
Rozdział I 
Postanowienia ogólne 
1. 
Stowarzyszenie zwykłe noszące nazwę „Stowarzyszenie mieszka ńców wsi Stary  
Górnik i Stary Otok poszkodowanych przez powód ź majow ą 2010” , zwane w 
dalszych postanowieniach regulaminu „Stowarzyszeniem” jest dobrowolną, 
samorządną organizacją społeczną. 
2. 
Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Stary Górnik 
3. 
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony, nie posiada osobowości 
prawnej, działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001,79,855, ze zm.). 
4. 
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jego 
członków. 
 
Rozdział II 
Cel i środki działania 
1. 
Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu 
bezpieczeństwa powodziowego na terenach wsi Stary Górnik i Stary Otok. 
2. 
Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez następujące środki działania: 
a) działania na rzecz budowy wałów lub przesiedleń mieszkańców, 
b) monitorowanie tworzenia odpowiedniego systemu urządzeń hydrotechnicznych na 
terenach zalanych, 
c) monitorowanie i opiniowanie tworzenia planu obrony przeciwpowodziowej terenów 
zagroŜonych powodzią, 
d) monitorowanie i opiniowanie tworzenia planów ewakuacji w momentach 
zagroŜenia powodziowego, 
e) podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych z zakresu zwiększania 
bezpieczeństwa powodziowego, 
f) pomoc osobom poszkodowanym przez powódź, za wyjątkiem pomocy materialnej, 
g) współdziałanie z organami administracji publicznej i instytucjami pozarządowymi 
działającymi w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, 
h) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji 
publicznej, 
i) podejmowanie innych działań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej oraz 
dotyczących bezpośrednio i pośrednio powodzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozdział III 
Członkowie – prawa i obowi ązki 
1. 
Członkiem Stowarzyszenia moŜe być osoba fizyczna mieszkająca na terenie wsi 
Stary Górnik i Stary Otok, albo związana zawodowo, z którąś z wyŜej wymienionych 
wsi, identyfikująca się z celem Stowarzyszenia. 
 
2. 
Członkiem Stowarzyszenia staje się po złoŜeniu w siedzibie Stowarzyszenia 
pisemnej deklaracji o wstąpieniu, oraz po zarekomendowaniu przez dwóch członków 
Stowarzyszenia. 
3. 
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo: 
a) biernego i czynnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, 
b) udziału we wszelkich przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie, 
c) zgłaszania wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia, 
d) reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz po otrzymaniu pisemnego 
upowaŜnienia przez Zebranie Członków Stowarzyszenia. 
4.  
Członkowie stowarzyszenia mają obowiązek: 
a) propagowania celu stowarzyszenia i aktywnego uczestnictwa w jego realizacji. 
b) przestrzegania postanowień regulaminu. 
c) opłacania składek członkowskich, w wysokości określonej w uchwale Zebrania 
Członków Stowarzyszenia. 
5. 
Utrata członkostwa następuje na skutek: 
a) pisemnej rezygnacji, 
b) wykluczenia przez Zebranie Członków Stowarzyszenia, 
c) łamania regulaminu Stowarzyszenia, 
d) niepłacenie składek, 
e) śmierci członka. 
 
Rozdział IV 
Struktura organizacyjna Stowarzyszenia 
1. 
Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają takie same prawa i obowiązki. 
2. 
Członkowie Stowarzyszenia wybierają spośród siebie Przedstawiciela. 
3. 
Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów 
członków Stowarzyszenia obecnych na Zebraniu. 
4. 
Zebrania Członków Stowarzyszenia są protokołowane. 
 
 
 
 
 
 
 



Rozdział V 
Finanse Stowarzyszenia 
1. 
Stowarzyszenie uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich. 
2. 
Stowarzyszenie do realizacji swej działalności nie moŜe zaciągać kredytów, ani 
innych zobowiązań o podobnym charakterze. 
3. 
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 
 
Rozdział VI 
Postanowienia ko ńcowe 
1. 
Uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia 
podejmuje Zebranie Członków Stowarzyszenia. 
2. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy 
prawa o stowarzyszeniach i inne odpowiednie przepisy prawne. 


