UCHWAŁA NR LXXVI/737/97
Rady Miasta Krakowa
z dnia 9 kwietnia 1997 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Krakowa
do Stowarzyszenia Europejskich Miast Kultury Roku 2000.
Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie terytorialnym /tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, zm.:
Dz. U. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43/
i w związku z § 1 ust. 2 uchwały Nr VI/47/90 Rady Miasta Krakowa w sprawie
udzielenia Prezydentowi Miasta Krakowa upoważnienia w zakresie wstępnych
deklaracji współpracy międzynarodowej oraz przystępowania do organizacji
międzynarodowych, Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1.
Deklaruje się przystąpienie Gminy Miasta Krakowa od roku 1997 do
Stowarzyszenia Europejskich Miast Kultury Roku 2000.
§ 2.
Po zapoznaniu się ze Statutem Stowarzyszenia Europejskich Miast Kultury Roku
2000 /załącznik do uchwały/, Rada Miasta Krakowa oświadcza, że jest on przyjęty
w całości i będzie przestrzegany.
§ 3.
Składki członkowskie i inne wydatki wynikające z przynależności Gminy Miasta
Krakowa do Stowarzyszenia Europejskich Miast Kultury Roku 2000 opłacane będą
z budżetu Miasta Krakowa. Środki na pokrycie opłat z tytułu przynależności Gminy
Miasta Krakowa do Stowarzyszenia Europejskich Miast Kultury Roku 2000 znajdą
corocznie zabezpieczenie w budżecie Miasta Krakowa w dziale 83 Kultura i Sztuka,
rozdział 8495, zadanie Promocja.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław HANDZLIK

Załącznik do uchwały Nr LXXVI/737/97
Rady Miasta Krakowa z dnia 9 kwietnia 1997 r.
Stowarzyszenie międzynarodowe
Ustawa z 25.10.1919 r.
Niżej podpisane:
1. Miasto AVIGNON
2. Miasto BERGEN
3. Miasto BOLONIA
4. Miasto BRUKSELA
5. Miasto KRAKÓW
6. Miasto HELSINKI
7. Miasto PRAGA
8. Miasto REYKJAVIK
9. Miasto SANTIAGO DE COMPOSTELA
niniejszym zgodnie postanowiły wspólnie ustanowić, wg ustawy z dnia 25.10.1919 r.,
ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 06.12.1954 r., stowarzyszenie
międzynarodowe o nazwie „STOWARZYSZENIE EUROPEJSKICH MIAST
KULTURY ROKU 2000”, dla którego przyjęły następujący Statut:
I. NAZWA, SIEDZIBA, PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
Art. 1 - NAZWA
Ustanawia się stowarzyszenie międzynarodowe dla celów artystycznych i kulturalnych.
Stowarzyszenie będzie znane pod nazwą STOWARZYSZENIE EUROPEJSKICH
MIAST KULTURY ROKU 2000.
Stowarzyszenie to podlega prawu belgijskiemu, które przyznaje osobowość prawną
międzynarodowemu stowarzyszeniu realizującemu cele filantropijne, religijne,
naukowe, artystyczne lub pedagogiczne na mocy ustawy z dnia 25.10.1919 r., ze
zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 06.12.1954 r.
Art. 2 - SIEDZIBA
Siedzibę Stowarzyszenia ustanawia się w BRUKSELI.
Zwyczajną decyzją Rady siedziba może zostać przeniesiona w inne miejsce w Belgii,
a fakt ten należy opublikować w tym samym miesiącu w Moniteur Belge (belgijski
Dziennik Ustaw).
Art. 3 - CEL
Stowarzyszenie nie jest nastawione na zysk, a jego celem jest wspomaganie, promocja,
organizacja i opracowywanie wspólnych przedsięwzięć i działań, które jego członkowie
będą realizować jako Europejskie Miasta Kultury Roku 2000, jak również
najefektywniejsze i najszersze propagowanie tych przedsięwzięć i działań na forum
międzynarodowym.
Miasta będą pracować nad przybliżaniem kultury wszystkich miast i państw sobie
nawzajem oraz wszystkim innym narodom Europy i całego świata.
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kulturalnego roku 2000.
Miasta będą starać się, by ich mieszkańcy oraz obywatele każdego kraju stali się
bardziej świadomi kultury innych miast. Ponadto zostaną podjęte czynne działania,
dzięki którym obywatele będą mogli uczyć się poznawania ludzi i kultury innych miast
w sposób samodzielny i bez uprzedzeń, a działania te przybiorą stałe formy, które będą
kontynuowane po Roku Miast Kultury. Współpraca ta zaktywizuje obywateli i wesprze
demokrację obywatelską. Problem ten dotyczy procesów rozwoju, które rozpoczną się
natychmiast i będą trwały w nowym tysiącleciu.
Działania Miast Kultury maja na celu zbliżenie narodów Europy poprzez kulturę
II. CZŁONKOWIE
Art. 4 - CZŁONKOWIE
Członkami Stowarzyszenia są założyciele.
Art. 5 - PRZYJĘCIA - REZYGNACJE - WYKLUCZENIA
Przyjęcie nowych członków następuje na pisemny wniosek adresowany do Rady, która
jest upoważniona do narzucenia konkretnych warunków przyjęcia. Walne
Zgromadzenie samodzielnie postanawia, czy kandydat na członka zostanie przyjęty czy
nie.
Członkowie mogą składać rezygnacje od dnia 01.06.2001, listem poleconym
skierowanym do Przewodniczącego Rady, z trzymiesięcznym okresem powiadomienia.
Jeśli dana rezygnacja powoduje redukcję liczby członków do stanu poniżej trzech,
Walnemu Zgromadzeniu zostanie przedłożona kwestia likwidacji.
Po wysłuchaniu zainteresowanej strony, Rada może zaproponować wykluczenie
członków Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie, które wg Art. 8 zbiera się większością
dwóch trzecich głosów członków obecnych lub reprezentowanych, będzie wydawać
postanowienia o wykluczeniu członków, których postępowanie okazało się niezgodne
z jego celami.
Ani członkowie wykluczeni ani tacy, którzy złożyli rezygnację, ani też prawowici
roszczyciele nie mogą korzystać z prawa roszczenia zwrotu zapłaconych składek
członkowskich ani swego wkładu w majątek ani pozostałej części majątku
stowarzyszenia.
Art. 6 - SKŁADKA CZŁONKOWSKA
Członkowie będą płacić składkę członkowską, której wysokość będzie ustalana rocznie,
jednogłośnie przez Walne Zgromadzenie na wniosek Rady.
III. WALNE ZGROMADZENIE
Art. 7 - ZAKRES UPRAWNIEŃ - SKŁAD
Walne Zgromadzenie składa się ze wszystkich członków posiadających prawo głosu
wg zasady jeden głos na jednego członka. Każdy członek może być reprezentowany
przez jedną osobę fizyczną, wg decyzji podjętych lokalnie.
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Stowarzyszenia.
Następujące sprawy rezerwuje się jako podlegające wyłącznie decyzji Walnego
Zgromadzenia:
(1) zatwierdzanie budżetów i rozliczeń;
(2) wybór członków Rady i jej Przewodniczącego oraz ich odwołanie; ---[przypis do powyższego] Jeśli ustalenie Przewodniczącego przewidziano w porządku obrad
Walnego Zgromadzenia - porządek obrad ma być opublikowany w Moniteur Belge.

(3) zmiany Statutu;
(4) rozwiązanie Stowarzyszenia;
(5) uchwalanie i zmiany Przepisów Wewnętrznych;
(6) wykluczanie członków.
Art. 8 - SESJE
Walne Zgromadzenie zbiera się na sesje co roku, pod koniec maja, pod
przewodnictwem Przewodniczącego Rady w oficjalnej siedzibie lub w innym miejscu,
które zostało wskazane w powiadomieniu o sesji. Sesja zwoływana jest przez
Przewodniczącego Rady. Powiadomienie o sesji zostaje wysłane co najmniej osiem dni
przed sesją i zawiera porządek obrad.
Ponadto Przewodniczący Rady jest upoważniony do zwołania nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia po wystąpieniu wymienionych poniżej okoliczności
i warunków:
(1) decyzją Rady, za każdym razem, gdy wymaga tego interes Stowarzyszenia, lub
(2) na mocy pisemnego wniosku co najmniej dziesięciu procent członków,
skierowanego do Przewodniczącego i określającego tematy wymagające omówienia.
Art. 9 - OBRADY
Walne Zgromadzenie będzie obradować pełnoprawnie jedynie wtedy, gdy obecne bądź
reprezentowane będą co najmniej dwie trzecie członków założycieli posiadających
prawo głosu.
Na Walne Zgromadzenie każdy członek może przysłać swego przedstawiciela, którym
musi być inny członek zaopatrzony w specjalne pełnomocnictwo. Każdy członek będzie
mógł jednakże być zaopatrzony w nie więcej niż jedno pełnomocnictwo.
Wyjąwszy przypadki nadzwyczajne, ujęte w niniejszym Statucie, uchwały są
podejmowane zwykłą większością obecnych bądź reprezentowanych aktywnych
członków. Wszyscy członkowie są powiadamiani o decyzjach podjętych w czasie sesji.
Nie może zostać podjęta żadna uchwała dotycząca sprawy nie figurującej w porządku
obrad.
Uchwały Walnego Zgromadzenia są zapisywane w rejestrze sygnowanym przez co
najmniej dwóch członków Rady, w tym Przewodniczącego; rejestr przechowuje
Sekretarz, który będzie udostępniał go członkom.
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Art. 10 - SKŁAD
Stowarzyszeniem zarządza Rada Zarządu. W skład Rady Zarządu wchodzą wszyscy
członkowie posiadający prawo głosu wg zasady jeden głos na jednego członka. Każdy
członek może być reprezentowany przez jedną osobę fizyczną, wg decyzji podjętych
lokalnie.
Co najmniej jeden członek musi być narodowości belgijskiej.
W skład Rady wchodzi Przewodniczący, ponadto wybierze ona Sekretarza i Skarbnika.
Mandat jest pięcioletni.
Art. 11 - ZAKRES UPRAWNIEŃ
Rada dzierży wszelkie uprawnienia związane z administracją, z wyjątkiem tych, które
stanowią wyłączny prerogatyw Walnego Zgromadzenia.
Ponadto Rada Zarządu jest uprawniona do zatrudniania personelu, może także zlecać
codzienne zarządzanie stowarzyszeniem, wykorzystując zasadę podpisów
hierarchicznych, jednemu administratorowi bądź większej ilości administratorów
tworzących Biuro, lub też jednemu ze swych funkcjonariuszy.
W przypadku powołania Biura, wystarczy podpis jednej z osób decydujących o jego
składzie.
Art. 12 - ZEBRANIA
Rada zbiera się co najmniej raz w roku bądź na specjalne wezwanie Przewodniczącego.
Art. 13 - OBRADY
Rada będzie obradować w pełni praw jedynie wtedy, gdy obecne bądź reprezentowane
będą dwie trzecie jej członków.
Członek może być reprezentowany przez innego członka, który jednak nie może być
zaopatrzony w dwa pełnomocnictwa.
Każdy Członek Rady może być reprezentowany przez inną osobę fizyczną zaopatrzoną
w pisemne pełnomocnictwo nadane przez tego członka.
Uchwały Rady podejmowane są większością reprezentowanych członków.
W przypadku równego podziału głosów, Przewodniczący ma głos decydujący.
Uchwały są wpisywane w rejestrze sygnowanym przez co najmniej dwóch członków,
w tym Przewodniczącego; rejestr przechowuje Sekretarz, który będzie udostępniał go
członkom stowarzyszenia.
Art. 14 - PRZEDSTAWICIELSTWO
Z wyłączeniem czynności innych niż te, które łączą się z codziennym zarządzaniem,
wszelkie akty wiążące dla Stowarzyszenia, z wyjątkiem zadań zleconych (patrz Art.
11), będą podpisywane przez Przewodniczącego i jednego innego członka Rady, który
nie będzie zobowiązany opowiadać się przed stronami trzecimi co do przyznanych w
tym celu uprawnień.
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reprezentowana przez swego Przewodniczącego lub jednego spośród jej członków
wyznaczonego w tym celu przez Radę.
V. BUDŻETY I ROZLICZENIA
Art. 15 - ROK FINANSOWY - BUDŻETY - ROZLICZENIA
Rok finansowy będzie zamykał się datą 31 grudnia.
Rada jest zobowiązana przedstawić rozliczenia za mijający/ubiegły rok finansowy oraz
budżet na następny rok finansowy do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.
VII. ZMIANY STATUTU - ROZWIĄZANIE - LIKWIDACJA
Art. 16 - ZMIANY STATUTU - ROZWIĄZANIE - LIKWIDACJA
Na mocy Art. 5 ustawy z dnia 25.10.1919r., wszelkie wnioski postulujące rozwiązanie
Stowarzyszenia oraz wnioski postulujące zmiany w Statucie stowarzyszenia muszą być
składane przez Radę lub co najmniej trzech członków Stowarzyszenia, którzy składają
je na ręce Rady.
Rada zobowiązana jest powiadomić o dacie Walnego Zgromadzenia, które wyda
orzeczenie odnośnie złożonego wniosku i poinformuje członków Stowarzyszenia o tej
decyzji co najmniej na trzy miesiące wcześniej.
Walne Zgromadzenie będzie obradować pełnoprawnie jedynie wtedy, gdy obecne bądź
reprezentowane będą co najmniej dwie trzecie członków posiadających prawo głosu.
Niemniej jednak jeśli to Walne Zgromadzenie nie zbierze kworum dwóch trzecich
aktywnych członków Stowarzyszenia, zostanie zwołane nowe Walne Zgromadzenie na
tych samych warunkach co pierwsze. Owo późniejsze Walne Zgromadzenie wyda
definitywne i pełnoprawne orzeczenie odnośnie danego wniosku, bez względu na
proporcjonalną ilość obecnych lub reprezentowanych członków.
Żadna decyzja nie zostanie podjęta bez większości wynoszącej dwie trzecie głosów.
Walne Zgromadzenie określi sposób rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia.
VII. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 17 - USTAWA Z DNIA 25.10.1919 R.
Sprawy nie określone przez niniejszy Statut oraz na przykład sprawy dotyczące
publikacji w Moniteur Belge (belgijski Dziennik Ustaw) będą regulowane
postanowieniami ustawy z dnia 25.10.1919 r.

