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Tekst jednolity, obejmujący zmiany wprowadzone uchwałą Nr 1/2020  
Walnego Zebrania Członków dnia 20 lutego 2020 r. 

 

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO 

działającego pod nazwą 

 

STOWARZYSZENIE RADNYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§1. 

1.  Stowarzyszenie zwykłe pod nazwą: Stowarzyszenie Radnych Województwa Kujawsko- 

-Pomorskiego, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na postawie ustawy o Prawo o stowarzyszeniach 

(tj. Dz. U. z dnia 3 lutego 2017 r. poz. 210) oraz niniejszego regulaminu. 

 

2.  Stowarzyszenie jest organizacją byłych i obecnych radnych wybranych do Sejmiku Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego wszystkich dotychczasowych kadencji, przekonanych o konieczności 

umacniania idei samorządności terytorialnej jako podstawy państwa demokratycznego oraz istotnego 

źródła aktywności społecznej mieszkańców regionu. 

 

3.  Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

4.  Siedzibą Stowarzyszenia i jego organów jest miasto Toruń. 

 

5.  Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony. 

 

Rozdział II 
Cele i środki działania 

 
§2. 

1.  Zgodnie z ratyfikowaną przez Polskę 26 kwietnia 1993 roku Europejską Kartą Samorządu 

Lokalnego Stowarzyszenie uznaje społeczność mieszkańców jako wspólnotę posiadającą swobodę  

w realizacji własnych kompetencji i inicjatyw związanych z zadaniami samorządu poziomu 

wojewódzkiego, w myśl zasady pomocniczości i solidaryzmu.   

 

2.  Członkowie Stowarzyszenia pragną: 

1) umacniać ideę samorządu terytorialnego; 

2) upowszechniać w młodym pokoleniu wiedzę o samorządzie terytorialnym; 

3) wspierać swoim doświadczeniem funkcjonowanie administracji rządowej, jak również tych 

instytucji publicznych, których działalność służy zaspokajaniu potrzeb mieszkańców 

województwa. 

 

3.  Do szczególnych swoich zadań Stowarzyszenie zalicza:  

1) krzewienie świadomości regionalnej; 

2) popularyzowanie tradycji samorządowej Kujaw i Pomorza; 

3) upowszechnianie wiedzy o prawach i swobodach obywatelskich; 

4) propagowanie idei dialogu jako podstawowego czynnika komunikacji i współdziałania; 
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5) integrowanie mieszkańców wokół gospodarczej, kulturowej i ekologicznej specyfiki 

województwa w jego efektywnym oraz zrównoważonym rozwoju; 

6) wymianę opinii i doświadczeń dotyczących wykonywania zadań własnych samorządu 

województwa i pokrewnych zadań administracji rządowej; 

7) inspirowanie środowisk biznesu, edukacji, nauki i techniki, twórców oraz animatorów kultury 

do podejmowania projektów służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi województwa. 

 

§3. 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) inspirowanie i wspieranie inicjatyw oraz działań obywatelskich, wyrażających potrzebę  

aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym; 

2) działalność konferencyjną, informacyjną oraz wydawniczą, służącą ukazywaniu  

i kształtowaniu postaw obywatelskich i prospołecznych; 

3) propagowanie dobrych praktyk i wzorowych osiągnięć samorządu terytorialnego; 

4) udział w organizowanych przedsięwzięciach (konkursy, pogadanki itp.) popularyzujących 

problematykę samorządu wśród młodzieży; 

5) Stowarzyszenie osiąganie swoich celów i zadań dokonuje poprzez współpracę naukową, 

edukacyjną i kulturalną w formie konferencji, warsztatów i sympozjów, a także w postaci 

działalności edukacyjnej i inicjatyw społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem 

problematyki zdrowia publicznego i ochrony środowiska naturalnego.  

 

 
Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 
 

§4. 
1.  Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

 a) zwyczajnych, 

 b) wspierających, 

 c) honorowych. 

 

2.  Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być były lub obecny Radny Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw 

publicznych, który akceptuje cele i program Stowarzyszenia oraz zgłosi pisemnie swój akces 

przynależności wraz z deklaracją członkostwa. 

 

3.  Przyjęcia kandydata dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały podjętej zwykłą 

większością głosów, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia pisemnej deklaracji 

członkostwa. 

 

4.  Członkowie zwyczajni biorą udział w Walnym Zebraniu Członków z prawem głosowania, 

posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia oraz mogą zgłaszać wnioski  

i postulaty. 

 
§5. 

1.  Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna (działająca przez upoważnionego 

przedstawiciela), która aprobuje i wspiera program działania Stowarzyszenia. 
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2.  Status członka wspierającego warunkuje: 

 a) podpisanie i złożenie deklaracji członkostwa oraz określenie sposobu wsparcia  

           Stowarzyszenia, 

 b)przyjęcie przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały podjętej zwykłą  

większością głosów. 

 

3.  Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym, 

lecz nie może korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. 

 

4.  Członek wspierający zobowiązuje się rzeczowo lub rzeczowo (w zadeklarowanej przez siebie 

wysokości) wspomagać działalność Stowarzyszenia, brać udział w jego pracach oraz przestrzegać 

postanowień władz Stowarzyszenia. 

 

§5a. 
 

1. Ustanawia się godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Radnych Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego.  

 

2. Godność  Prezesa Honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. 

 

3.  Prezes Honorowy Stowarzyszenia posiada uprawnienie: 

  1)  udziału w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym, 

2)  prezentowania działalności Stowarzyszenia w życiu publicznym. 
 
 

§6. 
1.  Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek: 

 a) śmierci członka; 

 b) utraty przez członka obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych lub  

praw publicznych; 

 c) skreślenie z listy członków na wniosek zainteresowanego; 

 d) wykluczenia ze Stowarzyszenia. 

 

2.  Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ust. 1 stwierdza Zarząd Stowarzyszenia. 

 

2a.  Członkostwo w Stowarzyszeniu, wraz z utratą uprawnień wymienionych w §4 ust.4  

niniejszego Regulaminu, może zostać zawieszone w przypadku: 

a) pisemnego wniosku członka, 

b) wniosku innego członka Stowarzyszenia lub osoby nie będącej członkiem Stowarzyszenia. 

 

2b.  Decyzję w sprawie zawieszenia członkostwa podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w formie 

uchwały, od której przysługuje, w ciągu 14 dni od daty jej podjęcia, odwołanie do Walnego Zebrania 

Członków, rozpatrywanego na najbliższym jego posiedzeniu. 

 

3.  Z powodu nieprzestrzegania Regulaminu, niestosowania się do uchwał Walnego Zebrania 

Członków lub Zarządu, a także działania na szkodę Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków może 

wymierzyć członkowi następujące kary: 

1) ostrzeżenie; 

2) zawieszenie w prawach członka na okres do 6 miesięcy; 
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3) wykluczenie ze Stowarzyszenia. 

 

4.  Rejestr członków Stowarzyszenia prowadzi i aktualizuje Zarząd Stowarzyszenia. 

 
 

Rozdział IV 
Organizacja Stowarzyszenia 

 
§7. 

1.  Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 

 

2.  Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1) określanie ogólnych kierunków działalności Stowarzyszenia; 

2) uchwalanie Regulaminu Stowarzyszenia i zmian w Regulaminie; 

3) wybieranie i odwoływanie Zarządu Stowarzyszenia; 

4) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez członków Stowarzyszenia; 

5) wyrażanie stanowiska w sprawach ważnych dla Stowarzyszenia; 

6) ustalanie wysokości składek oraz określanie zasad ich regulowania; 

7) zatwierdzanie corocznych sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia; 

8) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia. 

 

3.  W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie Stowarzyszenia na prawach określonych 

niniejszym Regulaminem. 

 

4.  Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest nie rzadziej niż jeden raz w roku 

kalendarzowym przez Zarząd Stowarzyszenia. 

 

5.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w miarę potrzeby przez Zarząd 

Stowarzyszenia na wniosek co najmniej 1/2 liczby zwyczajnych członków. Zebranie nadzwyczajne 

obraduje wyłącznie nad sprawami, dla rozpatrzenia których zostało zwołane. 

 

6.  O zwołaniu Walnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd Stowarzyszenia 

powiadamia co najmniej 7 dni przed terminem w formie listu poleconego lub środka komunikacji 

elektronicznej, zawierających datę, miejsce, proponowany porządek obrad oraz materiały związane  

z danym posiedzeniem. 

 

7.  Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów, niezależnie od 

liczby obecnych na zebraniu, z zastrzeżeniem warunków §8 ust.2 i ust.3 oraz §10 ust.5 i ust.6. 

 
§8. 

1.  Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań 

majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

 

2.  Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga 

uprzedniej zgody wszystkich członków Stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do 

dokonania tych czynności. 

 
3.  Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności: 
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1) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego; 

2) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego; 

3) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki; 

4) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie 

umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy; 

5) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.  

 

§9. 
1.  Zarząd Stowarzyszenia kieruje bieżącą pracą Stowarzyszenia. 

 

2.  Do kompetencji Zarządu należy: 

1) realizacja celów Stowarzyszenia; 

2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków; 

3) uchwalanie własnego regulaminu funkcjonowania; 

4) przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających; 

5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków; 

6) pobieranie składek członkowskich; 

7) podejmowanie decyzji w sprawie wydatkowania środków finansowych; 

8) zawieranie umów przez upoważnionych dwóch członków Zarządu; 

9) składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 

 

3.  W zakresie realizacji celów i zadań Stowarzyszenia Zarząd współpracuje z Sejmikiem 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także z Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego.  

 

§10. 
1.  Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5‒7 osób, w tym z Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza. 

W przypadku wyboru siedmioosobowego Zarządu dopuszcza się wybór dwóch Wiceprezesów.  

 

2.  Kadencja członków Zarządu Stowarzyszenia trwa 5 lat. 

 
3.  Kadencja Zarządu Stowarzyszenia wygasa każdorazowo nie później niż po dwóch miesiącach od 

zakończenia kadencji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
4.  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. 

 

5.  Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia i zmiany w składzie Zarządu w czasietrwania kadencji 

dokonywane są przez Walne Zebranie Członków spośród grona członków zwyczajnych, większością 

składu członkowskiego Stowarzyszenia, przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków 

zwyczajnych. 

 

Dopuszcza się drugi termin takiego zebrania, który może być wyznaczony w tym samym dniu, lecz co 

najmniej po upływie kwadransa od terminu pierwszego. O ewentualnym drugim terminie wyboru 

członków Zarządu lub zmian w składzie Zarządu w okresie trwania kadencji ‒ bez względu na liczbę 

obecnych ‒ należy uprzedzić w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu Członków. 

 

6.  uchyla się 

  

7.  Podczas trwania kadencji członek Zarządu może dokonać rezygnacji z pełnionej funkcji. W takim 
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wypadku Zarząd może w miejsce ustępującego członka dokonać wyboru uzupełniającego. Liczba 

wybranych w takim trybie członków nie może przekroczyć 1/3 składu pochodzącego z wyboru przez 

Walne Zebranie Członków. 

 

8.  Uchwały Zarządu wymagają dla swej ważności obecności co najmniej 1/2 członków Zarządu, 

w tym Prezesa, i zapadają zwykłą większością głosów, zaś w przypadku ich równości decydujący jest 

głos Prezesa. 

 

9. W sprawach pilnych wymagających kolegialnej decyzji Zarząd może podejmować uchwały  

w trybie  obiegowym. Członkowie Zarządu po otrzymaniu projektu uchwały na piśmie głosują 

w przedmiocie sprawy drogą elektroniczną na adres e-mail:               

rswkp@kujawsko-pomorskie.pl  

 
 

Rozdział V 
Majątek Stowarzyszenia 

 
§11. 

1.  Działalność Stowarzyszenia jest finansowana ze składek członkowskich, dotacji, darowizn  

i ofiarności publicznej. 

 

2.  Fundusze Stowarzyszenia służyć mogą realizacji jego celów regulaminowych oraz finansowaniu 

obsługi administracyjno-biurowej.  

 
Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 
 

§12. 
1.  Regulamin i jego zmiany uchwalane są przez Walne Zebranie Członków i wymagają w pierwszym 

terminie minimum 2/3 głosów „za” oddanych, przy obecności minimum 1/2 uprawnionych do 

głosowania członków zwyczajnych. Dopuszcza się drugi termin Walnego Zebrania Członków w tym 

samym dniu, po upływie kwadransa od terminu pierwszego. O ewentualnym drugim terminie należy 

uprzedzić w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu Członków. 

 

2. W drugim terminie przyjęcie  Regulaminu lub jego zmiany następują stosunkiem    

minimum 2/3 głosów „za”,  przy obecności minimum 1/5 aktualnego stanu członkowskiego.  
 
 
3. Uchwała o likwidacji Stowarzyszenia może być podjęta przez Walne Zebranie Członków większość 

3/4 głosów oddanych przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.  

O przeznaczeniu pozostałego funduszu w związku z likwidacją Stowarzyszenia decyduje w drodze 

uchwały Walne Zebranie Członków. 

 

 

Toruń, dnia 20 lutego 2020 r. 

 


