STATUT STOWARZYSZENIA „MIASTA W INTERNECIE”
TEKST JEDNOLITY
Sporządzony w dniu 17 czerwca 2016 roku, uwzględniający Statut w brzmieniu przyjętym uchwałą
Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w dniu 7 sierpnia 2004 roku oraz zmiany Statutu przyjęte
uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 grudnia 2004 roku, w dniu 10 marca
2007 roku oraz w dniu 1 marca 2008 roku, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo –
Wyborczego w dniu 13 marca 2010 roku, Zwyczajnego Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia w
dniu 16 marca 2013 roku a także Zwyczajnego Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia w dniu 11
czerwca 2016 roku.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1.
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" i zwane jest w dalszej części
Statutu Stowarzyszeniem.
§2.
1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o
Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.855, z późn.zm.) i posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
§3.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedziba mieści się w
Tarnowie.
§4.
Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy „SMWI”.
§5.
Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
§6.
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
Rozdział II
Cele i środki działania
§7.
Celem Stowarzyszenia jest:
1. udział w tworzeniu i promocja społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na
wiedzy w Polsce,
2. upowszechnianie wiedzy o rozwiązaniach technologii informacyjno - komunikacyjnych w
administracji publicznej i edukacji, szczególnie w zakresie dydaktyki cyfrowej

3.

proponowanie i wspieranie przedsięwzięć z dziedziny społeczeństwa
informacyjnego dla wzmacniania pozycji Polski w Unii Europejskiej,
4. podejmowanie działań na rzecz modernizacji cyfrowej państwa, ze
szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej i edukacji,
5. prowadzenie działalności naukowej, badawczo-rozwojowej, naukowotechnicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony
środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci
telekomunikacyjnych na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, edukacji, dobroczynności,
ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
§8.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. budowanie zasobów wiedzy, edukację oraz promocję problematyki Społeczeństwa
Informacyjnego
2. działalność upowszechniającą idee rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce oraz
modernizacji administracji publicznej
3. prowadzenie działalności naukowo-badawczej, w tym tworzenie i prowadzenie instytucji
naukowo-badawczych
4. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
a) drukowanie gazet (PKD 18.11.Z),
b) pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),
c) działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z),
d) reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
e) wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
f) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),
g) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
h) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
i) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
j) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
k) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
(PKD 59.11.Z),
l) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi (PKD 59.12.Z),
m) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
(PKD 59.13.Z),
n) działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z),
o) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
p) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
q) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
r) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
s) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i usługowych
(PKD 62.09.Z),
t) przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność (PKD 63.11.Z),
u) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
v) działalność agencji informacyjnych (PKD 63.19.Z),

5.
6.
7.
8.

w) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
nie sklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
x) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
y) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
z) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
(PKD 72.11.Z),
aa) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych (PKD 72.19.Z),
bb) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych (PKD 72.20.Z),
cc) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
dd) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD
73.12.A),
ee) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD
73.12.B),
ff) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet) (PKD 73.12.C),
gg) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD
73.12.D),
hh) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
ii) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
jj) działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),
kk) działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),
ll) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
mm) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
nn) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD
77.33.Z),
oo) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
(PKD 78.10.Z),
pp) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
qq) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna
działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),
rr) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
ss) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.B),
tt) działalność wspomagająca edukację (PKD85.60.Z),
uu) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).
inicjowanie, udział i prowadzenie przedsięwzięć związanych z wdrażaniem systemów
informatycznych
organizację Konferencji "Miasta w Internecie" oraz kongresów, seminariów, sympozjów i sesji
naukowych
organizację szkoleń i kursów, warsztatów, wykładów i odczytów
współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zajmującymi się działalnością o
podobnym przedmiocie

9.

występowanie do instytucji i organizacji Unii Europejskiej, władz
państwowych i samorządowych oraz organizacji pozarządowych w
sprawach związanych z rozwojem Społeczeństwa Informacyjnego oraz
Gospodarki Opartej na Wiedzy
10. działalność usługową, doradczą i konsultingową wobec podmiotów
prywatnych i publicznych, szczególnie w dziedzinie elektronicznej administracji i
Społeczeństwa Informacyjnego
11. zakładanie spółek i przystępowanie do nich.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§9.
1. Członkowie dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
§10.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba
prawna, która złoży wypełnioną deklarację członkowską a także uzyska pisemną rekomendację
przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia przez dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia lub
jednego członka Komisji Rewizyjnej i jednego członka Zarządu Stowarzyszenia. Decyzję o przyjęciu
w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia.
§11.
Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia
2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu
3) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia
4) korzystać z pomocy Stowarzyszenia
5) brać udział w pracach komisji i sekcji tematycznych.
§12.
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1) przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
2) czynne uczestnictwo w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia
3) regularne opłacanie składek członkowskich.
§13.
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana
merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i
zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający posiada
prawa określone w §11 pkt. 3 i 4 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem
doradczym. Członek wspierający - osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem
swego przedstawiciela.

§14.
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna oraz
osoba prawna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest z
obowiązku płacenia składek członkowskich.
§15.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu
b) skreślenia przez Zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 3
miesięcy, po uprzednim upomnieniu doręczonym pocztą lub listem elektronicznym
c) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu,
regulaminów i uchwał Stowarzyszenia lub działania na jego szkodę
d) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego - osobę prawną.
2. Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni,
do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§16.
1.Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz trwa 6 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w
zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie.
3. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może
przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
§17.
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub
nadzwyczajne.
§18.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz na dwa lata jako sprawozdawcze i co sześć
lat jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie lub w formie listu
elektronicznego o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14
dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim w pierwszym terminie co najmniej
połowa jego członków. W drugim terminie, który może być zwołany po upływie trzydziestu
minut od terminu Walnego Zgromadzenia zwołanego w pierwszym terminie, jest ono ważne
bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków. Informacja o możliwości zwołania

Walnego Zgromadzenia w drugim terminie powinna być zamieszczona w
zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w
pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia
b) podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek
Komisji Rewizyjnej
c) wybór prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej
d) ustalanie wysokości składek członkowskich
e) nadawanie godności członka honorowego
f) podejmowanie uchwał w sprawach zmian Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia
g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
§19.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty
zgłoszenia wniosku i obradować wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
3. Wnioski dotyczące zmiany Statutu lub likwidacji Stowarzyszenia nie mogą być rozpatrywane,
o ile nie były uprzednio umieszczone w porządku obrad.
§20.
1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.
Zarząd składa się 5-7 członków, w tym: prezesa, I wiceprezesa, wiceprezesa, sekretarza i
skarbnika.
2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa (lub na wniosek dwóch członków Zarządu) w
miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
§21.
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) zwoływanie Walnych Zgromadzeń
b) kierowanie działalnością Stowarzyszenia, w tym działalnością gospodarczą, zgodnie ze
Statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia
c) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia
d) sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, w tym rocznych sprawozdań
finansowych i z działalności oraz ich zatwierdzanie,
e) podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia pozycji Stowarzyszenia pośród podmiotów
publicznych i gospodarczych działających na rzecz rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
g) dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia, w tym zaciąganie w jego imieniu zobowiązań,
tworzenie innych podmiotów, w tym spółek prawa handlowego, a także przystępowanie do innych
podmiotów, w tym spółek prawa handlowego
i) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających
j) powoływanie oddziałów, komisji i sekcji tematycznych Stowarzyszenia

k) powoływanie rzeczoznawców i ekspertów
l) określanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia
m) rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz
Stowarzyszenia.
2. Od decyzji Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu członka Stowarzyszenia oraz
w sprawach sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności
Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia. Zarząd
zobowiązany jest umieścić w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt
zawierający rozpatrzenie takiego odwołania. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tym
przedmiocie jest ostateczna.
§22.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 lub 4 członków, którzy spośród siebie wybierają
przewodniczącego.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) dokonywanie kontroli działalności Stowarzyszenia co najmniej raz do roku
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień
c) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
d) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z
wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§23.
1. Na majątek Stowarzyszenia składają się środki pieniężne, wierzytelności, ruchomości i
nieruchomości.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
a) składek członkowskich
b) darowizn, spadków i zapisów
c) dochodów z własnej działalności gospodarczej
d) dochodów z majątku Stowarzyszenia
e) ofiarności publicznej.
3. Majątek Stowarzyszenia powstaje również z przychodów uzyskiwanych w związku z udziałem
Stowarzyszenia w projektach krajowych i międzynarodowych, w tym środków finansowych od
organizacji i instytucji międzynarodowych.
4. Dochody z własnej działalności gospodarczej Stowarzyszenie przeznacza wyłącznie na
realizację swoich celów, o jakich mowa w § 7.

1.

§24.
Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu,
w tym prezes albo I wiceprezes albo wiceprezes.

2.

Do ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa
Zarządu albo I wiceprezesa albo wiceprezesa.
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

1.

2.

§25.
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę
obecnych.
W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje o
przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi
likwidację Stowarzyszenia.

Jednolity tekst Statutu Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” sporządził Zarząd Stowarzyszenia, za
Zarząd:

Arkadiusz Złotnicki – I Wiceprezes

Artur Krawczyk - Sekretarz

Tarnów, dnia 17 czerwca 2016 roku.

