Statut
RADY ORAGNIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTA ZGIERZA
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne.
§1
Statut Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Zgierza, zwanej dalej Radą, określa cele,
strukturę i kompetencje Rady, tryb powoływania jej członków, ich prawa i obowiązki, zasady
działania oraz finansowania.
§2
1. Rada jest zespołem organizacji pozarządowych reprezentujących trzeci sektor z terenu
miasta Zgierza.
2. Rada posiada osobowość prawną jako związek stowarzyszeń.
3. Rada w swojej działalności jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
§3
1. Siedzibą Rady jest miasto Zgierz.
2. Dla realizacji celów statutowych Rada może prowadzić również działalność na terenie
całej Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
§4
Rada może przystępować jako członek zbiorowy do związków stowarzyszeń oraz innych
krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych.
§5
1. Rada utworzona jest na czas nieokreślony.
2. Rada używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę. Pieczęć może
ponadto zawierać znak graficzny Rady.
3. Rada może używać skrótu nazwy: "ROP" oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby działania
§6
Celem działania Rady jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Zgierzu poprzez
reprezentowanie, wzmacnianie i integrowanie sektora pozarządowego, a także
reprezentowanie interesów sektora pozarządowego wobec władz publicznych i innych
partnerów społecznych. Cele szczegółowe obejmują:
1. tworzenie warunków do wzmacniania istniejących w Zgierzu organizacji
pozarządowych, powstawania nowych organizacji i inicjatyw obywatelskich,
oraz rozwoju wolontariatu;
2. wzmocnienie współpracy organizacji pozarządowych z samorządem szczebla
lokalnego i wojewódzkiego oraz innymi podmiotami sektora finansów publicznych
i biznesu;
3. zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w realizacji zadań własnych
samorządu wszystkich szczebli.
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§7
Rada realizuje swoje cele poprzez:
1. współpracę z administracją publiczną oraz innymi partnerami życia społecznego;
2. inicjowanie oraz opiniowanie projektów prawa miejscowego dotyczących sektora
pozarządowego w Zgierzu w tym także rocznych i wieloletnich programów
współpracy Miasta Zgierza z organizacjami pozarządowymi.;
3. opiniowanie i konsultowanie projektów ustaw, uchwał i decyzji administracyjnych
dotyczących sektora pozarządowego oraz problemów lokalnej społeczności;
4. działania integracyjne sektora pozarządowego w naszym mieście;
5. delegowanie przedstawicieli sektora pozarządowego z terenu miasta Zgierza do ciał
kolegialnych inicjowanych przez administrację publiczną;
6. wspieranie działań organizacji członkowskich m.in. poprzez udzielanie im
rekomendacji oraz prowadzenie działań interwencyjnych na zlecenie członków Rady;
7. inne zgodne z celami statutowymi Rady działania.
ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§8
Członkowie Rady dzielą się na:
1. zwyczajnych;
2. wspierających;
3. honorowych.
§9
Członek zwyczajny
1. Członkiem zwyczajnym może być:
a. organizacja pozarządowa posiadająca osobowość prawną,
b. w przypadku organizacji posiadających struktury krajowe, członkiem Rady
może być posiadający osobowość prawną oddział organizacji, działający
i zarejestrowany na terenie miasta Zgierza.
2. Podstawowym dokumentem stanowiącym o przyjęciu organizacji w poczet członków
zwyczajnych Rady jest pisemna deklaracja.
3. Organizacja przyjmowana jest do Rady na podstawie uchwały Zarządu Rady podjętej
nie później niż w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia deklaracji.
4. W przypadku odmowy przyjęcia organizacji w poczet członków zwyczajnych
przysługuje jej prawo do odwołania się za pośrednictwem Zarządu w terminie jednego
miesiąca od daty powiadomienia o uchwale do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
5. Członek zwyczajny reprezentowany jest w Radzie przez 2 upoważnione osoby
wyłonione zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi danej organizacji,
zwane dalej pełnomocnikami.
6. Na walnym Zgromadzeniu członek zwyczajny dysponuje tylko 1 głosem.
§10
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów Rady;
2. aktywne i systematyczne uczestnictwo w pracach i realizacji celów Rady;
3. propagowanie idei Rady oraz zjednywanie jej członków i sympatyków,
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4. dbanie o mienie Rady;
5. regularne opłacanie składek członkowskich:
6. przestrzeganie postanowień Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych;
§11
Członek zwyczajny ma prawo do:
1. korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego przy wyborze organów, przy
czym może zasiadać lub uzyskać mandat członka tylko w jednym organie;
2. udziału we wszystkich działaniach podejmowanych przez Radę;
3. wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Rady;
4. uczestnictwa z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu Rady;
5. korzystania z wszelkich istniejących świadczeń, urządzeń i pomocy Rady
na warunkach określonych przez organy Rady;
§12
Członek wspierający
1. Członkami wspierającymi są osoby fizyczne, prawne przyczyniające się merytorycznie
lub materialnie do działalności statutowej Stowarzyszenia.
2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie złożonego zobowiązania
do minimum rocznego wspierania działalności Rady Organizacji Pozarządowych.
3. Członkostwo wspierające ustaje w pół roku po wygaśnięciu zobowiązania.
4. Członek wspierający ma prawo do uzyskania w sprawozdaniu rocznym informacji
o sposobie wykorzystania jego wsparcia.
§13
Członek honorowy
1. Członkiem honorowym Rady może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona
dla realizacji celów statutowych Rady.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
3. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich., ma prawa
członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego
4. Członek honorowy zobowiązany jest do przestrzegania postanowień statutu,
regulaminów i uchwał władz Rady.
§14
1. Rada może zawierać umowy partnerskie.
2. Partnerem Rady może być osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości
prawnej lub osoba fizyczna, która podpisze z Radą umowę o współpracy.
3. Umowa o współpracy reguluje m.in. zasady współpracy, zobowiązania stron, warunki
wypowiedzenia umowy.
4. Organem Rady upoważnionym do podpisania umowy jest Zarząd Rady.
5. Partner Rady zobowiązany jest do wspierania celów Rady, w sposób przez siebie
zadeklarowany w umowie o współpracy.
6. Partner Rady może brać udział na wniosek Rady w posiedzeniach Zarządu
lub Walnym Zgromadzeniach z głosem doradczym.
§15
1. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:
a. wystąpienia;
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b. rozwiązania organizacji członkowskiej, lub utraty osobowości prawnej z innego
powodu;
c. skreślenia z listy członków;
d. wykluczenia.
2. Członkostwo w Radzie może zostać zawieszone:
a. na wniosek samego członka lub trzech członków Zarządu Rady;
b. zawieszenie na wniosek Zarządu Rady może zostać zastosowane wyłącznie
na czas toczącego się postępowania przed sądem powszechnym w sprawie
związanej z działalnością w organizacji pozarządowej.
§16
Wystąpienie polega na złożeniu pisemnego oświadczenia przez członka Rady Zarządowi,
po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Rady.
§17
Skreślenie z listy członków następuje na mocy uchwały Zarządu Rady w przypadku zalegania
przez członka Rady ze składkami ponad 3 okresy składkowe lub/i gdy członek nie bierze
udziału w żadnej z form pracy Rady oraz nie wywiązuje się z obowiązków statutowych Rady.
§18
Wykluczenie członka Rady następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej
w następstwie nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał organów Rady oraz działania
na jej szkodę.
§19
1. Do podjęcia uchwały w sprawie wykluczenia lub skreślenia wymagana jest zwykła
większość głosów Zarządu.
2. Członek Rady skreślony z listy członków na podstawie §16 bądź wykluczony z Rady
na podstawie §17 może odwołać się od uchwały w tej sprawie do Walnego
Zgromadzenia.
3. Odwołanie powinno być złożone na piśmie w okresie 2 tygodni od dnia doręczenia
odpowiedniej uchwały, za pośrednictwem Zarządu Rady do Walnego Zgromadzenia.
Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, które w takim
przypadku powinno być zwołane przez Zarząd Rady nie później niż
w ciągu 30 dni od daty przyjęcia odwołania. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest
ostateczna.
ROZDZIAŁ IV
Organy Rady
§20
Organami Rady są:
1. Walne Zgromadzenie;
2. Zarząd;
3. Komisja Rewizyjna.
§21
1. Kadencja wszystkich organów wybieralnych Rady trwa 3 lata.
2. Wybory organów wybieralnych odbywają się w głosowaniu tajnym zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych
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do głosowania, w pierwszym ogłoszonym terminie; w drugim terminie, powyższy
wymóg nie obowiązuje.
3. W przypadku ustąpienia lub wykluczenia członka wybieralnego organu Rady
w trakcie trwania jego kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany w drodze
kooptacji, poprzez przeprowadzenie wyborów uzupełniających przez Walne
Zgromadzenie.
§22
1. Uchwały organów Rady podejmowane są, jeżeli statut nie stanowi inaczej,
w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy członków uprawionych
do głosowania w pierwszym ogłoszonym terminie. Zgromadzeni mogą zdecydować
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania o podjęciu uchwały o przeprowadzeniu głosowania tajnego
w określonej sprawie.
2. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie dla swej ważności wymagają podpisów:
jednego z członków Zarządu Rady, Przewodniczącego oraz Protokolanta Walnego
Zgromadzenia, na którym uchwała została podjęta.
§23
Walne Zgromadzenie
1. Walne Zgromadzenie członków jest najwyższym organem Rady.
2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
a. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni poprzez reprezentantów
wskazanych w deklaracji przystąpienia do Rady bądź pełnomocników
upoważnionych w formie pisemnej do reprezentowania członka zwyczajnego
na Walnym Zgromadzeniu,
b. z głosem doradczym - członkowie wspierający.
§24
1. Walne Zgromadzenie może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy liczby członków Rady uprawnionych do głosowania.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu oraz rozwiązania Rady
wymagają większości 2/3 głosów członków zwyczajnych obecnych na Zgromadzeniu,
przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
4. Jeżeli w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia nie ma kworum, to uchwały
podejmowane w drugim terminie mają moc wiążącą.
§25
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku jako
sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając
członków Rady pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej o jego terminie,
miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem
Walnego Zgromadzenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu dla ważności uchwał podjętych w jego trakcie, winna
uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania.
3. Walne Zgromadzenie obraduje wg uchwalonego przez siebie porządku obrad.
4. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący wybierany każdorazowo
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Rady.
5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:
a. ustalanie kierunków i programu i ogólnych sposobów działania Rady;
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b. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
c. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia przez Radę
do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania;
d. podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Rady;
e. powoływanie zespołów zadaniowych;
f. nadawanie godności członka honorowego;
g. udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi;
h. podejmowanie ostatecznych uchwał w sprawach odwoławczych od decyzji
Zarządu;
i. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Rady i przeznaczeniu jej majątku;
j. podejmowanie uchwał o wysokości składki członkowskiej;
k. podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych dla innych organów Rady.
§26
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje w szczególnie uzasadnionych
przypadkach Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Rady.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia powinno być zwołane w terminie 30 dni od daty
zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§27
Zarząd Rady
1. Zarząd jest naczelnym organem Rady w okresach pomiędzy posiedzeniami Walnego
Zgromadzenia. Kieruje on działalnością Rady i ponosi za nią odpowiedzialność przed
Walnym Zgromadzeniem.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
3 członków Zarządu (w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego).
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego lub w przypadku
jego nieobecności głos zastępcy Wiceprzewodniczącego.
§28
1. Zarząd składa się z od 5 do 7 członków.
2. Zarząd wybierany jest na trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie
w głosowaniu tajnym spośród reprezentantów organizacji członkowskich.
3. Na pierwszym posiedzeniu, które odbywa się niezwłocznie po wyborach, Zarząd
wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Skarbnika
oraz Sekretarza. O dokonanym wyborze powiadamia się Walne Zgromadzenie.
4. Do złożenia ważnego oświadczenia woli za Radę potrzebne jest zgodne
współdziałanie Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego i członka Zarządu.
5. Do kompetencji Zarządu należy:
a. reprezentowanie Rady na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
b. zwoływanie Walnego Zgromadzenia, ustalanie projektu porządku obrad,
c. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia i kierowanie całokształtem działalności
Rady zgodnie z celami statutowymi,
d. pozyskiwanie środków finansowych i innych zasobów niezbędnych do realizacji
zadań Rady,
e. sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i przedkładanie go Walnemu
Zgromadzeniu,
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f. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
g. proponowanie Walnemu Zgromadzeniu wysokości i sposobu płacenia składek
członkowskich,
h. koordynacja działalności Rady oraz organizowanie w tym celu współpracy
z wszelkimi instytucjami, organizacjami i osobami trzecimi, z którymi taka
współpraca okaże się potrzebna dla realizacji zadań Rady.
6. Członkowie Zarządu Rady pełnią swoja funkcję społecznie.
§29
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Rady.
2. Komisja Rewizyjna wykonując uprawnienia kontrolne ma prawo wglądu w całokształt
działalności Rady, posiada prawo żądania od Zarządu: udzielania jej wszelkich
niezbędnych informacji dotyczących działalności Rady, a także złożenia pisemnych
lub ustnych wyjaśnień.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków Komisji.
§30
1. Komisja Rewizyjna składa się 3 do 5 członków wybieranych w głosowaniu tajnym
przez Walne Zgromadzenie na trzyletnią kadencję.
2. Na pierwszym posiedzeniu, które odbywa się niezwłocznie po wyborach, Komisja
Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jego zastępcę. O dokonanym
wyborze powiadamia Walne Zgromadzenie.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji
Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w obradach Zarządu z głosem doradczym.
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola pracy Zarządu co do prawidłowości oraz zgodności ze statutem
i uchwałami Walnego Zgromadzenia, przeprowadzana co najmniej raz w roku;
b. opiniowanie sprawozdań z działalności Zarządu;
c. opiniowanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.
d. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności statutowej Rady,
e. przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności na posiedzeniu
sprawozdawczym Walnego Zgromadzenia,
f. wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoją funkcję społecznie.
§31
Organy Rady, których kadencja zakończyła się, działają do chwili ukonstytuowania się nowo
wybranych organów.
§32
Członkostwo w organach Rady ustaje w wypadku:
a. pisemnego złożenia rezygnacji;
b. utraty przez reprezentowaną organizację osobowości prawnej;
c. ustania członkostwa w organizacji;
d. odwołania przez Walne Zgromadzenie.
ROZDZIAŁ V
Majątek Rady
§33
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1. Majątek Rady stanowią ruchomości i nieruchomości. Majątek Rady powstaje
ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji, dotacji, środków
uzyskanych z funduszy pomocowych i zbiórek publicznych.
2. Zwykły zarząd nad majątkiem Rady sprawuje Zarząd Rady.
3. Rada ma prawo udostępniać odpłatnie składniki swojego majątku i uzyskiwać z tego
tytułu dochody, które będą wydatkowane na cele statutowe Rady.
4. Zbycie majątku trwałego Rady może nastąpić jedynie na podstawie uchwały Walnego
Zgromadzenia.
ROZDZIAŁ VI
Przyjęcie i zmiana Statutu
§34
1. Przyjęcie statutu Rady następuje podczas pierwszego spotkania Rady.
2. O zmianach w statucie decyduje Walne Zgromadzenie zgodnie z § 24 pkt 3 statutu
na wniosek co najmniej 1/3 Członków Rady.
ROZDZIAŁ VII
Powołanie i rozwiązanie Rady
§35
1. Rada konstytuuje się na pierwszym zebraniu poprzez zgłoszenie się Członków Rady
określonych w § 9 .
2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Rady, Walne Zgromadzenie
zadecyduje o przeznaczeniu finansowych oraz środków materialnych Rady i powoła
komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidacje Rady.
3. Zastrzega się przekazanie funduszy na rzecz organizacji pozarządowej, której cele
zbliżone są do celów Rady.
ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe
§36
Wyboru pierwszych organów wybieralnych Rady, to jest Zarządu i Komisji Rewizyjnej
dokonuje
Zebranie
Założycielskie,
zgodnie
z
postanowieniami
zawartymi
w niniejszym statucie.
§37
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa
polskiego, a w szczególności Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
§38
Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
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