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ROZDZIAŁ I
Nazwa, charakter, teren działania, siedziba.
Tworzy się Stowarzyszenia myGdansk.pl, zwane w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem.
Stowarzyszenie zostaje powołane w dniu 29.09.2017r. podczas Walnego Zebrania
Członków-założycieli.
Stowarzyszenie, o którym mowa w pkt. 1 jest Stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy z dnia
07.04.1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach.
Stowarzyszenie działa w mieście Gdańsk, jak też w województwie pomorskim, na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji i instytucji
zrzeszających Stowarzyszenia o podobnych celach i założeniach za zgodą Walnego
Zebrania.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.
Nazwa i symbol Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej.
ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie jest organizacją społecznie użyteczną, niedziałającą w celu osiągnięcia
zysku, realizującą swe cele w granicach obowiązujących przepisów prawa.
Celem statutowym Stowarzyszenia jest realizacja zadań w zakresie:
a) reprezentowania i obrony wspólnych społecznych i prawnych interesów mieszkańców,
b) podtrzymywania tradycji lokalnych oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej,
c) dbałości o społeczny, kulturalny i gospodarczy rozwój społeczności lokalnej,
d) wspierania rozwoju kultury, sztuki i tradycji lokalnych oraz upowszechniania kultury
fizycznej i sportu wśród mieszkańców,
e) działalności charytatywnej oraz promocji i organizacji wolontariatu,
f) edukacji, oświaty i wychowania, promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób
niepełnosprawnych,
g) pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność statutową,
h) prowadzenia wszelkiej działalności ekologicznej, rozumianej również jako dbałość
i ochrona środowiska naturalnego w kontekście jakości życia mieszkańców
i) przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oaz wychowaniu w trzeźwości
Stowarzyszenie osiąga swoje statutowe cele w szczególności poprzez:
a) świadczenie pomocy oraz usług na rzecz rozwoju Gdańska i Pomorza oraz współpracę z
gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi jednostkami samorządu terytorialnego, a w
szczególności w sprawach:
- upowszechniania doświadczeń samorządowych, mających znaczenie dla rozwoju
działalności Stowarzyszenia
- podejmowania ocen działalności organów administracji rządowej oraz samorządowej
wszystkich szczebli
- pomocy w rozwiązywaniu spornych spraw pomiędzy mieszkańcami Gdańska oraz

pomiędzy mieszkańcami a innymi osobami fizycznymi i instytucjami działającymi na
terenie Gdańska lub poza jego obszarem
- wspierania działań społeczno- kulturalnych i gospodarczych kierowanych do
mieszkańców
- wspieranie działań mających na celu rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej oraz
rozwój kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców
b) promocję lokalnych inicjatyw społecznych, kulturalnych, gospodarczych i innych jako
istotnego środka służącego integracji mieszkańców
c)współdziałanie z organami władz gminnych i powiatowych oraz organizacjami społecznopolitycznymi, kulturalnymi i gospodarczymi działającymi na terenie Gdańska w realizacji
ustawowych oraz statutowych zadań gminy wobec mieszkańców
e) organizowanie, współorganizowanie i patronowanie przedsięwzięciom mających na celu
podtrzymywanie tradycji lokalnych oraz rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej
wśród mieszkańców
f) organizowanie, współorganizowanie i patronowanie przedsięwzięciom mających na celu
rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
wśród mieszkańców
g) występowanie do organów samorządowych i administracji rządowej z wnioskami
dotyczącymi potrzeb mieszkańców
h) współpraca i wymiana doświadczeń z instytucjami i organizacjami krajowymi oraz
zagranicznymi mającymi podobny profil działalności
i) podejmowanie działalności charytatywnej i gospodarczej oraz inicjowanie
i podejmowanie organizacji czynów obywatelskich w ramach celów statutowych
Stowarzyszenia
j) organizowanie i wspieranie wolontariatu oraz promocja wszelkich form działalności
charytatywnej
k) organizowanie i patronowanie przedsięwzięciom z zakresu edukacji, oświaty
i wychowania, promocji zdrowia oraz wspieranie wszelkich form pomocy osobom
niepełnosprawnym.
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Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
- członków zwyczajnych
- członków wspierających
- członków honorowych
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, a pragnąca wnieść
swój wkład pracy społecznej w realizację celów i zadań Stowarzyszenia i złoży pisemną
deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz uiści tzw. wpisowe.
Przyjmowanie i wykreślanie członków zwyczajnych Stowarzyszenia odbywa się na
podstawie uchwały Zarządu.
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Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub prawna, która dla
poparcia działalności Stowarzyszenia zadeklaruje pomoc rzeczową, finansową, prawną lub
doradczą. Członek wspierający, gdy jest nim osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za
pośrednictwem upełnomocnionych przedstawicieli.
Przyjmowanie lub wykreślanie członków wspierających Stowarzyszenia odbywa się na
podstawie uchwały Zarządu.
Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia
osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia.
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
a) brania udziału w zebraniach i posiedzeniach organizowanych przez władze
Stowarzyszenia
b) czynnego i biernego prawa wyborczego
c) korzystania z wszelkich urządzeń i obiektów pozostających w dyspozycji Stowarzyszenia
d) korzystania z wszelkich innych form działalności Stowarzyszenia
Członkom wspierającym i honorowym przysługują następujące uprawnienia:
a) brania udziału w zebraniach i posiedzeniach organizowanych przez władze
Stowarzyszenia z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego
b) korzystania z wszelkich urządzeń i obiektów pozostających w dyspozycji Stowarzyszenia
c) korzystania z wszelkich innych form działalności Stowarzyszenia
Członkowie zwyczajni i wspierający Stowarzyszenia zobowiązani są do:
a) przestrzegania postanowień Statutu, uchwał i poleceń władz Stowarzyszenia
b) opłacania w ustalonych terminach składek członkowskich, których wysokość ustala
Walne Zebranie
c) realizowania celów i zadań Stowarzyszenia oraz aktywnego udziału w jego pracach
d) propagowania form i sposobów działania oraz celów i zadań Stowarzyszenia na zewnątrz
Członkowie honorowi mają prawa wymienione w pkt.9 z wyłączeniem podpunktu b).
Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek dbać o pozytywny wizerunek
Stowarzyszenia reprezentując je wewnątrz jak też na zewnątrz.
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w wyniku:
a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego Zarządowi na piśmie
b) śmierć członka
c) rozwiązania osoby prawnej będącej członkiem wspierającym
d)utraty praw publicznych na mocy prawomocnego orzeczenia sądu
e)wykluczenia członka Stowarzyszenia przez Zarząd:
-z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia
-z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia
-z powodu nie opłacania mimo upomnień składek członkowskich przez okres 1 roku -z
powodu stwierdzonego działania na szkodę Stowarzyszenia
-z powodu skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za czyn hańbiący
popełniony z niskich pobudek
Od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia zainteresowanemu
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania rozstrzygająca
odwołanie jest ostateczna.
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Rozdział IV
Ustrój i władze Stowarzyszenia.
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata i upływa z ostatnim dniem kadencji.
Walne Zebranie dokonujące wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję
powinno odbyć się nie później niż 30 dni przed upływem kadencji poprzednich władz, tak
aby można było przekazać wszystkie obowiązki i sprawy prowadzone przez ustępujące
władze.
Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne lub
nadzwyczajne.
W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem decydującym członkowie zwyczajni, natomiast
członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście mają głos doradczy.
Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia przynajmniej raz
w roku nie później niż do 10 czerwca każdego roku. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest
zwoływane w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd, również na wniosek
co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub na podstawie wniosku
Komisji Rewizyjnej i może być zwoływane w szczególnych sytuacjach dotyczących
Stowarzyszenia lub jego członków.
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd jest zobowiązany
zawiadomić w sposób skuteczny (pocztą elektroniczną, telefonicznie lub pisemnie w formie
ogłoszenia umieszczonego w zwyczajowo przyjętych miejscach na terenie Gdańska)
wszystkich członków, co najmniej 10 dni przed planowanym terminem Zebrania.
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy frekwencji co
najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych, chyba że postanowienia Statutu
stanowią inaczej. Dopuszcza się możliwość głosowania przez pełnomocnika, który jest
członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia. Pełnomocnik może reprezentować maksymalnie
3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, przy czym pełnomocnictwo musi być udzielone
na piśmie a jego ważność obowiązuje wyłącznie dla jednego Walnego Zebrania ( zarówno
w pierwszym terminie jak też w tzw. drugim terminie ). W przypadku uzasadnionym,
polegającym miedzy innymi na dużej liczbie członków zwyczajnych Stowarzyszenia, Walne
Zebranie zwykłą większością głosów może wybrać określoną liczbę delegatów, którzy
reprezentują określoną liczbę członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Treść podjętych
uchwał podpisuje Protokolant i Przewodniczący Walnego Zebrania.
W przypadku braku wymaganego kworum Walne Zebranie decyzją Zarządu może odbyć się
w drugim terminie, przy czym uchwały podjęte w drugim terminie są ważne bez względu na
liczbę obecnych członków zwyczajnych.
Do zakresu działań Walnego Zebrania należy:
a) wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej
b) uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia
c) rozpatrywanie, ocena i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji
Rewizyjnej
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d) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną
i członków Stowarzyszenia
e) podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji
Rewizyjnej
f) ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich
g) ustalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia
h) podejmowanie uchwał w sprawach nie należących do właściwości innych władz
Stowarzyszenia
i) decydowanie o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia
Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia i składa się od 1 - 5 osób w tym
Prezesa.
Walne Zebranie wybiera Zarząd w trybie głosowania jawnego lub tajnego – wówczas
każdorazowo o sposobie głosowania decyduje Walne Zebranie w formie uchwały.
Wyłącznie Walne Zebranie dokonuje wyborów uzupełniających Zarządu na miejsce tych
członków Zarządu, którzy przestali być członkami Stowarzyszenia.
Do zakresu działania Zarządu należą:
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania
b) ustalanie planów pracy preliminarzy budżetowych oraz zatwierdzenie sprawozdań z ich
wykonania
c) kierowanie działalnością Stowarzyszenia
d) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
e) zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań oraz zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w
ramach zarządu zwykłego
f) zwoływanie Walnych Zebrań
g) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia Walnemu Zebraniu
h) powoływanie, rozwiązywanie i nadzorowanie działalności komisji oraz uchwalanie
regulaminów ich działania
i) przyjmowanie i wykluczanie z listy członków Stowarzyszenia
Zebrania Zarządu zwoływane są przez Prezesa, w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 3
miesiące.
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy frekwencji co najmniej 3 członków
Zarządu. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Przewodniczącego Zebrania. Treść
podjętych uchwał podpisuje Sekretarz Zarządu i Przewodniczący Zebrania.
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia.
Składa się z 2 - 3 osób.
Walne Zebranie wybiera skład Komisji Rewizyjnej w trybie głosowania jawnego lub
tajnego – wówczas każdorazowo o sposobie głosowania decyduje Walne Zebranie w formie
uchwały. Wyłącznie Walne Zebranie dokonuje wyborów uzupełniających Komisji
Rewizyjnej na miejsce tych członków Komisji Rewizyjnej, którzy przestali być członkami
Stowarzyszenia.
Zebranie Komisji Rewizyjnej odbywa się co najmniej raz do roku i zwołuje je
Przewodniczący.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym
przy obecności wszystkich członków tej Komisji. Treść podjętych uchwał podpisuje

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Członkowie Komisji mają prawo uczestniczenia w
posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.
18. Do zakresu Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia a w
szczególności jego gospodarki finansowej
b) kontrolowanie terminowości wpływania składek członkowskich
c) składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań z przeprowadzonej kontroli, o której mowa w
podpunkcie a), wraz z oceną działalności Stowarzyszenia oraz wniosków dotyczących
udzielenia absolutorium Zarządowi
d) przedstawianie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia
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Rozdział V
Fundusze i majątek Stowarzyszenia.
Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia określa Zarząd.
Do ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, a także w
sprawach niemajątkowych wymagane jest współdziałanie i podpisywanie przez co najmniej
2 członków Zarządu w tym Prezesa lub jego Zastępcy.
Zarząd może ustalić pełnomocników do spraw szczególnych, którzy będą działać
w granicach umocowania.
Stowarzyszenie jako osoba prawna może posiadać majątek ruchomy lub nieruchomy.
Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a) wpływy z kwot wpisowych i składek członkowskich
b) dotacje celowe, subwencje, darowizny, zapisy i spadki
c) udziały, lokaty
d) ze sponsoringu
e) z odpłatnej działalności pożytku publicznego

Rozdział VI
Zmiany Statutu, Rozwiązanie Stowarzyszenia, postanowienia końcowe.
Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania, podjętej większością 2/3 głosów,
w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3
głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do
głosowania.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

