Ochrona rodzimej przyrody, w szczególności terenów zieleni stanowiących zasoby
dostępne wszystkim mieszkańcom gminy.

11. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) prowadzenie działalności organizacyjnej, naukowo-technicznej i oświatowej, w
szczególności inspirowanie i popieranie badań i projektów sprzyjających postępowi ochrony
środowiska i przyrody.
b) aktywne uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych z zakresu ochrony środowiska
i przyrody, planowania i zagospodarowania przestrzennego, a także spraw dotyczących
zapobiegania szkodom w środowisku przyrodniczym, w szczególności: postępowań o wydanie
decyzji środowiskowych, warunków zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego, udziału
w postępowaniach planistycznych, konsultacjach społecznych oraz inne formy aktywności
przewidzianych w przepisach określających zasady udostępniania informacji o środowisku
naturalnym, ochronę środowiska naturalnego, przyrody, w tym również przepisów prawa Unii
Europejskiej;
c) inicjowanie oraz udział w postępowaniach cywilnych (w tym postępowań przed sądami
arbitrażowymi), których przedmiotem są sprawy z zakresu ochrony środowiska, w
szczególności sprawy przeciwko przedsiębiorstwom o zaniechanie naruszania środowiska,
naprawienie szkody związanej z naruszeniem przepisów o ochronie środowiska, zakazanie
bądź ograniczanie działalności zagrażającej środowisku naturalnemu, na warunkach
określonych przepisami normującymi postępowanie w sprawach cywilnych, w tym również
przepisów prawa Unii Europejskiej;
d) współdziałanie z organami władzy publicznej oraz innymi organizacjami obywatelskimi i
ekologicznymi;
e) opracowywanie na rzecz i w imieniu społeczności lokalnych opinii i ekspertyz w zakresie
zbieżnym z celami Stowarzyszenia;
f) prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej, w tym współdziałanie w organizowaniu
przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska i przyrody oraz budowanie świadomości
obywatelskiej;
g) prowadzenie akcji propagandowej dotyczącej problematyki ochrony środowiska i przyrody;
h) współpracę i
Stowarzyszenia;

wzajemną

pomoc,
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i) podejmowanie działań propagujących cele statutowe Stowarzyszenia;
j) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia przez aktywność kulturalną,
rekreacyjną i towarzyską;
k) prowadzenie działalności dobroczynnej przez organizowanie pomocy, zbiórek i
gromadzenie funduszy w celu popierania ochrony środowiska i przyrody oraz wspierania
inicjatyw społeczności lokalnych.
12. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub
cudzoziemcem, która ukończyła 16 lat.
13. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu 30 dni od
daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.
14. Członek ma prawo:
1. biernego i czynnego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia;
2. udziału w zebraniach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
3. zgłaszania wniosków w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia;
4. wglądu w dokumenty Stowarzyszenia.

15. Członek obowiązany jest do:
1. przestrzegania regulaminu Stowarzyszenia;
2. aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia;
3. regularnego opłacania składek członkowskich.
16. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie;
2. wykluczenia członka przez Zebranie Członków, na skutek:
a. działania na szkodę Stowarzyszenia
b. naruszenia regulaminu Stowarzyszenia
c. nieprzestrzegania uchwał Stowarzyszenia
17. 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.
18. Władzami Stowarzyszenia są:
1. Zebranie Członków,
2. Przedstawiciel.
19. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Głosowania są jawne. W
przypadku braku quorum w pierwszym terminie, zwołuje się Zebranie w drugim terminie, gdzie w
przypadku obecności przynajmniej 20 członków jest możliwe podjęcie uchwał zwykłą większością
głosów. Termin drugiego Zebrania może być wyznaczony w tym samym dniu, min. 2 godziny po
terminie pierwszego.
20. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we
wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie
stanowi inaczej.
21. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.
22. Zebranie Członków zwołuje przedstawiciel lub przedstawicie na żądanie 1/5 członków
Stowarzyszenia.
23. Kadencja Przedstawiciela trwa 1 rok. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie
Członków, jeśli działa na szkodę stowarzyszenia bądź rażąco narusza jego interesy, większością
2/3 głosów, przy obecności co najmniej 50%+1 członków.
24. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
Zwoływanie Zebrania Członków;
Przygotowanie projektów uchwał;
Organizacja pracy członków Stowarzyszenia;
Obsługa czynności administracyjnych Stowarzyszenia;
Składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.

25. Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności 50%+1 osób może podjąć uchwałę o
rozwiązaniu Stowarzyszenia. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków
określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.
26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy –
Prawo o stowarzyszeniach.

