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Siewierskie Towarzystwo Ekologiczne

   W dniu 5 marca liczna grupa sympatyków przyrody z terenu Gminy Siewierz oraz innych miejscowości z naszego regionu powołała do życia
stowarzyszenie ekologiczne. Po gorącej dyskusji ustalono oficjalną nazwę organizacji w brzmieniu: Siewierskie Towarzystwo Ekologiczne
„WAWRZYNEK”. Nazwa ta nawiązuje do dość rzadkiej i będącej pod ścisłą ochroną rośliny - wawrzynka wilczełyko, występującej na terenie
naszej Gminy. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Siewierz.
   Powołane stowarzyszenie ma tzw. formę „zwykłą” co oznacza, że zrzeszenie nie posiada osobowości prawnej, choć z mocy ustawy ma
zdolność  prawną.  To  stowarzyszenie  nie  podlega  obowiązkowi  rejestracji  w  KRS,  jednakże  musi  być  zgłoszone  na  piśmie  organowi
nadzorującemu – w tym przypadku Staroście Będzińskiemu.
   Zgodnie z uchwalonym regulaminem stowarzyszenie ma na celu działanie na rzecz czystości i ochrony środowiska, wspieranie i kreowanie
lokalnych  inicjatyw  społecznych  i  samorządowych  opartych  na  działaniach  proekologicznych,  prowadzenie  działalności  informacyjnej  i
edukacyjnej w zakresie ochrony środowiska oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju.
Swoje  cele  stowarzyszenie  będzie  realizować  między  innymi  poprzez  organizowanie  akcji  upowszechniających  działania  proekologiczne,
działalność dydaktyczną, organizowanie konkursów przyrodniczych i spotkań, rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony
środowiska i ekologii a także promocję postaw proekologicznych w Internecie i mediach.
   Na chwilę obecną stowarzyszenie zrzesza 35 członków. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat mogą należeć do Stowarzyszenia i
korzystać  wyłącznie  z  czynnego  prawa  wyborczego.  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. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od
daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.
   Przedstawicielem Stowarzyszenia, reprezentującym organizację na zewnątrz została Katarzyna Nowak – nauczyciel biologii z Zespołu Szkół w
Siewierzu.
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Urząd Miasta i Gminy Siewierz, 42-470 Siewierz, ul. Żwirki i WIgury 16, tel. 32 64 99 400, e-mail: siewierz@siewierz.pl
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz mgr Zdzisław Banaś
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