Regulamin stowarzyszenia zwykłego pn.

Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy
I. Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy”
i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.
§2
Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 210) oraz postanowienia niniejszego
Regulaminu.
Stowarzyszenie jest
niezarobkowych.

dobrowolnym,

§3
samorządnym,

§4
stowarzyszeniem zwykłym

1. Stowarzyszenie jest
o stowarzyszeniach.
2. Stowarzyszenie nie posiada osobowości prawnej.

trwałym

w

zrzeszeniem

rozumieniu

o

celach

ustawy

Prawo

§5
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Bydgoszczy.
§6
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bydgoszcz.
II. Cel i środki działania
§7
Celem Stowarzyszenia jest:
1) dążenie do jak najwyższej jakości przestrzeni publicznej na terenie miasta Bydgoszczy,
ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury odpowiadającej na potrzeby
niechronionych uczestników ruchu, m.in. pieszych, rowerzystów, osób z ograniczoną
mobilnością, osób niepełnosprawnych, uczniów, pasażerów komunikacji publicznej;
2) promowanie ruchu pieszego i rowerowego oraz transportu zbiorowego, jako efektywnych
i ekologicznych środków poruszania się w przestrzeni miejskiej, w myśl zrównoważonego
rozwoju miasta;
3) działanie na rzecz ochrony środowiska, ochrony zdrowia i promocji zdrowego stylu życia;
4) działanie na rzecz wzrostu bezpieczeństwa pieszych w przestrzeni publicznej miasta oraz
minimalizowania liczby wypadków i kolizji z udziałem niechronionych uczestników
ruchu;
5) działanie na rzecz wzrostu poczucia bezpieczeństwa pieszych w poruszaniu się po mieście;
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6) działanie na rzecz priorytetowego traktowania infrastruktury dla ruchu pieszego
w projektowaniu i realizacji inwestycji drogowych na terenie miasta;
7) wspieranie upowszechniania wiedzy nt. bezpiecznych rozwiązań w ruchu drogowym
chroniących pieszych.
§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) wnioskowanie do jednostek zarządzających infrastrukturą miejską o poprawę jakości
rozwiązań dla ruchu pieszego i rowerowego;
2) występowanie do władz miasta Bydgoszczy oraz jednostek policji i straży miejskiej
w obronie prawa do bezpiecznej, sprawnej i komfortowej komunikacji pieszej;
3) współpracę z władzami miasta Bydgoszczy w zakresie stosowania bezpiecznych
rozwiązań dla niechronionych uczestników ruchu, wykorzystywanych w innych miastach
w kraju i na świecie;
4) współpracę z komórkami organizacyjnymi urzędu miasta i jednostkami podległymi
w procesie projektowania infrastruktury na terenie Bydgoszczy;
5) organizację działań dla mieszkańców Bydgoszczy, mających na celu promowanie ruchu
pieszego i rowerowego oraz transportu publicznego;
6) współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi na terenie
Bydgoszczy, zajmującymi się działalnością na rzecz rozwoju zrównoważonego transportu
i zrównoważonego rozwoju miasta oraz promocji ruchu pieszego i rowerowego;
7) lobbowanie na rzecz zmian w prawie lokalnym i krajowym, wprowadzających rozwiązania
poprawiające bezpieczeństwo ruchu pieszego;
8) motywowanie mieszkańców do wypowiadania się na temat potrzeb i problemów pieszych
w swoim najbliższym otoczeniu, upowszechniając rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
III. Członkostwo
§9
1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która zadeklaruje gotowość
działania na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia określonych w § 7 niniejszego
Regulaminu.
2. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu,
podjętej po złożeniu Zarządowi przez wstępującego do Stowarzyszenia pisemnej
deklaracji członkowskiej.
3. Ustanie członkostwa następuje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, złożonej Zarządowi na
piśmie,
2) śmierci,
3) pozbawienia praw publicznych,
4) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
5) wykluczenia, w drodze uchwały Zarządu, z powodu:
a) nieprzestrzegania przepisów Regulaminu,
b) nieprzestrzegania uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) działania na szkodę Stowarzyszenia.
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4. Zarząd w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 3 pkt 5, ma
obowiązek doręczyć jej odpis osobie, której uchwała dotyczy.
5. Osobie, której dotyczy uchwała Zarządu w spawie wykluczenia, przysługuje odwołanie
do Walnego Zebrania Członków.
6. Odwołanie można wnieść w ciągu 30 dni od daty otrzymania odpisu uchwały.
7. Odwołanie rozpatruje Walne Zebranie Członków na najbliższym posiedzeniu i jego
uchwała jest ostateczna.
IV. Władze Stowarzyszenia
§ 10
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków, w dalszych przepisach Regulaminu zwane Walnym
Zebraniem,
2) Zarząd.
§ 11
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz na rok, nie
później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane w każdym czasie.
5. Zarząd powiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej na 7 dni przed
terminem Walnego Zebrania o miejscu, porządku obrad oraz pierwszym i drugim terminie
posiedzenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w ciągu 30 dni od daty złożenia
wniosku 1/3 członków Stowarzyszenia.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla rozpatrzenia
których zostało zwołane.
9. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
w pierwszym terminie – przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków,
w drugim terminie (wyznaczonym nie wcześniej niż pół godziny po pierwszym terminie)
– bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.
10. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) uchwalanie Regulaminu i jego zmian,
2) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
3) uchwalanie głównych kierunków i programów działania Stowarzyszenia,
4) wybór Zarządu,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych
Stowarzyszenia,
6) określanie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania,
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o wykluczeniu członka Stowarzyszenia,
8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
lub jego władze,
9) podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz
Stowarzyszenia.
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§ 12
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 członków.
2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach i wybiera ze swojego grona
Przewodniczącego oraz dwóch Zastępców Przewodniczącego.
3. Pracą Zarządu kieruje Przewodniczący.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy
miesiące.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący (a w razie jego nieobecności upoważniony
przez niego Zastępca Przewodniczącego), który o terminie, miejscu i porządku obrad
powiadamia wszystkich członków Zarządu co najmniej na 7 dni przed terminem
posiedzenia.
6. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów członków
Zarządu, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
7. Do kompetencji Zarządu należy:
1) realizowanie celów Stowarzyszenia,
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
3) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
4) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
5) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania,
6) zwoływanie Walnych Zebrań,
7) przyjmowanie oraz wykluczanie członków Stowarzyszenia,
8) sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych Stowarzyszenia
i przedstawianie ich Walnemu Zebraniu do zatwierdzenia.
8. Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym,
w pierwszym terminie – przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków,
w drugim terminie (wyznaczonym nie wcześniej niż pół godziny po pierwszym terminie)
– bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.
9. Wyboru Zarządu dokonuje się spośród członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili zgodę
na kandydowanie.
10. W skład Zarządu wchodzą kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
11. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z funkcji i członkostwa w Zarządzie, złożonej Zarządowi na
piśmie,
2) śmierci,
3) pozbawienia praw publicznych,
4) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
5) odwołania z funkcji i członkostwa przez Walne Zebranie w trybie określonym
w § 11 ust. 9.
§ 13
1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, organowi temu przysługuje prawo
uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji dokonanej spośród członków
Stowarzyszenia.
2. W tym trybie można uzupełnić nie więcej niż 1/3 składu Zarządu.
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V. Majątek stowarzyszenia
§ 14
1. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich,
darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności
publicznej.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Dla ważności oświadczeń woli składanych w imieniu Stowarzyszenia w sprawach
majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
4. Dla ważności oświadczeń woli składanych w imieniu Stowarzyszenia w sprawach
niemajątkowych wymagany jest podpis Przewodniczącego lub jednego z dwóch
Zastępców Przewodniczącego.
VI. Postanowienia końcowe
§ 15
1. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane uchwałą Walnego Zebrania.
2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia, Walne Zebranie
powołuje w drodze uchwały likwidatora.
3. Uchwałę o zmianie Regulaminu lub uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i uchwałę
o powołaniu likwidatora podejmuje Walne Zebranie w trybie określonym w § 11 ust. 9
Regulaminu.
§ 16
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
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