Bydgoska Federacja Ruchów Miejskich
1. Jako organizacje społeczne i inicjatywy nieformalne skupiające swoje działania na rozwoju
Bydgoszczy i regionu, powołujemy Bydgoską Federację Ruchoó w Miejskich, mającą na celu dązż enie do
zapewnienia w rozwoju miasta i aglomeracji oraz jej najblizż szego otoczenia jak najlepszych rozwiązanó
w zakresie polityk miejskich, obejmujących m.in.:
- prawo do miasta czyli korzystania z zasoboó w miasta i prawo do wspoó łdecydowania
o najwazż niejszych sprawach miasta oraz mieszkanek i mieszkanó coó w,
- demokrację miejską jako ciągłą partycypację mieszkanó coó w w realnym podejmowaniu decyzji
o miesó cie, opartą na edukacji obywatelskiej,
- budzż et miasta okresó lający potrzeby i aspiracje mieszkanó coó w w trakcie ciągłego obywatelskiego
dialogu,
- zasady społecznej sprawiedliwosó ci jako opiekę nad słabszymi członkiniami i członkami wspoó lnoty
miejskiej,
- wsparcie lokalnej przedsiębiorczosó ci, zwłaszcza w handlu i usługach,
- godne warunki pracy i płacy finansowanych z miejskich só rodkoó w publicznych,
- zapewnianie dostępnosó ci mieszkalnictwa komunalnego dla najliczniejszej grupy przeciętnie
zamozż nych mieszkanek i mieszkanó coó w,
- najwyzż szą jakosó có zż ycia mieszkanek i mieszkanó coó w opartą na dostępnosó ci usług publicznych,
- zroó wnowazż ony rozwoó j wymagający ochrony só rodowiska przyrodniczego jako kluczowego czynnika
kształtującego warunki zż ycia w miesó cie,
- zroó wnowazż ony transport opierający się na wysokiej jakosó ci systemie powszechnie dostępnej
komunikacji publicznej oraz ruchu pieszym i rowerowym i zmniejszający rolę transportu
samochodowego,
- zapewnianie ładu przestrzennego i estetyki przestrzeni, warunkujących sprawne funkcjonowanie
miasta, minimalizujących konflikty interesoó w w przestrzeni i sprzyjających dobrostanowi
i atrakcyjnosó ci miasta,
- rewitalizację zdegradowanych i historycznych obszaroó w miejskich jako warunkującą rozwoó j
i podtrzymanie ich tozż samosó ci,
- kulturę i sztukę jako podstawy i zó roó dła miejskiego sposobu zż ycia,
- dekoncentrację instytucji publicznych, sprzyjającą rozwojowi całosó ci kraju,
- systemowe przeciwstawianie się procesom suburbanizacji jako destrukcyjnemu procesowi dla
miasta,
- przeciwdziałanie katastrofie klimatycznej jako największemu wspoó łczesnemu wyzwaniu ludzkosó ci,
w szczegoó lnosó ci w zakresie emisji gazoó w cieplarnianych oraz szkodliwych dla zdrowia pyłoó w
i substancji, ktoó re powstają w wyniku spalania paliw kopalnych – prawo kazż dego mieszkanó ca do
czystego powietrza,
- jawnosó có i prawo do informacji jako gwarancję przejrzystego gospodarowania majątkiem publicznym
i zarządzania politykami publicznymi, pozwalające mieszkankom i mieszkanó com na sprawowanie
kontroli obywatelskiej.
2. Zasadą funkcjonowania Bydgoskiej Federację Ruchoó w Miejskich jest osiąganie konsensusu
członkoó w w podejmowanych decyzjach, a w przypadku roó zż nicy stanowisk podejmowanie decyzji
zwykłą większosó cią głosoó w przy udziale co najmniej połowy członkoó w Federacji, w tym co najmniej
dwoó ch członkoó w-załozż ycieli.
3. Biezż ącymi pracami Bydgoskiej Federacji Ruchoó w Miejskich kierują łącznie wspoó łprzewodnicząca
i wspoó łprzewodniczący, wybierani sposó roó d członkoó w Federacji zgodnie z zasadami okresó lonymi
w pkt 2 na dwuletnią kadencję, z tym zż e corocznie wybiera się jedną osobę, dązż ąc do zachowania
parytetu płci oraz roó wnomiernej reprezentacji poszczegoó lnych członkoó w.

4. Dla wazż nosó ci wszelkich podejmowanych decyzji i osó wiadczenó woli w imieniu Federacji wymagana
jest łączna reprezentacja przez wspoó łprzewodniczącą i wspoó łprzewodniczącego, upowazż nionych
kazż dorazowo do wyrazż enia stanowiska przez członkoó w Federacji zgodnie z zasadami okresó lonymi
w pkt 2. W przypadku wyrazż ania opinii przez Federację, kazż dy z jej członkoó w zachowuje prawo
zgłoszenia zdania odrębnego.
5. Do Bydgoskiej Federacji Ruchoó w Miejskich mozż e przystąpicó kazż da organizacja społeczna
i inicjatywa nieformalna podzielająca idee i zasady wyrazż one w niniejszym statucie, składająca
osó wiadczenie o zgodnosó ci swojej działalnosó ci z zasadami polskiego prawa i niezaleganiu ze
zobowiązaniami finansowymi wobec jakichkolwiek podmiotoó w. O przyjęciu organizacji lub inicjatywy
do Federacji, albo jej wykluczeniu wskutek nieprzestrzegania zapisoó w niniejszego statutu, decydują
członkowie Federacji zgodnie z zasadami okresó lonymi w pkt 2. Kazż dy członek mozż e w dowolnym
momencie wystąpicó z Federacji zawiadamiając o tym fakcie z miesięcznym wyprzedzeniem.
6. Bydgoska Federacja Ruchoó w Miejskich jest dobrowolną, niezalezż ną formą wspoó łpracy jej członkoó w
i nie jest organizacją pozarządową ani związkiem organizacji pozarządowych w mysó l przepisoó w prawa
o stowarzyszeniach, fundacjach, działalnosó ci pozż ytku publicznego i pokrewnych oraz nie posiada
osobowosó ci prawnej.
7. Bydgoska Federacja Ruchoó w Miejskich funkcjonuje w mysó l zasady pro publico bono, nie posiada
majątku, nie działa dla zasady osiągnięcia zysku finansowego, nie mozż e bycó stroną zobowiązanó
finansowych ani umoó w okresó lających nalezż nosó ci bądzó roszczenia finansowe.
8. Członkowie-załozż yciele Bydgoskiej Federacji Ruchoó w Miejskich:
- Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy,
- Stowarzyszenie MODrzew – Monitoring Obywatelski Drzew,
- Stowarzyszenie Bydgoski Alarm Smogowy – Czyste Powietrze Powiedz TAK,
- Stowarzyszenie Obywatel Działa,
- Stowarzyszenie Samorządna Bydgoszcz,
- Stowarzyszenie Architektoó w Polskich – Oddział Bydgoszcz.
9. Kazż dy członek Federacji ma jeden roó wnowazż ny głos. Poszczegoó lnych członkoó w w Federacji
reprezentują z prawem głosu przedstawiciele ich organoó w statutowych albo osoby wskazane
pisemnym osó wiadczeniem.
10. Bydgoska Federacja Ruchoó w Miejskich uzż ywa następującego znaku graficznego:
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