
STATUT  

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI 

BIERUŃSKIEJ „PORĄBEK” W BIERUNIU 

  
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Stowarzyszenie zwane Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Bieruńskiej "Porąbek" w 

Bieruniu - określone dalej jako Stowarzyszenie, działa na podstawie ustawy z dnia 

07 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 wraz z późniejszymi 

zmianami) oraz Statutu, zgodnie z celem z jakim zostało ustanowione. 

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.  

3. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Bierunia.  

4. Stowarzyszenie zostaje ustanowione na czas nieokreślony.  

5. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bieruń.  

Rozdział II 

Cele Stowarzyszenia 

§ 2 

1. Organizowanie grup środowiskowych na rzecz rozwoju Bierunia, składających się z osób 

twórczych o wysokich walorach intelektualnych i moralnych.  

2. Zgłaszanie wniosków i inspirowanie działalności organów samorządowych miasta Bieruń, 

zwłaszcza w zakresie:  

a) rozwoju infrastruktury miejskiej  

b) promowanie miejscowej działalności gospodarczej  

c) zwalczania patologii społecznej  

d) ochrony zdrowia.  

3. Propagowanie tradycji kulturalnych i zwyczajowych regionu.  

4. Rozwijanie, pobudzanie inicjatyw, poczucia odpowiedzialności i solidarności obywatelskiej 

wśród mieszkańców Bierunia.  

5. Propagowanie i działania na rzecz edukacji młodzieży w zakresie wychowania 

obywatelskiego.  

6. Propagowanie i działanie na rzecz ochrony środowiska i walorów krajobrazowych Bierunia.  

7. Działanie na rzecz integracji środowiskowej.  

8. Promowanie, popieranie członków Stowarzyszenia i osób z grup środowiskowych w 

wyborach do organów samorządowych, gospodarczych, twórczych - działających na terenie 



Bierunia.  

9. Współdziałanie w zakresie swoich celów z innymi stowarzyszeniami i organizacjami o 

charakterze niepolitycznym na terenie całej Polski.  

10. Podejmowanie działań na rzecz wzbogacania rodzimej kultury, nauki, życia gospodarczego 

Bierunia poprzez współpracę z zagranicznymi, szczególnie europejskimi instytucjami, w 

tym ze stowarzyszeniami i fundacjami bliskimi, w zakresie działań i celów Stowarzyszenia. 

11. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami.  

§ 3 

    Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

a) prowadzenie działalności publikatorskiej i informacyjnej,  

b) przeprowadzanie badań, ekspertyz i szkoleń,  

c) udział w przedsięwzięciach, propagowanie działalności związanej z ochroną środowiska, 

szczególnie terenów narażonych na degradację poprzemysłową,  

d) organizowanie i udział w konkursach oraz konferencjach w Polsce i za granicą,  

e) przedstawianie wniosków, opinii, postulatów mieszkańców organom administracyjnym, 

samorządowym, jednostkom gospodarczym,  

f) zakładanie Fundacji zgodnie z celami Stowarzyszenia,  

g) udział w charakterze obserwatorów w sesjach rady Miejskiej w Bieruniu,  

h) udzielanie pomocy osobom, których prawa obywatelskie zostały naruszone,  

i) Prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego. 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 4 

1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok 

życia. 

2. Członkiem Stowarzyszenia mogą być również małoletni poniżej 16 roku życia według zasad 

określonych ustawą o Stowarzyszeniach oraz Statutem. 

§ 5 

1. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się z chwilą podpisania deklaracji i przyjęcia w 

drodze uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia. 

2. Od uchwały odmawiającej przyjęcia do Stowarzyszenia służy zainteresowanemu odwołanie 

do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty doręczenia 

uchwały. 

§ 6 

Członek Stowarzyszenia ma prawo: 

a) uczestniczyć w ogólnych zebraniach Stowarzyszenia,  

b) wybierać i odwoływać członków władz Stowarzyszenia oraz być wybranym do tych władz,  



c) podejmować inicjatywy i zgłaszać wnioski na zebraniach Stowarzyszenia,  

d) korzystać z obiektów i urządzeń będących w dyspozycji Stowarzyszenia.  

  

§ 7 

1. Uprawnienia określone w § 6 pkt b nie przysługują członkom Stowarzyszenia poniżej 16 

roku życia. 

2. Członkowie Stowarzyszenia określeni w § 4 ust. 2 nie biorą udziału w głosowaniach na 

Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. 

3. Czynne i bierne prawo wyborcze oraz prawo głosowania przysługuje małoletnim 

w jednostce organizacyjnej Stowarzyszenia - "Kole Młodych". 

 

§ 8 

Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany: 

a) przestrzegać Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz płacić regularne składki 

członkowskie,  

b) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia, 

c)  dbać o dobre imię Stowarzyszenia.  

  

§ 9 

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje z chwilą: 

a) wystąpienia ze Stowarzyszenia,  

b) śmierci, 

c) wykluczenia przez Zarząd w drodze uchwały.  

  

§ 10 

Od doręczonej uchwały stwierdzającej wykluczenie ze Stowarzyszenia służy zainteresowanemu 

odwołanie w ciągu 14 dni do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Do czasu 

uprawomocnienia uchwały uprawnienia członka Stowarzyszenia ulegają zawieszeniu. 

 

§ 11 

Ze Stowarzyszeniem mogą współdziałać osoby nie będące członkami, a wspierające jego cele, 

zwane sympatykami Stowarzyszenia. 

 

 

 



Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

§ 12 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków (Delegatów) Stowarzyszenia  

b) Zarząd Stowarzyszenia  

c) Komisja Rewizyjna  

2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. 

  

§ 13 

Do uprawnień Walnego Zebrania Członków (Delegatów) Stowarzyszenia w szczególności należy: 

a) uchwalanie zmian w Statucie,  

b) uchwalanie programu Stowarzyszenia,  

c) uchwalanie wysokości składek członkowskich,  

d) wybór członków Zarządu Stowarzyszenia,  

e) wybór Komisji Rewizyjnej, 

f) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  

g) udzielanie Zarządowi absolutorium, 

h) rozwiązanie Stowarzyszenia.  

 

§ 14 

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zbiera się na sesję zwyczajną co najmniej raz w 

roku, zwołaną przez Zarząd Stowarzyszenia. 

2. Na wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej, Zarząd w ciągu 1 

miesiąca od złożenia wniosku zwołuje nadzwyczajną sesję Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia.  

3. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział wszyscy członkowie 

Stowarzyszenia, a w przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 150 osób, 

w Walnym Zebraniu biorą udział delegaci wybrani w sposób oraz w liczbie ustalonej przez 

Zarząd Stowarzyszenia. 

4. Do ważności uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia potrzebna jest obecność 

co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.  

5. W razie braku quorum na zwołanym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia zwołuje 

się w ciągu miesiąca drugie, a uchwały na drugim Walnym Zebraniu są podejmowane bez 

względu na ilość obecnych członków Stowarzyszenia. Nie dotyczy to uchwał dotyczących 

zmiany Statutu, rozwiązania Stowarzyszenia, powoływania, uzupełniania, odwoływania 

członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. 

6. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. 



7. Przy uchwałach o zmianie Statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia obowiązuje kwalifikowana 

większość 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. 

8. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym bądź tajnym po przegłosowaniu zgłoszonego w 

tym zakresie wniosku. 

 

§ 15 

Do obowiązków i uprawnień Zarządu należy: 

a) wykonywanie i przestrzeganie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,  

b) uchwalanie programów działania,  

c) przyjmowanie, wykluczanie członków Stowarzyszenia, 

d) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,  

e) prowadzenie bieżącej działalności Stowarzyszenia zgodnie z jego celami,  

f) składanie oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia,  

g) składanie sprawozdań ze swojej działalności wobec Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia,  

h) reprezentowanie Stowarzyszenia przed sądem, wobec władz administracyjnych, 

samorządów i innych jednostek organizacyjnych,  

i) powoływanie Koła Młodych i innych Kół zainteresowań,  

j) nadzór nad działalnością Koła Młodych i innymi Kołami zainteresowań.  

  

§ 16 

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 do 10 członków, w tym: Prezesa, Z-cy Prezesa, 

Sekretarza i Skarbnika. 

2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu będący jednocześnie Prezesem Stowarzyszenia. 

3. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje decyzje w formie uchwał, które zapadają zwykłą 

większością głosów przy obecności 2/3 członków Zarządu. 

4. Umowy, zobowiązania, pełnomocnictwa i inne dokumenty związane z majątkiem 

Stowarzyszenia podpisują w imieniu Zarządu 2 osoby: Prezes i  członek Zarządu; Z-ca 

Prezesa i Sekretarz lub Skarbnik Zarządu. Zarząd może upoważnić inne osoby do zaciągania 

zobowiązań i podpisywania związanych z tym dokumentów w granicach udzielonego 

pełnomocnictwa. 

5. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące. 

  

§ 17 

1. Do uprawnień Komisji Rewizyjnej należy kontrolowanie działalności finansowej Zarządu 

Stowarzyszenia oraz zgodności działania ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania 

Członków Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna wnioskuje po roku sprawozdawczym i na koniec kadencji o udzielenie 

lub nie udzielenie Zarządowi absolutorium. 



3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym Przewodniczącego Komisji. 

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów. 

 

Rozdział V 

Zawieszanie, odwoływanie osób wybranych 

§ 18 

1. Członek Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej może być zawieszony przez Walne 

Zebranie o ile jego działalność jest sprzeczna z przepisami prawa lub Statutu. 

2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może w każdej chwili odwołać członków 

Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

3. Odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej wymaga kwalifikowanej większości 2/3 

głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu. 

4. W przypadku odwołania członka lub członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej można na 

tym samym Walnym Zebraniu przeprowadzić wybory uzupełniające. 

5. Wybory uzupełniające mogą być przeprowadzone w przypadku śmierci członka Zarządu lub 

Komisji Rewizyjnej. 

Rozdział VI 

Jednostki organizacyjne Stowarzyszenia 

§ 19 

Osoby wymienione w § 4 ust. 2, nie mniej niż 10 osób, mogą tworzyć Koło Młodych. 

 

§ 20 

Do uprawnień Koła Młodych należy: 

a) uchwalanie wieloletnich i rocznych programów działania. Programy działania wymagają 

zatwierdzenia przez Zarząd Stowarzyszenia,  

b) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Prezydium. Sprawozdania wymagają 

zatwierdzenia przez Zarząd Stowarzyszenia,  

c) powoływanie, odwoływanie, zawieszanie Przewodniczącego i członków Prezydium. Podjęte 

uchwały w tym zakresie wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Stowarzyszenia,  

d) upoważnienie Prezydium do reprezentowania Koła Młodych na posiedzeniach Zarządu 

Stowarzyszenia,  

e) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących działania Koła Młodych w tym 

powoływanie zespołów problemowych i zadaniowych. Uchwały Koła Młodych wymagają 

zatwierdzania przez Zarząd Stowarzyszenia.  

  

§ 21 

1. Posiedzenia Koła Młodych odbywają się co najmniej raz w kwartale. Posiedzenia zwołuje i 



kieruje Przewodniczący Prezydium lub inny członek Prezydium. 

2. W posiedzeniach Koła Młodych uczestniczy członek Zarządu. 

3. Do zasad zwoływania posiedzeń Koła Młodych, ważności posiedzeń, głosowania, wyborów, 

zawieszania i odwoływania członków Prezydium mają odpowiednio zastosowanie przepisy 

§ 14 i § 18 Statutu. 

§ 22 

 

1. Prezydium Koła Młodych składa się z 3 osób, tj. Przewodniczącego, Z-cy 

Przewodniczącego i Sekretarza. 

2.  Pracami Prezydium kieruje Przewodniczący będący jednocześnie Przewodniczącym Koła 

Młodych. 

3.  Prezydium podejmuje decyzje w formie uchwał przy obecności 2/3 członków Prezydium. 

4. Posiedzenia Prezydium odbywają się co najmniej raz w miesiącu. 

 

§ 23 

Do obowiązków i uprawnień Prezydium należy: 

a) wykonywanie i przestrzeganie decyzji i uchwał organów Stowarzyszenia i z posiedzeń Koła 

Młodych, 

b) przedstawianie projektów i planów działania Koła Młodych,  

c) przedstawianie sprawozdań z działalności, 

d) przygotowywanie i zwoływanie posiedzeń Koła Młodych,  

e) uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia celem:  

 -    przedstawiania do zatwierdzania uchwał i decyzji Koła Młodych zgodnie z    

  dyspozycją § 20 Statutu,  

-     przedstawianie z upoważnienia Koła Młodych wniosków i propozycji działalności       

 statutowej,  

-       przekazywanie i realizowanie zaleceń Zarządu Stowarzyszenia,  

     f) reprezentowanie Koła Młodych na zewnątrz Stowarzyszenia za zgodą Zarządu      

 Stowarzyszenia.  

  

§ 24 

Prezydium Koła Młodych, oraz członkowie Koła mają prawo przedstawiać na Walnym Zebraniu 

Stowarzyszenia wnioski i projekty uchwał. 

 

§ 25 

1. Zarząd na wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia może powołać Koła 

zainteresowań, określając zasady funkcjonowania Koła. 

2. Koło zainteresowań, poza Kołem Młodych uzyskują status jednostki organizacyjnej 



Stowarzyszenia jeżeli w jego skład wchodzi co najmniej 10 członków i sympatyków 

Stowarzyszenia. 

 

Rozdział VII 

Majątek i fundusze Stowarzyszenia 

§ 26 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe, pieniądze 

i papiery wartościowe. 

2. Przychody Stowarzyszenia: 

a) składki członkowskie, 

b) darowizny, zapisy, spadki, subwencje, 

c) pożytki i dochody z praw majątkowych,  

d) zyski jakie przynosi posiadany przez Stowarzyszenie majątek,  

e) odsetki bankowe i inne dywidendy od posiadanego majątku,  

f) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego. 

 

 

 

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

§ 27 

1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia i uzyskania przez niego 

osobowości prawnej. 

2. W sprawach nie uregulowanych w Statucie decyzje podejmuje Zarząd Stowarzyszenia 

potwierdzone na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. 

3.  Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku podejmuje Walne 

Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co 

najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. 

 


