STATUT
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Wolne Miasto Łódź. W dalszych postanowieniach
statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla działalności na rzecz rozwoju
miasta Łodzi. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Łódź. Terenem działania jest Rzeczpospolita
Polska.
3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z
poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie zawiązane jest na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na
podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001,
Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
5. Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych
celach.
6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do
prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II
CELE I METODY DZIAŁANIA
1. Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju miasta Łodzi.
2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
3. Uczestniczenie w życiu publicznym miasta;
4. Organizację akcji społecznych oraz projektów;
5. Działalność promocyjną i informacyjną;
6. Organizację konferencji i działalność wydawniczą;
7. Inne działania w przestrzeni publicznej.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, członków wspierających i
członków honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym może zostać obywatel polski lub obcokrajowiec, który ukończył 16 lat,
utożsamia się z zasadami i programem Stowarzyszenia, wypełnił deklarację członkowską podpisaną
przez dowolnego członka zwyczajnego Stowarzyszenia oraz uzyskał członkostwo w drodze
uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.

3. Członkiem wspierającym może zostać obywatel polski lub obcokrajowiec, który ukończył 16 lat,
utożsamia się z zasadami i programem Stowarzyszenia oraz wypełnił deklarację członkowską
podpisaną przez dowolnego członka zwyczajnego.
4. Członkiem honorowym może zostać osoba, która szczególnie zasłużyła się w realizacji celów
Stowarzyszenia. Decyzję o nadaniu członkostwa honorowego podejmuje Walne Zgromadzenie
Członków w drodze uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków o nadaniu członkostwa
honorowego musi uzyskać kontrasygnatę Prezesa Zarządu stowarzyszenia.
5. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków;
b) zwoływania Walnego Zgromadzenia Członków;
c) biernego uczestniczenia w obradach Zarządu.
9. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) Dbania o dobre imię stowarzyszenia
b) Godnego reprezentowania stowarzyszenia poprzez swoją postawę i czyny w
przestrzeni publicznej
c) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
d) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
e) regularnego opłacania składek.
15. Członkowie honorowi dysponują prawem uczestniczenia w obradach zarządu z głosem
doradczym. Ciążą na nich obowiązki wymienione w pkt. 10,11,12,13 niniejszego statutu.
16. Członkowie wspierający nie mają praw przysługujących członkom zwyczajnym, ciążą na nich
obowiązki wymienione w pkt. 10,11,12,13,14 niniejszego statutu.
17. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
b) wykluczenia przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków na pisemny
wniosek Prezesa Zarządu, lub przynajmniej 10 członków zwyczajnych:
• z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;
• z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia;
• z powodu nie płacenia składek za okres roku od dnia walnego zgromadzenia (nie dotyczy
członków honorowych);
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
d) śmierci członka, oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd w składzie:
• Prezes Zarządu;
• Vice-prezes Zarządu;
• Vice-prezes Zarządu;
• Sekretarz
• Członek Zarządu;

• Członek Zarządu.
c) Komisja Rewizyjna
1. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, a jego wybór odbywa się na Walnym Zgromadzeniu Członków
w głosowaniu tajnym. Odwołanie Zarządu odbywa się na Walnym Zgromadzeniu Członków pod
warunkiem umieszczenia takiego punktu obrad we wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia
Członków.
2. Członkami Zarządu zostają osoby, które uzyskają największą ilość głosów. Każdemu
uczestnikowi Walnego Zgromadzenia Członków przysługuje sześć głosów.
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów.
4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym
Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni oraz członkowie honorowi,
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6. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia Członków może zostać osoba, która uzyska
największą ilość głosów.
7. Kadencja Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków trwa trzy lata, a jego wybór
dokonuje się na Walnym Zgromadzeniu Członków w głosowaniu jawnym. Odwołanie
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków odbywa się na Walnym Zgromadzeniu
Członków pod warunkiem umieszczenia takiego punktu obrad we wniosku o zwołanie Walnego
Zgromadzenia Członków.
8. Kompetencje Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków określa uchwała Walnego
Zgromadzenia Członków.
9. Walne Zgromadzenie Członków może zostać zwołane na pisemny wniosek przynajmniej 10
członków zwyczajnych Stowarzyszenia, lub na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Członków. Termin i miejsce obrad (nie później niż 30 dni od daty wpłynięcia wniosku o jego
zwołanie) Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków na co najmniej 7 dni przed terminem
zebrania.
10. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów.
Głosowanie za wyjątkiem wyborów jest jawne.
11. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) uchwalanie zmian statutu;
b) wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia;
c) udzielanie Zarządowi absolutorium;
d) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu;
e) uchwalanie budżetu;
f) uchwalanie wysokości składek członkowskich;
g) podejmowanie uchwał w sprawie określenia kompetencji Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia Członków
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka zwyczajnego;
i) podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego;
j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

k) podejmowanie uchwał o utworzeniu wewnętrznych organów pomocniczych Stowarzyszenia nie
przewidzianych w niniejszym statucie;
l) uchwalanie regulaminów funkcjonowania wewnętrznych organów pomocniczych stowarzyszenia
nie przewidzianych w niniejszym statucie;
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie
zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
12. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
13. Wyboru Prezesa, Vice-prezesów oraz sekretarza dokonuje Zarząd spośród swojego składu.
14. Posiedzenia Zarządu może zwoływać każdy członek Zarządu.
15. Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawniony jest jednoosobowo każdy członek Zarządu.
16. Do kompetencji Zarządu należą:
a) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
b) zarządzanie działalnością Stowarzyszenia;
c) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
d) sporządzanie planów pracy i budżetu;
e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
17. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy nie mogą łączyć tej funkcji z członkostwem
w Zarządzie ani pozostawać z członkami zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Kadencja Komisji Rewizyjnej
trwa trzy lata, a jej wybór odbywa się na Walnym Zgromadzeniu Członków w głosowaniu tajnym.
Odwołanie Komisji Rewizyjnej odbywa się na Walnym Zgromadzeniu Członków pod warunkiem
umieszczenia takiego punktu obrad we wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków
18. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, wybrany przez
członków Komisji Rewizyjnej spośród swojego składu na trzyletnią kadencję na pierwszym
posiedzeniu.
19. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przynajmniej raz
na kwartał. Komisja Rewizyjna może podejmować decyzje za pomocą środków porozumienia się
na odległość.
20. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
21. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola działalności finansowej Zarządu pod względem legalności, gospodarności i rzetelności,
b) wnioskowanie o udzielenie bądź nie udzielenie członkom Zarządu absolutorium,
c) interpretacja Statutu,
d) orzekanie o zgodności działań Zarządu ze Statutem. W przypadku rażącego naruszenia
wspomnianych postanowień Komisja Rewizyjna nakazuje ponowne przeprowadzenie
zakwestionowanych czynności,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu;
22. Komisja Rewizyjna ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu
Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu we wszelkie dokumenty Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich;
b) darowizn, spadków, zapisów;
c) dotacji i ofiarności publicznej.
1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
3. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli wymagany
jest podpis jednego członka Zarządu.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają stosowne przepisy
prawa

