STATUT STOWARZYSZENIA
ŚLĄSKI KLASTER WODNY
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Śląski Klaster Wodny”
2. Stowarzyszenie Śląski Klaster Wodny zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na
mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach ( tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
§2
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach
niezarobkowych. Szanuje indywidualne prawo do własnych przekonań i poglądów.
§3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§4
1.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto
Katowice.
2.Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność
poza granicami kraju, zgodnie z prawem miejscowym.

§5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takim
samym lub podobnym profilu działania.

§6
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§7
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
swych spraw może zatrudniać pracowników.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach
określonych w odrębnych przepisach prawa. Dochód z działalności gospodarczej
Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do
podziału między jego członków.
§8
Czas działania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
Rozdział II
CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA
Celem Stowarzyszenia jest wzajemna współpraca zmierzająca do ochrony, poprawy jakości i
racjonalnego wykorzystania dostępnych zasobów wodnych oraz koordynacji działań,
służących wzrostowi niezawodności i bezpieczeństwa funkcjonowania systemów
zaopatrzenia w wodę oraz wdrożeniu zrównoważonej gospodarki ściekowej dla
zapewnienia ochrony ekosystemów wodnych i lądowych.
§9

Celem Stowarzyszenia jest:
1. ochrona i racjonalne wykorzystanie dostępnych zasobów wodnych,
2. wzrost niezawodności i bezpieczeństwo funkcjonowania systemów zaopatrzenia
w wodę,
3. wdrażanie zrównoważonej gospodarki ściekowej dla zapewnienia ochrony
ekosystemów wodnych i lądowych,

4. integracja środowiska przedsiębiorców branży wodociągowej,
5. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych, propagowanie
rozwiązań

innowacyjnych,

wspieranie

badań

naukowych,

pozyskiwanie

środków

finansowych z funduszy Unii Europejskiej dla rozwiązywania problemów branżowych,
6. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości branży wodociągowo – kanalizacyjnej,
7. rozpowszechnianie oraz umacnianie prestiżu środowiska wodociągowo-kanalizacyjnego.
§ 10
Cele określone w §9 Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1. wspólne działania na rzecz ochrony środowiska,
2. skuteczne i efektywne pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych
Unii Europejskiej,
3. tworzenie ścieżki rozwoju inwestycyjnego, wspólnego dla uzasadnionych
ekonomicznie zadań,
4. wzrost produktywności i przychodów,
5. wprowadzanie nowych produktów i usług ,
6. wzrost dostępności usług,
7. pozyskanie do współpracy partnerów krajowych i zagranicznych,
8. uczestnictwo w międzynarodowych projektach,
9. tworzenie nowych miejsc pracy,
10. kształtowanie postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży,
11. efektywne kreowanie wizerunku Śląskiego Klastra Wodnego,
12. promowanie i wspieranie działań i inicjatyw pozarządowych,
13. organizowanie szkoleń dla członków organizacji pozarządowych,
14. zbieranie i wymianę informacji,
15. prowadzenie poradnictwa i konsultacji dla organizacji pozarządowych,
16. współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami wspierającymi ich
rozwój, a także organami administracji rządowej i samorządowej, publikowanie
materiałów informacyjnych; biuletynów, książek broszur, ulotek itp.
17. organizowanie szkoleń dla innych instytucji i podmiotów współpracujących
z organizacjami pozarządowymi,
18. współpracę z organizacjami międzynarodowymi oraz krajowymi dla swobodnego
i szybkiego przepływu informacji na temat organizacji pozarządowych i inicjatyw

je wspierających, w tym uczestnictwo w budowie porozumień, zespołów
konsultacyjnych, lobbing oraz opracowanie dokumentów formalnych w sprawie
współpracy,
19. prowadzenie prac naukowo-badawczych, służących rozwojowi systemu zaopatrzenia w
wodę województwa śląskiego,
20. występowanie w obronie interesów członków Stowarzyszenia,
współpracę z organami władzy w realizacji przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla
regionu i członków Stowarzyszenia,
21. uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz delegowanie swych członków do
organów doradczych władzy,
22. opracowywanie oraz przedkładanie opinii, ekspertyz i zapytań w sprawach
dotyczących środowiska organom władzy,
23. ocenę i rekomendację projektów przedsięwzięć gospodarczych, opracowywanych
przez członków Stowarzyszenia,
24. organizowanie i prowadzenie dla członków Stowarzyszenia systemu usług doradczych
i konsultingowych,
25. prowadzenie szkoleń, seminariów i konferencji, związanych z problematyką ochrony
środowiska i innych,
26. prowadzenie systemu informacji służącej nawiązaniu kontaktów gospodarczych,
27. organizację misji gospodarczych dla członków Stowarzyszenia,
28. organizację spotkań oraz imprez Stowarzyszenia, promocyjnych, wystaw,
29. działalność wydawniczą stałych oraz specjalistycznych materiałów informacyjnych
i reklamowych,
30. wymianę doświadczeń wśród członków Stowarzyszenia.
Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 11
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków honorowych,
3. członków wspierających.

§ 13
1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać zarówno osoba fizyczna, posiadająca
obywatelstwo polskie, jak również cudzoziemiec, mający stałe miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:
1a. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
1b. korzystają z pełni praw publicznych,
1c. utożsamiają się z celami statutowymi Stowarzyszenia.
2. Decyzję w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd zwykłą większością
głosów.
§ 14
1.Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w
rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.
2.Decyzję w sprawie przyznania członkostwa honorowego podejmuje Zarząd zwykłą
większością głosów.
3. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia, upowszechniać idee
Stowarzyszenia, posiada prawo udziału w posiedzeniach statutowych organów i uzyskiwania
bieżących informacji , dotyczących kierunków działania Stowarzyszenia.
4. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego.
5. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.
6. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 15
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna, zainteresowana statutową
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub
rzeczową . Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Decyzję o przyjęciu Członka Wspierającego podejmuje Zarząd, na wniosek ubiegającej się
o to osoby określonej w punkcie 1.
3.Członek wspierający ma prawo brać udział w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz
Stowarzyszenia wnioski i postulaty, dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
4.Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak
brać udział, z głosem doradczym, w statutowych władzach Stowarzyszenia.
5.Członek wspierający obowiązany jest do opłacania składek członkowskich.
6.Członek wspierający ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
§ 16
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są do:
1. aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz przyczyniania się do
realizacji jego statutowych celów,
2. przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
3. regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich ( nie później niż
do 30 marca danego roku kalendarzowego).

§ 17
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo brać czynny udział w życiu
Stowarzyszenia, a w szczególności:
1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia (czynne i bierne prawo
wyborcze),
2. uczestniczenia, z głosem stanowiącym, w Walnym Zebraniu oraz w innych
zebraniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
3. korzystać z lokalu, urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
4. składać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcji
Stowarzyszenia,
5. korzystać w swej działalności z opieki, gwarancji i rekomendacji Stowarzyszenia.

§ 18
Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
2. śmierci,
3. pozbawienia praw publicznych,
4. utraty przez członka zdolności do czynności prawnych,
5. wykreślenia członka dokonanego na podstawie uchwały Zarządu w przypadku
zalegania z opłatą składki członkowskiej (dłużej niż 6 miesięcy),
6. wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu z powodu:
naruszania zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał lub regulaminów, a w szczególności
nie uczestniczenia w działaniach Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż jeden rok,
działania na szkodę Stowarzyszenia.
§ 19
Ze Stowarzyszenia nie można wykluczyć członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
przed uprzednim odwołaniem ich ze składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
§ 20
Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność bezwzględnie nie obejmuje:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów
lub pracowników oraz ich bliskich osób, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób

trzecich, chyba, że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
Stowarzyszenia,
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy
oraz ich osób bliskich.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 21
Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 22

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, z tym, że pierwsza
kadencja trwa rok .

§ 23
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania ( z zastrzeżeniem § 42
ust.1). W przypadku braku quorum na Walnym Zebraniu Członków , Walne Zebranie może
się odbyć w II terminie, wyznaczonym na pół godziny po upływie pierwszego terminu, bez
względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia. Głosowania są jawne, za wyjątkiem
spraw określonych w § 27 ust. 2, § 29 ust. 2 i § 35 ust. 1. Na wniosek chociażby jednego
członka, uchwały są podejmowane z wyłączeniem jawności.

§ 24
W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
w trakcie trwania kadencji skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie
wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba powołanych członków
władz,

nie

może

przekraczać

1/3

liczby

członków,

pochodzących

z

wyboru.

Uchwałę w sprawie uzupełnienia podejmuje organ, którego osoba jest członkiem.

§ 25
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
§ 26
1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd - przynajmniej jeden raz w roku- nie
później niż do dnia 30 czerwca każdego roku.
2. Walne Zebranie Członków powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego
roku kalendarzowego, jak również, w przypadku gdy organ lub osoby uprawnione do
zwoływania zgromadzeń uznają to za wskazane.
Prawo do zwołania Walnego Zebrania Członków przysługuje: Zarządowi z własnej
inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, jak również na pisemny wniosek
co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia w terminie 1 miesiąca od otrzymania
wniosku.
3. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały tylko w sprawach, dla których
zostało zwołane i zostały one przedstawione w porządku obrad, chyba, że wszyscy
członkowie Stowarzyszenia obecni na posiedzeniu wyrażą zgodę na rozszerzenie porządku
obrad. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba, że
wszyscy członkowie Stowarzyszenia są obecni na zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie
zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjętych uchwał.
4. Pracami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący, wybierany wraz
z Protokolantem przez Walne Zebranie Członków.
5. Zarząd zawiadamia listownie wszystkich członków Stowarzyszenia o terminie i miejscu
Walnego Zebrania Członków co najmniej na 14 dni przed jego terminem.

W zawiadomieniu należy określić dzień, godzinę, miejsce oraz szczegółowy porządek obrad,
a także ewentualne zmiany statutu.
§ 27
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, należy:
a. uchwalanie Statutu i jego zmiany,
b. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Władz Stowarzyszenia,
d. udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
e. uchwalanie budżetu i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,
f. uchwalanie planów działania Stowarzyszenia,
g. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej w przypadkach
określonych w statucie,
h. ustalanie wysokości składek członkowskich,
i. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani w głosowaniu tajnym.
§ 28
Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym
Zebraniem Członków.
§ 29
1. Zarząd składa się z 3-5 członków.
2. Na

pierwszym posiedzeniu po wyborach - Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa

i Wiceprezesa, w głosowaniu tajnym.
§ 30
Członkiem Zarządu Stowarzyszenia nie może być osoba, która:
1. pozostaje z członkami Komisji Rewizyjnej w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa.
2. była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

§ 31
Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał lub na wniosek prezesa lub
dwóch członków Zarządu ( w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku).

§ 32
Do kompetencji Zarządu należy:
1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
2. skreślanie i wykluczanie członków,
3. nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia,
4. zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
5. opracowywanie planów działania Stowarzyszenia,
6. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
7. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów
Stowarzyszenia,
8. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
§ 33
Od uchwały Zarządu w sprawie, przyjęcia, skreślenia, wykluczenia ze Stowarzyszenia,
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty otrzymania
zawiadomienia. Odwołanie rozpatruje Walne Zebranie Członków na najbliższym
posiedzeniu.
§ 34
Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.

§ 35
1.Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków którzy ze swego grona wybierają
przewodniczącego, zastępcę i sekretarza, w głosowaniu tajnym.
2.Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu.
3.Członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie może być również osoba, która:
3a. pozostaje z członkami Zarządu Stowarzyszenia w stosunkach pokrewieństwa,
powinowactwa.
3b. była skazana prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwo popełnione

z winy

umyślnej.
§ 36
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w roku lub na wniosek
przewodniczącego albo dwóch członków Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od
zgłoszenia wniosku.
§ 37
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności Stowarzyszenia,
2. występowanie do Zarządu i Walnego Zebrania Członków z wnioskami
pokontrolnymi,
3. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności,
4. żądanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień od Zarządu lub członków Stowarzyszenia.
§ 38
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.

Rozdział V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 39
Majątek Stowarzyszenia stanowią składniki nabyte w trakcie działalności Stowarzyszenia.
§ 40
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z wpływów ze składek członkowskich, darowizn,
spadków, zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia, dochodów z własnej działalności
gospodarczej.
2. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może korzystać z ofiarności
publicznej.
3. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych
przepisach.

§ 41
1. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz na
pokrycie niezbędnych kosztów.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia rozporządza Zarząd.
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań
majątkowych upoważniony jest prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu
łącznie.

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 42
1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana wymagają bezwzględnej większości głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga kwalifikowanej większości 2/3
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
3.Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji, osobę likwidatora
oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
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