REGULAMIN STOWAMYSZENIA ZWYKŁEGO

Stowarzyszenie MODrzew - Monitoring Obywatelski Drzew
Rozdział l
Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Stowarzyszenie MODrzew - Monitoring_Obywatelski Drzew, ijest
dalej zwane jest Stowarzyszeniem.

§2
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisow Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszen iach oraz n n iejszego regu lam nu.
i

i

§3
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.

§4

1,

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samożądnym, trwałym zrzeszeniem o celach

2.

DziałalnośćStowarzyszenia opańa jest na pracy społecznejjej Członkow i Członkiń. Do
prowadzenia swych spraw może zatrudniaó pracownikow i pracownice.

niezarobkowych.

§5

1,

2.

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, ze szczególnym
uwzględnieniem Bydgoszczy.
Do realizacji celów Stowarzyszenie może prowadzic działalnośópoza granicami
zgodnie z obowiązującym tam prawem,

Siedzi bą Stowarzysze

n

ia jest m iasto Byd goszcz,

kĘu,

§6

Rozdział ll
Cele stowarzyszenia isposoby ich realizacji

§7
Celem Stowarzyszenia jest:

1.

2.

3,

ochrona środowiska i przyrody, działania na żecz ekologii i dziedzictwa przyrodniczego,
ochrony roślin i zwierząt;
Obserwacja i dokumentowanie liczby, gatunków i stanu dzew i kzewow w mieście i
opracowywanie raportów na ten temat.
lnicjowanie aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i przyrody, w szczególności do
przejrzystości uregulowań dotyczących wycinek drzew i kzewów w mieście i przekształcania
terenów zielonych;

QeE ,ft

4.
5.
6.
7.

Podejmowanie działań praktycznych w zakresie ochrony środowiska,opieka nad drzewamiw
mieście;

Działalnośóedukacyjna i popularyzatorska w zakresie ochrony środowiska i przyrody;
lnicjowanie akcji proekologicznych;

Obywatelska kontrola działańwładz publicznych, działalnościgospodarczej, biznesu oraz
wpływu tych działań na zieleń, ze szczególnym uwzględnieniem dzew na terenie miasta
Bydgoszczy.

§8
Cele Stowarzyszenia realizowane są za pośrednictwem następujących działań:

1.
2.
3.

4,
5.
6.

Monitoring podmiotów wnioskujących i podejmujących decyzje związane z wycinką drzew;
Występowanie z petycjami, wnioskami i apelami do władz publicznych oraz inicjowanie,
opiniowanie iwypowiadanie się w sferze przedmiotowych uregulowań prawnych;
Organizację spotkań, konferencji, szkoleń, koncertow i działań ańystycznych propagujących
cele Stowarzyszenia;
Podejmowanie współpracy zwładzami samoządowymi, państwowymi, międzynarodowymi,
instytucjami naukowymi, sektorem gospodarczym oraz środkamimasowego przekazu w
zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.
Przygotowywanie i prowadzenie projektow realizowanych puez Członkow i Członkinie
Stowarzyszenia,
Utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami i instytucjami na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej iza granicą,

Rozdział Ill
członkostwo

§9

1.

2.
3.

4.

5,

Członkiem/Członkinią Stowarzyszenia może byó osoba tizyczna posiadająca pełną zdolnośó
do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub
cudzoziemcem, który/która zadeklaruje działania na zecz realizacji celów Stowarzyszenia
określonychw § 7.
Przyjęcia nowych CzłonkóMCzłonkiń dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu miesiąca od
daty złożeniadeklaracji przez osobę ubiegającą się o członkostwo w Stowarzyszeniu.
CżoneVCzłonkini ma prawo:
1) wybierac i byc wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków i Członkiń,
3) zgłaszacwnioski i postulaty pod adresem władz Stowazyszenia,
4) uczestniczyó w zebraniach, zjazdach i konferencjach organizowanych przez
Stowarzyszenie.
CzłoneklCzłonkini obowiązany jest do:
1) przestrzegania regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) czynnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia,
3) regularnego płacenia składek na żecz Stowarzyszenia,
4) dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.,
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonejZa"ządowi na

2)
3)
4)

piśmie;

pozbawienia praw publicznych;
utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;
wykluczenia, w drodze uchwały Zarządu z powodu:
nieprzestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu,
n ieprzestrzegan ia uchwał Wal nego Zebrania,
działania na szkodę Stowarzyszenia.
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6.

Osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w

terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie.Walne Zebranie Członków rozpatruje
odwołani.e w czasie najblizszych obrad, a jego decyĄajest ostateczna.

Rozdział lV
Władze Stowarzyszenia

§10
Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie Członków,
Zaząd Stowarzyszenia.

1.
2.

§11

1,
2,
3.

4.
5.
6.

Walne Zebranie Członkow jest najwyzszą władzą Stowarzyszenia.
Walne Zebranie Członków moze być zwyczĄne lub nadzwyczĄne.
ZwyczĄne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz na rok nie poźniej
niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków moze byc zwołane w kazdym czasie.
Zarząd powiadamia wszystkich Członkow i Członkinie Stowarzyszenia co najmniej na 7 dni
przed terminem Walnego zebrania o miejscu, porządku obrad oraz pienvszym i drugim
terminie posiedzenia,
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

1)

2)

7.

z własnej inicjatywy,
na pisemny i uzasadniony wniosek co najmniej 1/3 Członkow i Członkiń

Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zebranie winno byc zwołane w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku
1/3 Członków i Członkiń Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawamido rozpatrzenia, ktorych

8.
zostało zwołane.
9, Uchwały Walnego

ZebraniazapadĄąw głosowaniu jawnym, zwykłąwiększościągłosow, w
pierwszym terminie - przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby.Członków i Członkiń, w
drugim terminie (wyznaczonym nie wcześniej niż pół godziny po pierwszym terminie) - przy
obecności nie mniej niz 3 obecnych Członkow i Członkiń uprawnionych do głosowania.
10. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) uchwalenie regulaminu ijego zmian,
2) podjęcie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia,
3) uchwalenie głownych kierunków i programów działania stowarzyszenia,
4) wybor zarządu,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych
stowarzyszenia,
określeniewysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania
rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu o wykluczeniu członka stowarzyszenia
rozpatrywanie wnioskow i postulatow zgłoszonych przez członkow stowarzyszenia lub
jego władze
9) podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa uzytkowania
wieczystego
1 0) podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego
11) podejmowanie decyĄi o zawarciu umowy kredytu albo pozyczki

6)
7)
8)

12) podejmowanie

decyzji

o

przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu

z

długu,

przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej

umowy
13) podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wańośc
10 000 zł.
14) podejmowanie uchwałw sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz

stowarzyszenia.
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2.

3,
4.
5.
6.
7.

§12

Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech CzłonkóWCzłonkiń.
Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach i wybiera ze swojego grona
P zewod n ic zącego l P rzewod n icząca o raz dwóch Zastę pcow
Przewod n iczącego l P rzewod n iczącej.
Praca m i Zarządu kieruje Przewod n iczący l P zewod n icząca.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziĄ jednak niż raz na 3 miesiące.
Posiedzenia Zarządu zwołuje PrzewodniczącylPrzewodnicząca, aw raziejego nieobecności
upoważniony przez niego Zastępca Przewodniczącego/Przewodniczącej, który o terminie
miejscu i porządku obrad powiadamia wszystkich Członków/Członkinie Zarządu, co najmniej
na 7 dni przed terminem posiedzenia
Uchwały Zarządu zapadĄąw głosowaniu jawnym zwykłąwiększościągłosów
CzłonkóWOzłonkiń Zarządu przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych
do głosowania.

Do kompetenĄiZarządu należy:
1) realizowanie celów Stowarzyszenia,
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu
3) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
4) kierowan ie bieząca działalnościąStowarzyszenia;
5) zauądzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;
6) zwoływanie Walnych Zebrań;
7) przyjmowanie oraz wykluczanie Członkow i Członkiń Stowarzyszenia,
8) sporządzanie sprawozdań merytorycznych ifinansowych (w razie potrzeby ze
wsparciem biura księgowego) i przedstawianie ich Walnemu Zebraniu Członków do
zatwierdzenia.
;

8.

Członkowie i Członkinie Zaządu wybierani sąwzez Walne Zebranie Członków w głosowaniu
tajnym w pierwszym terminie przy obecnościco najmniej połowy ogólnej liczby członków, w
drugim terminie (wyznaczonym nie wcześniej niz poł godziny po pierwszym terminie), przy
obecności nie mniej niż 3 obecnych Członków i Członkiń uprawnionych do głosowania.
9. Wybór Zarządu dokonuje się spośród Członków i Członkiń Stowarzyszenia, którzy wyrazili
zgodę na kandydowanie.
10. W składZaządu wchodzą kandydaci i kandydatki, któzy uzyskali kolejno największą liczbę
głosów.
1 1 . Wygaśnięcie mandatu Członka/Członkini Zarządu następuje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z funkcji członkostwa w Zarządzie, złożonĄ Zarządowi na
piśmie,
2) pozbawienia praw publicznych,
3) utraty pełnej zdolnoścido czynności prawnych,
4) odwołania z funkcji i członkostwa przez Walne Zebranie w trybie określonym w
paragrafie 11 ustęp 9,,
5) śmierci.
12. KadencjaZauądu trwa 1 rok.

1.
2.

§13

W pzypadku wygaśnięcia mandatu CzłonkalCżonkini Zarządu, organowi temu pzysługuje
prawo uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji dokonanej spośrod Członków/Członkiń
Stowarzyszenia.
W tym trybie mozna uzupełnió nie więcej niż 1l3 składu Zarządu.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszen ia

§14
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1.

2.
3.
4.

Stowarzyszenie uzyskuje środkina swoją działalnoścze składek członkowskich, darowizn
spadków, zapisów, dochodowz majątku stowarzyszeniaoraz ofiarnościpublicznej.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgod n ie z obowiązującym i przepisam i.
Dla wazności oświadczeń woli składanej w imieniu stowarzyszenia w sprawach majątkowych
wymagane są podpisy dwoch Członkow/Członkiń Zarządu działających łącznie.
Dla ważnościoświadczeń woli składanych w imieniu Stowarzyszenia w sprawach
niemajątkowych wymagany jest podpis PrzewodniczącegotPrzewodniczącej i jednego z
dwóch Zastę pcow P rzewod n iczącego l P rzewod n iczącej.

Rozdział V!
postanowienia końcowe

§15

1.
2.

3,

Stowarzyszenie moze zostaó rozwiązane uchwałą Walnego ZebraniaCzłonków.
W pzypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków
powołuje w drodze uchwały likwidatora.
Uchwały o zmianie Regulaminu lub uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i uchwały o
powołaniu likwidatora podejmuje Walne Zebranie Członków w trybie określonym w par.1'1
ust.9 Regulaminu

§16
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o
stowarzyszeniach
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