
 

STATUT STOWARZYSZENIA MIEJSKI RUCH SAMORZĄDOWY CZAS GRUDZIĄDZA 
 

z dnia 15 czerwca 2021 r. 

ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 

§ 1 
1. Stowarzyszenie Miejski Ruch Samorządowy Czas Grudziądza z siedzibą w Grudziądzu, zwane 

dalej "Stowarzyszeniem" jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób 
fizycznych, powołanym w celu prowadzenia działalności społecznie użytecznej o celach 
niezarobkowych. 

2. Nazwa skrócona Stowarzyszenia to Czas Grudziądza. 
3. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo          o 

stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 j.t.) oraz postanowienia niniejszego Statutu. 
4. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieograniczony. 

§ 2 
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 
2. Wzór graficznego symbolu Stowarzyszenia został przedstawiony w Załączniku nr 1               do 

niniejszego Statutu. 
§ 3 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Grudziądz, a terenem działalności obszar Rzeczpospolitej 
Polskiej. 

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie prowadzi również działalność poza RP, 
zgodnie z prawem miejscowym, w tym celu może współpracować z krajowymi, zagranicznymi 
i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami oraz uczestniczyć w innych organizacjach. 
 
 

ROZDZIAŁ II 
Cele Stowarzyszenia 

§ 4 
1. Cele działalności Stowarzyszenia obejmują: 

1) działanie na rzecz kształtowania społeczeństwa obywatelskiego, polegające w szczególności 
na wspomaganiu osób, wspólnot lokalnych, organizacji pozarządowych i innych instytucji, 

2) upowszechnianie zasad demokratycznego państwa prawa, ochrony praw człowieka                i 
swobód obywatelskich, 

3) propagowanie idei społeczeństwa demokratycznego, integracji społeczności lokalnych,  
propagowanie postaw pro środowiskowych,  

4) podnoszenie jakości życia społecznego, 
5) podejmowanie działań na rzecz podnoszenia efektywności energetycznej, ochrony 

środowiska naturalnego, zrównoważonego rozwoju oraz edukacji, 
6) wspieranie rozwoju społeczności lokalnych, kształtowanie postaw obywatelskich w tym 

poprzez edukację obywatelską, wyrównywanie różnić społecznych, wspieranie aktywności 
oddolnych,    

7) wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym rozwijanie przedsiębiorczości, także poprzez 



 

promocję przedsiębiorczości oraz edukacji ekonomicznej, 
8)  propagowanie idei   działalności dobroczynnej i wolontariatu, 
9) prowadzenie działalności charytatywnej, 
10) wzmacnianie samorządności i wspieranie rozwoju samorządu terytorialnego, 
11) prowadzenie nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego, 
12) wspieranie działalności jednostek samorządu terytorialnego poprzez uczestnictwo  

w procesie legislacyjnym tych organów, konsultacjach społecznych, dialogu społecznym, 
13) rozwój i promocję miasta, 
14) zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy, 
15) zachowanie, ochronę i odtwarzanie środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego.  

 
§ 5 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1) sporządzanie raportów, analiz, ekspertyz i opinii w zakresie funkcjonowania społeczności 

lokalnych, jednostek samorządu terytorialnego, rozwoju gospodarczego,  
2) organizacja spotkań, szkoleń, 
3) prowadzenie działalności publicznej, 
4) prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej na rzecz upowszechnienia wiedzy  

o zjawiskach, których dotyczą cele działalności stowarzyszenia, 
5) wspieranie różnych form obywatelskiej aktywności,  
6) współpracę z władzami samorządowymi, podmiotami gospodarczymi, mediami, 

organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi, 
7) tworzenie inicjatyw prawodawczych,   
8) apelowanie do władz samorządowych postulatów zmian prawa, uczestnictwo                   w 

procesach konsultacyjnych i partycypacyjnych, 
9) organizowanie kampanii społecznych, 
10)  wydawanie gazet, broszur o tematyce związanej z celami statutowymi stowarzyszenia. 

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej 
Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału 
między jego członków. 

3. O podjęciu działalności gospodarczej, jej przedmiocie oraz zakończeniu, decyduje Zarząd 
Stowarzyszenia w formie uchwały. 

4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy wolontariuszy, ale do prowadzenia swych 
spraw Stowarzyszenie może również zatrudniać pracowników oraz zlecać wykonanie zadań 
na podstawie umów. 

 

ROZDZIAŁ III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 
§ 6 

Członkami Stowarzyszenia są: 
1) członkowie zwyczajni, 
2) członkowie wspierający, 
3) członkowie honorowi. 

 
 
 



 

§ 7 
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem 
polskim lub cudzoziemcem, z zastrzeżeniem, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami 
małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności 
prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa 
wyborczego. 

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji             
(której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Statutu) przez kandydata                     wraz 
z pisemną rekomendacją dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia zawierającej:  

1) Nazwisko i imiona;  
2) Imiona rodziców;  
3) Data i miejsce urodzenia;  
4) Obywatelstwo;  
5) Miejsce zamieszkania;  
6) Dowód osobisty: seria nr wydany przez;  
7) Numer telefonu.  

3. Przyjęcie następuje na podstawie uchwały Zarządu. Zapis ten nie dotyczy założycieli 
Stowarzyszenia. 

4. Od odmownej uchwały w przedmiocie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych 
Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków 
Stowarzyszenia. 

5. Termin złożenia odwołania wynosi 14 dni od daty otrzymania przez zainteresowanego 
uchwały wymienionej w ust. 3 i jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu 
Członków Stowarzyszenia. 
 

§ 8 
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna działająca                      w 

Stowarzyszeniu poprzez swego przedstawiciela, a także osoba fizyczna posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych, zainteresowana działalnością statutową Stowarzyszenia, 
która zadeklarowała na jego rzecz pomoc w jakiejkolwiek formie. 

2. O przyjęciu Członka wspierającego decyduje Zarząd, na pisemny wniosek ubiegającej się o 
to osoby określonej w ust. 1.  
 

§ 9 
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, osoba prawna, która 

zasłużyła się w sposób szczególny lub wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia. 
2. Nadanie godności Członka honorowego Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały 

Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu. 
 

§ 10 
Członek zwyczajny ma prawo do: 

1) uczestniczenia w pracach i przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie, 
2) korzystania z pomocy Stowarzyszenia w ramach określonych statutem, zgodnie                  

z wewnętrznym regulaminem Stowarzyszenia, 
3) zgłaszania wniosków, opinii i postulatów do Władz Stowarzyszenia, 
4) współdecydowania w podejmowanych pracach i programie działania Stowarzyszenia, 

poprzez uczestniczenie w podejmowaniu stosownych uchwał i występowania                     



 

z inicjatywą uchwałodawczą, 
5) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Władz Stowarzyszenia. 

 
§ 11 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do: 
1) aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów          i 

programu, 
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Władz Stowarzyszenia, 
3) regularnego opłacania składek obowiązujących w Stowarzyszeniu, 
4) przestrzegania zasad etycznego postępowania w prowadzonej przez siebie działalności. 

 
§ 12 

Członek wspierający i honorowy posiada prawa: 
1) określone w § 10 punkt 1,2,3 i może z głosem doradczym uczestniczyć w posiedzeniach 

Władz Stowarzyszenia, 
2) członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się                              z 

zadeklarowanych świadczeń, 
3) członkowie Honorowi zwolnieni są z opłacania składek obowiązujących                               w 

Stowarzyszeniu. 
 

§ 13 
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:  

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie 
Zarządowi, 

2) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub utraty osobowości prawnej, 
3) skreślenia z listy członków z powodu zalegania przez dwa pełne okresy 

rozliczeniowe z opłatą składek członkowskich, 
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu, w przypadku 

naruszenia zasad statutowych, nie przestrzegania uchwał i regulaminów oraz 
działania na niekorzyść Stowarzyszenia lub jego członków, 

5) pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu 
powszechnego, będącym podstawą do orzeczenia o wykluczeniu przez właściwy 
Zarząd, 

6) pozbawienia godności Członka honorowego, w wyniku uchwały władzy, która tę 
godność nadała, 

7) śmierci, 
8) rozwiązania Stowarzyszenia. 

2. W przypadku decyzji o skreśleniu członka, Zarząd zobowiązany jest poinformować 
członka  o skreśleniu lub wykluczeniu, podając jego przyczynę oraz wskazać Walne 
Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jako organ uprawniony do rozpoznania 
odwołania. Termin złożenia odwołania wynosi 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

3. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo zwyczajne         lub 
wspierające, następuje mocą uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, po 
zaopiniowaniu wniosku przez Zarząd. 
 

Rozdział IV 
Władze Stowarzyszenia 

 



 

§ 14 

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są: 
1) Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, 
2) Zarząd, 
3) Komisja Rewizyjna.  

 
§ 15. 

1. Kadencja Władz Stowarzyszenia wymienionych w pkt. 2, 3  § 14 zwanych dalej Władzami 
trwa cztery lata, a ich wybór następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności   od 
decyzji Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, zwykłą większością głosów, w 
obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie        – 
wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut później niż pierwszy termin – bez względu na 
liczbę osób uprawnionych do głosowania.    

2. Uchwały Władz Stowarzyszenia, o ile przepisy prawa powszechnie obowiązującego        lub 
Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 
głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków, a w 
drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut później niż pierwszy termin 
– bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić 
głosowanie tajne. 

3. Zarządowi i Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji przysługuje prawo kooptacji                 na 
brakujące (nie obsadzone) funkcje. Uzupełnienie składu osobowego w tym trybie może 
następować do nie więcej niż połowy składu pierwotnego decyzją Walnego Zgromadzenia 
Członków Stowarzyszenia. 

4. Członkowie dokooptowani pełnią swe funkcje do czasu najbliższego Sprawozdawczo – 
Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. 

 

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia  

§ 16 
1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą Władzą Stowarzyszenia. 
2. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne (sprawozdawcze  

lub sprawozdawczo – wyborcze) lub nadzwyczajne. 
3. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia kieruje przewodniczący 

wybierany każdorazowo na początku posiedzenia. 
 

§ 17 
1. Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia jest uprawnione do podejmowania 

wiążących uchwał, jeżeli obecnych jest na nim co najmniej 1/2 członków uprawnionych do 
głosowania, a w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut później niż 
pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. 

2. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków 
Stowarzyszenia Zarząd powiadamia członków na piśmie lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej nie później niż w ciągu 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia 
Członków Stowarzyszenia. 

3. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zgromadzenie Członków 
Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony. 

4. Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwoływane                  jest 



 

przez Zarząd raz na rok kalendarzowy, w pierwszej połowie roku. 
5. Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia odbywa się, 

co cztery lata. 
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zwoływane                      jest 

przez Zarząd:  
1) z własnej inicjatywy, 
2) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, 
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogółu Członków Stowarzyszenia. 

7. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia nie później 
niż w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały o jego zwołaniu. 

8. Jeżeli Zarząd we wskazanym wyżej terminie nie zwoła Walnego Zgromadzenia Członków 
Stowarzyszenia obowiązek jego zwołania spoczywa na Komisji Rewizyjnej w terminie 
następnego miesiąca. 

9. Do uprawnień Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia należy:  
1) uchwalanie statutu i jego zmian, 
2) uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia, 
3) wybór członków Władz Stowarzyszenia, 
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy 
udzielenia Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem, 

5) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego 
majątku, 

6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 
7) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych Władz 

Stowarzyszenia, 
8) nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu, 
9) podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia, 
10) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw wniesionych pod obrady Walnego 

Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, dla których statut nie zastrzega 
kompetencji innych Władz Stowarzyszenia. 
 

Zarząd  
 

§ 18 
1. Zarząd składa się, z dwóch do pięciu członków, którzy wyrazili zgodę                                  na 

kandydowanie, wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Walne 
Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia każdorazowo podejmuje uchwałę określającą 
liczbę członków Zarządu w danej kadencji. 

2. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia wybiera spośród osób zgromadzonych   na 
zabraniu Prezesa, oraz pozostałych członków Zarządu. 

3. Kandydatem na Prezesa i do Zarządu może być również osoba nieobecna na Walnym 
Zgromadzeniu Członków, po złożeniu pisemnej deklaracji wyrażającej zgodę                    na 
kandydowanie. 

4. Członkowie Zarządu na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie Zastępcę Prezesa. 
Zarząd w razie potrzeb może powoływać inne funkcje dla członków Zarządu,      tj. 
sekretarz, skarbnik, pełnomocnik. Ponadto Zarząd może powoływać inne osoby          do 
współpracy z Zarządem, np. rzecznik, pełnomocnik itd. 

5. Posiedzenia Zarządu  odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok. 



 

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. 
6. Do ważności uchwał Zarządu  konieczna jest obecność, co najmniej 1/2 liczby członków 

Zarządu, w tym Prezesa lub jego Zastępcy. 
7. Podjęte uchwały Zarządu podpisuje 2 członków Zarządu. 
8. Zarząd może być odwołany przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. 
9. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane            w 

związku z pełnioną funkcją; 
10. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim 

stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale 
tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków 
Stowarzyszenia.  
 

§ 19 
1. Zarząd jest najwyższą Władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami 

Członków Stowarzyszenia Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, 
reprezentuje je na zewnątrz i działa w jego imieniu. 

2. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności: 
1) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia; 
2) realizacja programu i celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego 

Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia; 
3) określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia; 
4) określenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich; 
5) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych; 
6) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych; 
7) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia; 
8) podejmowanie uchwał w sprawie struktury zatrudniania, zwalniania i ustalania wysokości 

wynagrodzenia pracowników Stowarzyszenia; 
9) składanie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia; 
10) podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych                                   i 

międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia           do 
tych organizacji; 

11) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej; 
12) zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia 

godności członka honorowego Stowarzyszenia; 
13) powoływanie doraźnej trzy-osobowej komisji spośród członków Stowarzyszenia celem 

rozpatrzenia ewentualnych spraw spornych i etycznych wśród członków. 
 

§ 20 
1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 
1) upływu kadencji, przy czym za datę jej upływu uważa się datę złożenia sprawozdania      na 

Sprawozdawczo – Wyborczym Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia; 
2) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu; 
3) rezygnacji z udziału w tym organie; 
4) odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia bezwzględną większością 

głosów; 
5) śmierci. 

 
§ 21 



 

Dla obsługi administracyjnej i prowadzenia działalności gospodarczej Stowarzyszenia Zarząd może 
utworzyć biuro, określając jego organizację i zakres działania. 
 

Komisja Rewizyjna  

§ 22 
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wyrazili ustną zgodę                      na 

kandydowanie, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. 
Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba spokrewniona lub spowinowacona        z 
członkiem Zarządu. 

3. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swego grona 
Przewodniczącego. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych Władzach Stowarzyszenia. 
5. Postanowienia § 20 stosuje się odpowiednio. 

 
§ 23 

Do zadań Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy w szczególności: 
1) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej 

Stowarzyszenia; nie rzadziej niż raz w roku; wydawanie zaleceń pokontrolnych             oraz 
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości określenia terminów i sposobów         ich 
usunięcia; 

2) składanie wniosków i zastrzeżeń do projektów uchwał, postanowień i przedsięwzięć 
Zarządu mogących powodować lub powodujących nieprawidłowości w działaniu 
Stowarzyszenia z punktu widzenia legalności, celowości i gospodarności; 

3) występowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków 
Stowarzyszenia w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem, statutem bądź istotnym 
interesem Stowarzyszenia działań Zarządu; 

4) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia                w 
przypadku  nie zwołania go przez Zarząd w terminie określonym w § 17 ust. 8; 

5) składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania z całokształtu 
działalności w okresie sprawozdawczym oraz stawiania wniosku o udzieleniu                   lub 
odmowie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi. 
 

Rozdział V 
Majątek i fundusze stowarzyszenia  

 
§ 24 

Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, dobra niematerialne, prawa 
majątkowe, w tym także z zakresu własności intelektualnej oraz fundusze, których źródłami 
powstania są: 

1. składki członkowskie, 
2. darowizny, spadki, zapisy, 
3. inne dochody uzyskiwane z ofiarności publicznej, 
4. dotacje, 
5. dochody uzyskiwane z majątku Stowarzyszenia, 
6. dochody z działalności gospodarczej stowarzyszenia, 
7. cegiełki, 



 

8. inne wpływy uzyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 

§ 25 
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 

§ 26 

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważnionych jest 2 członków Zarządu  działających 
łącznie. 

2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest 2 członków Zarządu  
działających łącznie. 

3. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wyłącznie na 
podstawie udzielonego im przez Zarząd pisemnego pełnomocnictwa, które w zakresie 
swojej działalności i swoich uprawnień trudnią się doradztwem prawnym oraz osobom 
przewidzianym w przepisach Kodeksu Postępowania Cywilnego. 
 

Rozdział VI 
Zamiana statutu i rozwiązanie stowarzyszenia  

 
§ 27 

Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia podjętej 
większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,           a 
w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut później niż pierwszy termin – 
bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. 
 

§ 28 
Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia 
podjętej większością 3/4 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych                    do 
głosowania. 
 

§ 29 
Uchwały o których mowa w § 27 i § 28 mogą być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia 
Członków Stowarzyszenia wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostaną umieszczone w porządku 
obrad. Do zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia należy dołączyć 
projekty stosownych uchwał. 
 

§ 30 
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków 
Stowarzyszenia określa sposób likwidacji oraz decyduje o przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 
 

§ 31 
1. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia oraz innych 

nieuregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo 
o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2261, z późniejszymi zmianami). 

2. Stowarzyszenie zostaje rozwiązane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków 
Stowarzyszenia, które równocześnie wyznacza likwidatorów. Likwidatorami 
Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia 



 

Członków Stowarzyszenia w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia nie stanowi inaczej. 
Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie krótkim czasie, w 
sposób zabezpieczający majątek Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem. 

3. Majątek likwidowanego Stowarzyszenia, po pokryciu kosztów likwidacji, przeznacza się 
na cel społeczny określony przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

           Załącznik nr 1              
do Statutu Stowarzyszenia Miejski Ruch Samorządowy Czas Grudziądza 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Załącznik nr 2 
do Statutu Stowarzyszenia Miejski Ruch Samorządowy Czas Grudziądza 

 
 
 

DEKLARACJA 



 

 
Ja, niżej podpisany(a) (...) proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Miejski Ruch 
Samorządowy Czas Grudziądza. 
Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie 
zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia      i 
sumiennego wypełniania uchwał władz, a nadto strzec godności członka Stowarzyszenia Miejski 
Ruch Samorządowy Czas Grudziądza. 
 
Grudziądz, dnia: .................... własnoręczny podpis: .......................  
 
 
Poniżej przedstawiam dane osobowe]:  

1. Nazwisko i imiona:  
2. Imiona rodziców:  
3. Data i miejsce urodzenia:  
4. Obywatelstwo:  
5. Miejsce zamieszkania:  
6. Dowód osobisty: seria ..................... nr .................. wydany przez .............................  
7. Numer telefonu:  

 
 
 Pozytywnie rekomendujemy Pana…………………….. na członka  zwyczajnego Stowarzyszenia  
 
1………………………………………….  2……………………………………………… 
  (podpis)     (podpis)   
 
 
UCHWAŁA ZARZĄDU  
 
Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Miejski Ruch Samorządowy Czas Grudziądza nr .......................... 
z dnia .......................... Pan/Pani ............................. został(a) przyjęty(a)              w poczet członków 
Stowarzyszenia Miejski Ruch Samorządowy Czas Grudziądza.  
Grudziądza, dnia: .........................  
 
 
 
(podpisy dwóch członków zarządu)  
 
 
 
 
 
 

Klauzula informacyjna dla członków 
Stowarzyszenia Miejski Ruch Samorządowy Czas Grudziądza 

 
Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych               w 
związku przetwarzaniem danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, 
że: 
 



 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Miejski Ruch Samorządowy Czas Grudziądza 
w Grudziądzu (zwane dalej Stowarzyszeniem), z siedzibą w Grudziądzu przy Al. 23 Stycznia 26/32. 
2. Dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie w celu realizacji zadań statutowych tzn. prowadzenia 
działalności w zakresie określonym w Statucie Stowarzyszenia. 
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 
a. uzasadniony interes Stowarzyszenia polegający na realizacji działalności statutowej – na podstawie art. 6 ust. 
1lit f RODO, 
b. obowiązek prawny ciążący na Stowarzyszeniu w zakresie dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów 
podatkowych i rachunkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO. 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w przypadku organizacji wydarzeń wymagających zawarcia umowy 
ubezpieczenia – ubezpieczyciele. 
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przez okres niezbędny do zrealizowania celów 
statutowych. Jeżeli dane osobowe będą konieczne do dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów 
rachunkowych, dane te w tym zakresie będą przechowywane przez Stowarzyszenie tak długo jak długo będzie istniał 
prawny obowiązek Stowarzyszenia do posiadania dokumentu tych zdarzeń. 
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, 
przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem. 
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan,                  iż 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia o ich ochronie. 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości 
członkostwa w Stowarzyszeniu lub brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez 
Stowarzyszenie. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z niniejszą klauzulą informacyjną 
 
 
 
………………………………………………………….                                                                                    …………………………………………….. 
(imię i nazwisko – czytelnie)                                                                                                                         (podpis) 
 
 
………………………………………………………….. 
(miejscowość i data) 


