
Tekst jednolity, ze zmianami uchwalonymi Uchwałą nr 1 stowarzyszenia  z dnia 10.06.2011r. 

Regulamin Stowarzyszenia  

" Mieszkańców Dzielnicy Nowy Świat” 

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie " Mieszkańców Dzielnicy Nowy Świat  ". 

 W dalszej treści regulaminu nazywane jest Stowarzyszeniem. 

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto  Mikołów  

3. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.  

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego 

regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.).  

5. Działalność Stowarzyszenia jest oparta na pracy społecznej ogółu członków, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami.  

6. Stowarzyszenie uzyskuje środki na prowadzenie swojej działalności wyłącznie ze składek 

członkowskich  zbieranych w miarę potrzeb.  

7. Celem Stowarzyszenia jest:  

 7.1 Zrzeszanie osób zainteresowanych obecną i przyszłą sytuacją „Dzielnicy  Nowy 

 Świat " (wchodzącej  w skład  Mikołowa)  

  7.2 Działanie na rzecz rozwoju „Dzielnicy  Nowy Świat "; 

 7.3 Ochrona interesów mieszkańców dzielnicy " Nowy Świat Mikołów",  

 7.4. Poprawa  warunków  życia i rozwoju mieszkańców  mieszkających  

           w bezpośrednim sąsiedztwie terenów przemysłowych;  

 7.5 Promocja i popieranie ogólnospołecznych inicjatyw mających na celu: 

   -poprawę warunków mieszkaniowych w dzielnicy " Nowy Świat"  

  -wzrost  bezpieczeństwa;  

  - rozwój infrastruktury dzielnicy  

 7.6 Kontakt i współdziałanie z  Radą Miasta, organami i przedsiębiorstwami 

 mającymi wpływ na rozwój i życie mieszkańców dzielnicy oraz zarządzanie dzielnicą. 

  7.7 Działanie na rzecz czystości środowiska naturalnego w obrębie dzielnicy Nowy 

 Świat 

 7.8 Działanie na rzecz ograniczenia emisji hałasu 

 



 7.9 Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami  

            I instytucjami o podobnym charakterze; 

  

8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele społecznie  nieodpłatnie, następującymi        

działaniami i środkami: 

 8.1. inicjowanie spotkań i przedsięwzięć związanych z ochroną praw i poprawą życia     

 mieszkańców  Dzielnicy Nowy Świat Mikołów; 

 8.2. współpraca z osobami i instytucjami o podobnych celach działania; 

 8.3. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów  administracji 

 samorządowej i państwowej; 

 8.4. współpraca z samorządem lokalnym, władzami lokalnymi, instytucjami   

 społecznymi i innymi stowarzyszeniami w zakresie rozwoju dzielnicy         

 8.5. wspieranie działań zmierzających do podniesienia bezpieczeństwa i polepszenia     

            istniejącej sytuacji mieszkańców  dzielnicy. 

9. Władzą Stowarzyszenia jest Zebranie Członków. 

10. Koordynatorem działalności Stowarzyszenia jest - wybrany przez wszystkich członków 

– Przedstawiciel w osobie Zofia Rzepka, zamieszkała przy ul. Nowy Świat 71A,  

43-190 Mikołów, legitymująca się Dowodem Osobistym nr AMH284225. 

11. Przedstawiciel reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz osobiście. 

12. Działania Przedstawiciela Stowarzyszenia mają umocowanie w podjętych wspólnie, 

przez członków Stowarzyszenia, decyzjach.  

13. Uchwały dotyczące pracy i kierunków działania Stowarzyszenia podejmuje zebranie 

wszystkich jego członków. Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy  ogólnej liczby członków. 

14. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia 

podejmuje Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów - (2/3), przy obecności 

co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 


