
STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW DZIELNICY NOWY ŚWIAT - 
„WYMYŚLANKA” W MIKOŁOWIE

STATUT 

TEKST JEDNOLITY

Załącznik do uchwały Zebrania założycielskiego Walnego Zebrania Członków STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY 
NOWY ŚWIAT -”WYMYŚLANKA”

nr: 2 / 2013 z dnia  10  września 2013r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Stowarzyszenie  nosi  nazwę  Stowarzyszenie  Mieszkańców  Dzielnicy  Nowy  Świat  -  „Wymyślanka” posiada  osobowość  prawną  na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 roku, nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

§ 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, siedziba władz znajduje się w  Mikołowie, ul. Nowy Świat  5.

§ 3. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§ 4. Nazwa i logo stowarzyszenia są prawnie zastrzeżone.

§ 5. Stowarzyszenie ma prawo używania skróconej formy nazwy „Wymyślanka”. 

§ 6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie realizacji celów statutowych.

§ 7. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące 
jego działalności. 

Rozdział II
Cele i zasady działania

§ 8. Celem Stowarzyszenia jest:

1. Zrzeszanie osób zainteresowanych obecną i przyszłą sytuacją Dzielnicy Nowy Świat *  

2. Działanie na rzecz administracyjnego wydzielenia, utworzenia i rozwoju Dzielnicy Nowy Świat w Mikołowie

3.Ochrona interesów mieszkańców dzielnicy Nowy Świat Mikołów

4. Poprawa jakości życia mieszkańców bezpośrednio sąsiadujących z terenami przemysłowymi w związku z ich negatywnym oddziaływaniem 

na środowisko mieszkalne

5. Promocja i popieranie ogólnospołecznych inicjatyw mających na celu:

   - wzrost bezpieczeństwa; 

   - rozwój infrastruktury dzielnicy 

6.  Kontakt i  współdziałanie z Radą Miasta, organami i  przedsiębiorstwami mającymi wpływ na rozwój i  życie mieszkańców dzielnicy oraz 

zarządzanie dzielnicą.

7. Działanie na rzecz czystości środowiska naturalnego w obrębie Dzielnicy Nowy Świat

8. Działanie na rzecz ograniczenia emisji hałasu

9. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami I instytucjami o podobnym charakterze;

10. Integracja i aktywizacja mieszkańców do wspólnych działań na rzecz Dzielnicy Nowy Świat
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§ 9. 

1. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność statutową.

2.  Przedmiot  statutowej  działalności  odpłatnej  nie  może  pokrywać  się  z  celami  statutowej  działalności  nieodpłatnej  oraz  z  przedmiotem 

działalności gospodarczej.

§ 10.   Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Wdrażanie w życie własnych projektów i programów;

2.  Inicjowanie spotkań i przedsięwzięć związanych z ochroną praw i poprawą życia mieszkańców Dzielnicy Nowy Świat;

3.  Współpraca z osobami i instytucjami o podobnych celach działania;

4.  Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji samorządowej i państwowej;

5.  Współpraca  z  samorządem  lokalnym,  władzami  lokalnymi,  instytucjami  społecznymi  i  innymi  stowarzyszeniami  w  zakresie  rozwoju  

dzielnicy 

6.  Wspieranie działań zmierzających do podniesienia bezpieczeństwa i polepszenia istniejącej sytuacji mieszkańców dzielnicy

7.    Prowadzenie Klubów Integracji Społecznej i innych instytucji powołanych, aby realizować cele Stowarzyszenia;

8.   Uczestniczenie jak i organizacja konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów poświęconych celom działalności Stowarzyszenia;

10.  Wydawanie  certyfikatów  i  przyznawanie  nagród  związanych  z  celami  stowarzyszenia  ze  szczególnym  uwzględnieniem  społecznej  

odpowiedzialności biznesu;

11. Działalność wydawniczą

 12.  Działalność doradczo – szkoleniowo, realizującą cele Stowarzyszenia na rzecz osób prawnych i fizycznych.

 13. Organizację imprez kulturalnych i sportowych;

 14. Prowadzenie portalu internetowego; 

 15.  Współpracę z organizacjami międzynarodowymi i krajowymi, które realizują podobne cele statutowe.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11. 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 12.  Stowarzyszenie zrzesza

1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§ 13. 

1.  Członkiem zwyczajnym  może  być  obywatel  polski  mający  pełną  zdolność  do czynności  prawnych i  niepozbawiony  praw publicznych, 
cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej  Polskiej oraz cudzoziemiec niemający miejsca zamieszkania na  
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
2. 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.
3. Małoletni  poniżej  16 lat  mogą,  za  zgodą przedstawicieli  ustawowych,  należeć do stowarzyszenia,  bez prawa udziału w głosowaniu na  
walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.
4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na 
jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
5. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji i rekomendacji co najmniej dwóch członków 
Stowarzyszenia.

§ 14. Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków,
4) korzystania z wszelkich form pomocy zorganizowanej przez Stowarzyszenie,
5) korzystanie w siedzibie Stowarzyszenia z wszelkich urządzeń stanowiących własność Stowarzyszenia,
6) przedkładanie Zarządowi wniosków i uwag dotyczących pracy Stowarzyszenia.
7) uczestnictwa w pracy sekcji oraz klubów.
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§ 15. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) popierania zadań i celów Stowarzyszenia,
3) aktywnej pracy nad projektami i realizacja celów Stowarzyszenia,
4) uczestnictwo w zebraniach członków zarządu,
5) opłacania składek członkowskich.

 § 16.  
1. Członek wspierający, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada wszystkie prawa określone w § 14,
2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym - w statutowych zebraniach władz Stowarzyszenia,
3. Nadanie członkostwa wspierającego następuje  na drodze uchwały Zarządu.

§ 17. 

1. Członek honorowy, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada wszystkie prawa określone w § 14,
2. Członek honorowy ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia,
3. Członek honorowy zobowiązany jest wspierać Stowarzyszenie swoją wiedzą i radą,
4. Nadanie członkostwa honorowego następuje  na drodze uchwały Zarządu.
5. Członek honorowy jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.

§ 18. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej  rezygnacji  z  przynależności  do  stowarzyszenia,  zgłoszonej  na  piśmie  Zarządowi,  po  uprzednim uregulowaniu  wszelkich 

zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia w razie rażącego i uporczywego naruszania postanowień statutu,

4) Powtarzająca  się  nieobecność  członka  na  trzech  kolejnych  Walnych  Zebraniach  Członków  bez  podania  przyczyny.  W  przypadkach 
określonych w § 18 pkt 3 decyzję wydaje Zarząd podając przyczyny skreślenia. Osoba skreślona z listy członków ma prawo wniesienia  
odwołania do Komisji Rewizyjnej w terminie 7 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 19. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 20. 
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością  
głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. 
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy 
ogólnej liczby członków. Na wniosek przynajmniej jednego członka Stowarzyszenia  Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały w 
głosowaniu tajnym.
2a. W przypadku braku kworum na Walnym Zebraniu Członków, Zarząd zwołuje kolejne Walne Zebranie Członków nie później niż w ciągu 14 
dni. Zebranie to będzie upoważnione do podejmowania wszelkich czynności zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków, bez  
względu na ilość osób biorących w nim udział. 
3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniach jawnych, bezwzględną, większością głosów, przy obecności co najmniej 
połowy ogólnej liczby uprawnionych członków Zarządu.. Na wniosek przynajmniej jednego członka Zarządu, Zarząd może podejmować uchwały 
w głosowaniu tajnym.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy  
ogólnej liczby uprawnionych członków. Na wniosek jednego członka Komisji  Rewizyjnej,  Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w 
głosowaniu tajnym.

§ 21 W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany  
poprzez przeprowadzenie wyborów uzupełniających.

Walne Zebranie Członków

§ 21. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający,
3) z głosem doradczym – członkowie honorowi.

§ 22. 
1.  Walne Zebranie Członków zwoływane jest przynajmniej raz w roku.
2. Obradami Walnego Zebranie Członków kieruje przewodniczący wybierany w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów.
3.  Walne Zebranie Członków może zwołać:
a) Zarząd,
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b) Komisja Rewizyjna,
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków powiadamia się członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
5.Walne Zebranie członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
6.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w razie potrzeby lub na żądanie:
a) Komisji Rewizyjnej
b) 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.

§ 23. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą w szczególności:
1) uchwalanie statutu i jego zmian,

2) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
3) wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,
4) zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
6) podejmowanie decyzji w sprawie połączenia Stowarzyszenia z innymi organizacjami,
7) podejmowanie decyzji w sprawie tworzenia oddziału Stowarzyszenia,
8) określanie przedmiotu działalności nieodpłatnej i odpłatnej.

Postanowienia § 23  p. 1,2 i 3 należą również do kompetencji Zebrania Założycielskiego.

§ 25. 
1.  Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów,  w obecności  co najmniej  połowy członków z zastrzeżeniem 
paragrafu § 19 i § 22
2.Uchwały Walnego Zebrania Członków winny być zgodne z prawem oraz Statutem.
3.Z Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant.

Zarząd
§ 26.  1.  Zarząd kieruje całokształtem działalności  Stowarzyszenia,  zgodnie z  uchwałami  Walnego Zebrania Członków,  reprezentuje  je  na 
zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z minimum 3 osób.
3. Spośród zarządu wybierany będzie prezes zarządu oraz zastępcy na pierwszym posiedzeniu Zarządu.
4.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
5.Z każdego posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisują członkowie zarządu.
6.Do udziału w posiedzeniach Zarządu można zaprosić przedstawicieli innych stowarzyszeń, doradców i specjalistów – z głosem doradczym.
7.Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż 
określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, 
poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).
8. Zarząd rozpatruje wszelkie wnioski w terminie 30 dni, od daty wpłynięcia.

§ 27. Do zadań Zarządu należy przede wszystkim:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) ustalenie i realizacja budżetu Stowarzyszenia,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4) podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania i wykluczania członków,
5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków i podawanie ich do wiadomości publicznej,
6) przyjmowanie zapisów i darowizn,
7) prowadzenie bieżącej działalności Stowarzyszenia,
8) określanie zasad wynagradzania i zatrudniania pracowników Stowarzyszenia,
9) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
10) odpowiadanie za finanse organizacji.
11) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków
12) Ustosunkowywanie się do ustaleń i wniosków Komisji Rewizyjnej
13) Reprezentowanie wszystkich interesów Stowarzyszenia.

§ 28. Pracownicy i wolontariusze Stowarzyszenia podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawnymi.

Komisja Rewizyjna
§ 29. 1.  Komisja Rewizyjna jest odrębnym od Zarządu i  nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli  wewnętrznej,  kolegialnym  
organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia,
2. Komisja Rewizyjna powołana jest przez Walne Zebranie Członków do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia,
3. Komisja rewizyjna składa się z 3 osób. W razie okresowej niedyspozycji jednego z członków, Walne Zebranie Członków może dokonać 
wyboru dodatkowego członka Komisji Rewizyjnej – na czas niemożliwości wypełniania obowiązków przez tego niedysponowanego członka.
4. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu przewodniczącego i sekretarza.

§ 30. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, w szczególności ksiąg i dokumentów finansowych przynajmniej raz w roku
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo  żądania  zwołania  Walnego  Zebrania  Członków  w  razie  stwierdzenia  niewywiązywania  się  Zarządu  z  jego  statutowych  

obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia,
5) składanie  sprawozdań  ze  swojej  działalności  na  Walnym  Zebraniu  Członków  i  innym  podmiotom,  które  takiego  sprawozdania 

wymagają.
6) sporządzanie protokołu z przeprowadzonej kontroli.
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§ 31. 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5  członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków na okres 3 lat.
2. Wyboru dokonuje się spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, spełniających następujące warunki:

1) nie mogą być członkami organu zarządzającego 
2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

3. Członkowie  Komisji  Rewizyjnej  mogą  otrzymywać  z  tytułu  pełnienia  funkcji  w  takim  organie  zwrot  uzasadnionych  kosztów  lub 
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących 
niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z  
2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).

§ 32. W przypadku wymienionym w § 23 pkt 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty  
zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

§ 33. Członkowie Komisji Rewizyjnej winni być informowani o terminie zebrania Zarządu co najmniej 7 dni przed terminem spotkania i mają 
prawo uczestniczenia w tych zebraniach. – z głosem doradczym

Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 34. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 35.  Źródłem powstawania majątku Stowarzyszenia są:
1) darowizny, zapisy, składki członkowskie i spadki, 
2) dotacje krajowe oraz zagraniczne, 
3) dochody ze zbiórek, aukcji organizowanych przez lub na rzecz Stowarzyszenia,
4) wpływy z odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia, 
5) dochody z majątku Stowarzyszenia,
6) finansowanie ze źródeł publicznych.

§ 36. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz na pokrycie jego niezbędnych kosztów.
2. Majątek  Stowarzyszenia nie może być przeznaczony na  udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku do członków 

Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z  
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,

3. Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany na rzecz ich członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich 
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 
preferencyjnych warunkach,

4. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich 
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu 
organizacji,

5. Z majątku  Stowarzyszenia  nie  można  dokonywać  na  szczególnych  zasadach  zakupów towarów lub  usług  od  podmiotów,  w  których 
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich bliscy.

§ 37. Środki pieniężne przechowuje się na rachunkach bankowych.
1. Rachunki bankowe są otwierane na wniosek Zarządu.
2. Rokiem rozliczeniowym w prowadzeniu finansów Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

§ 38.  Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane 
są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI
Struktura Stowarzyszenia

§ 39. Stowarzyszenie składa się z klubów i sekcji .
1. Zarząd ma prawo powoływania klubów.
2. W skład klubów wchodzą sekcje tematyczne.
3. Kluby tworzą członkowie zwyczajni. Są one powoływane na czas nieokreślony.
4. Pod pojęciem „sekcji” i „klubu” rozumie się grupę członków, realizujących zadania określonego typu.

§ 40.  Kierownicy klubów powoływani są przez członków sekcji tematycznych.

§ 41.  Do praw kierownika klubu należy:
1. wysuwanie inicjatyw,
2. korzystanie z pomocy członków niepodległych mu sekcji i klubów oraz pomocy ze strony Członków Zarządu,
3. nadzór i kontrola pracy podległych mu członków,
4. posiadanie decydującego głosu w sprawie doboru członków do odpowiednich sekcji i klubów,
5. odmówienie współpracy z członkiem, po uprzednim uzasadnieniu,
6. głos doradczy na zebraniach Zarządu w sprawach dotyczących jego klubu,
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7. zwoływanie spotkań podległych mu sekcji,
8. reprezentowanie klubu na Walnym Zebraniu Członków,
9. udział w zebraniach Zarządu.

§ 42.  Do obowiązków kierownika klubu należy:
a.i.1. składanie  rocznego raportu z działalności podległej mu sekcji Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,
2. rzetelne i odpowiedzialne wykonywanie powierzonych mu  zadań,
3. koordynowanie pracy członków podległych mu sekcji.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 43. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga 
kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 44. Każda zmiana statutu skutkuje opublikowaniem tekstu jednolitego po zmianach na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w gablocie 
ogłoszeń.

§  45.  Podejmując  uchwałę  o  rozwiązaniu  Stowarzyszenia  Walne  Zebranie  Członków  określa  sposób  przeprowadzenia  likwidacji  oraz 
przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 46. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają  zastosowanie przepisy rozdziału 5 
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 ze zm.)

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 47. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia i uzyskania osobowości prawnej.

§ 48. We wszystkich sprawach nie uregulowanych przepisami,  o których mowa w § 1 niniejszego Statutu, stosuje się przepisy Ustawy o  
stowarzyszeniach.

Dzielnica Nowy Świat – zwyczajowo przyjęta nazwa rejonu Mikołowa obejmującego ulice: Nowy Świat, Wodna, Wronia, Parkowa, Jedności, 
Kopernika, Korczaka, Damrota, Konstytucji 3 Maja (od przedszkola), Żwirki i Wigury nr 53, 55, 56 oraz 62 – 66 

Komitet Założycielski

Mirosław Chmiel

Marta Rzymanek

Barbara Podeszwa

Anna Brzana

Anna Brzana
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