STATUT STOWARZYSZENIA OBYWATELSKIEGO W URSUSIE

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Obywatelskie w Ursusie.
2. W dalszej części niniejszego statutu Stowarzyszenie Obywatelskie w Ursusie zwane jest
Stowarzyszeniem.
3. Stowarzyszenie działa według przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210) oraz postanowień niniejszego statutu.
4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
5. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i odznak na zasadach określonych w przepisach
szczegółowych.
6. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego, który wraz z nazwą
korzysta z ochrony prawnej.
§ 2.
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza
granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawy.
4. Czas działania Stowarzyszenia nie jest określony.
§ 3.
1. Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne.
2. Stowarzyszenie

opiera

swoją

działalność

na

pracy

społecznej

członków.

Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe oraz cele członków.
§ 4.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych związków stowarzyszeń
realizujących podobne cele.
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Rozdział II
Cele i sposoby działania
§ 5.
Celem Stowarzyszenia Obywatelskiego jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności
społecznej i samorządowej, w szczególności:
1) szerzenie i popularyzowanie idei demokracji i samorządności oraz organizowanie
lokalnej społeczności wobec tych idei,
2) podejmowanie działań na rzecz rozwijania samorządności lokalnej i budowania
społeczeństwa obywatelskiego,
3) pobudzanie aktywności obywatelskiej,
4) przygotowanie i udział w wyborach organów przedstawicielskich,
5) promowanie m.st. Warszawy, w szczególności Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy i jej
mieszkańców,
6) prowadzenie działalności charytatywnej,
7) stymulowanie procesów integracji i aktywizacji społeczności lokalnej,
8) działanie na rzecz wzrostu poczucia bezpieczeństwa i sprawiedliwości mieszkańców
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w relacjach z organami administracji państwowej,
samorządowej oraz innymi instytucjami,
9) rozpoznawanie żywotnych potrzeb społeczności lokalnej,
10) prowadzenie konsultacji społecznych w sprawach inicjatyw lokalnych,
11) upowszechnianie oraz ochrona wolności i praw człowieka i obywatela.
§ 6.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) wspieranie lokalnych inicjatyw obywatelskich,
2) rozwijanie współpracy i kontaktów między wyborcami a ich reprezentantami
w organach

przedstawicielskich,

w

szczególności

organizowanie

lub

współorganizowanie spotkań obywateli z posłami, senatorami, radnymi, urzędnikami
państwowymi i samorządowymi,
3) tworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa obywateli w życiu społecznym
poprzez występowanie z wnioskami, postulatami czy interwencjami do organów
administracji rządowej i samorządowej oraz innych instytucji, których działalność ma
wpływ na życie obywateli,
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4) organizowanie,

współorganizowanie

i

udział

w

spotkaniach,

szkoleniach,

konferencjach, seminariach, panelach dyskusyjnych, warsztatach i konkursach
o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
5) tworzenie płaszczyzn wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami
i instytucjami zainteresowanymi, w tym opracowywanie i publikowanie materiałów
o tematyce odpowiadającej celom statutowym Stowarzyszenia,
6) prowadzenie i wspieranie działalności szkoleniowej, w szczególności w zakresie
działania samorządu terytorialnego,
7) współpracę z innymi organizacjami, instytucjami, podmiotami oraz organami
administracji państwowej i samorządowej w zakresie działań zbieżnych z celami
Stowarzyszenia,
8) prowadzenie portalu internetowego,
9) zbieranie, udostępnianie i upowszechnianie informacji dotyczących działalności
organów administracji rządowej i samorządowej w podejmowanych przez
Stowarzyszenie sprawach,
10) współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, fundacjami
i stowarzyszeniami, podmiotami gospodarczymi i innymi instytucjami w kraju i za
granicą,
11) określanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,
zbieranie opinii społeczności lokalnej, formułowanie ocen działalności organów
administracji państwowej na rzecz lokalnej społeczności oraz na rzecz
poszczególnych obywateli,
12) poradnictwo prawne dla obywateli w sprawach prowadzonych przez Stowarzyszenie.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§7.
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających – sympatyków Stowarzyszenia,
3) członków honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna będąca obywatelem Rzeczypospolitej
Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw
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publicznych, która złoży pisemną deklarację członkowską zawierającą rekomendacje dwóch
członków Stowarzyszenia i zobowiązanie do przestrzegania Statutu i aktywnego udziału
w realizacji celów Stowarzyszenia.
3. Członkiem wspierającym może być osoba małoletnia w wieku od 16 do 18 lat, która jest
obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, posiada ograniczoną zdolność do czynności
prawnych oraz złoży pisemną deklarację członkowską zawierającą zobowiązanie do
przestrzegania Statutu i aktywnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie ma prawo nadać tytuł honorowego członka Stowarzyszenia za wybitny
wkład i zaangażowanie w działalność statutową Stowarzyszenia.
5. Deklaracje członkowskie składa się Zarządowi Stowarzyszenia.
6. Wzór deklaracji członkowskich określa Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
§ 8.
1. O przyjęciu nowego członka zwyczajnego lub wspierającego Stowarzyszenia decyduje
Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia deklaracji
członkowskiej.
2. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków zwyczajnych
Stowarzyszenia, osobie której uchwała dotyczy, przysługuje odwołanie do Walnego
Zebrania Członków. Odwołanie składa się w formie pisemnej do Walnego Zebrania
Członków w terminie 1 miesiąca od daty doręczenia uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia
w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Odwołanie jest rozpatrywane na
najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków
w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia jest
ostateczna.
3. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków wspierających
Stowarzyszenia, osobie której uchwała dotyczy, nie przysługuje odwołanie.
4. O nadaniu tytułu honorowego członka Stowarzyszenia decyduje Walne Zebranie Członków
uchwałą podjętą na wniosek Zarządu lub co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.

§ 9.
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany do:
1) złożenia deklaracji członkowskiej na piśmie,
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2) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) popierania i czynnego realizowania celów Stowarzyszenia,
4) czynnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz Walnych Zebraniach
Członków,
5) regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia,
6) dbania o dobre imię własne i Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
1) czynnego i biernego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2) zgłaszania wniosków, opinii i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia
oraz władz Stowarzyszenia,
3) uczestniczenia w spotkaniach, konferencjach, szkoleniach i innych wydarzeniach
organizowanych przez Stowarzyszenie
4) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy
członków,
5) posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia odznaki Stowarzyszenia.

§ 10.
1. Członek wspierający Stowarzyszenia jest obowiązany do:
1) złożenia deklaracji członkowskiej na piśmie,
2) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) popierania i czynnego realizowania celów Stowarzyszenia,
4) czynnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz Walnych Zebraniach
Członków
5) członek wspierający jest zwolniony z wpłacania składek,
6) dbania o dobre imię własne i Stowarzyszenia.
2.

Członek wspierający Stowarzyszenia nie posiada czynnego oraz biernego prawa
wyborczego, poza tym posiada takie same prawa jak członek zwyczajny, w szczególności
ma prawo zgłaszania wniosków i inicjatyw w przedmiocie działalności Stowarzyszenia.
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§ 11.
1. Członek honorowy Stowarzyszenia jest obowiązany do:
1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) dbania o dobre imię własne i Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy Stowarzyszenia zwolniony jest z obowiązku płacenia składek
członkowskich i aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego, ma jednak prawo
uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków i we wszystkich pracach Stowarzyszenia
z głosem doradczym.
§ 12.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi,

po

uprzednim

uregulowaniu

wszelkich

zobowiązań

wobec

Stowarzyszenia,
2) śmierci członka Stowarzyszenia, utraty przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia
pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty przez członka wspierającego
Stowarzyszenia ograniczonej zdolności do czynności prawnych,
3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
4) wykluczenia przez Zarząd z powodu:
a) nieprzestrzegania postanowień Statutu,
b) nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
c) braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
d) działania na szkodę Stowarzyszenia,
e) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub
godzi w jego dobre imię,
f) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek członkowskich lub
zobowiązań za okres dłuższy niż 6 miesięcy.
2.

Wykluczenie następuje na podstawie uchwały Zarządu. Uchwała określa przyczyny
wykluczenia. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na
piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.

3.

Osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków
w terminie 1 miesiąca od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane
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na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest
ostateczna.
Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt 1-3 stwierdza Zarząd w formie

4.

uchwały. Przepisy ustępu 2-3 stosuje się odpowiednio.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 13.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa pięć lat.
3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani i odwoływani są przez Walne Zebranie
Członków.
4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
podczas trwania kadencji, skład osobowy tych władz może być uzupełniany w drodze
kooptacji przez Walne Zebranie Członków, spośród nie wybranych kandydatów, w oparciu
o liczbę uzyskanych głosów. Liczba wybranych w ten sposób członków władz
Stowarzyszenia nie może przekroczyć 2/5 składu Zarządu oraz 1/3 w przypadku Komisji
Rewizyjnej.
5. W przypadku braku lub niewystarczającej liczby niewybranych kandydatów ogłasza się
wybory uzupełniające.
§ 14.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walnym Zebraniu Członków uczestniczą wszyscy członkowie Stowarzyszenia:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i wspierający,
2) z głosem doradczym – członkowie honorowi.
3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest nie rzadziej niż raz do roku, przez
Zarząd. Termin i miejsce oraz proponowany porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości
wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
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5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie, zwoływane
jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie co najmniej 10 członków Stowarzyszenia
lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w terminie 2 miesięcy od daty
złożenia wniosku o jego zwołanie. Termin i miejsce oraz proponowany porządek obrad
Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem
zebrania.
7. Walne Zebranie Członków pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany
porządek obrad może być przez Zwyczajne Walne Zebranie Członków zmieniony lub
rozszerzony, za wyjątkiem rozszerzenia o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania
Stowarzyszenia. Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków nie może być zmieniony lub rozszerzony.
8. Walne Zebranie Członków po otwarciu go przez prezesa lub wiceprezesa Zarządu wybiera
przewodniczącego zebrania, a na jego wniosek wiceprzewodniczącego i sekretarza, którzy
dalej prowadzą obrady.
§ 15.
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2) uchwalenie i zmiana statutu,
3) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
6) uchwalanie budżetu,
7) uchwalanie wysokości składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia,
8) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
11) uchwalenie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
12) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu za czynności wykonywane
w związku z pełnioną funkcją,
13) wyznaczanie pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między
Stowarzyszeniem a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi,
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14) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
3. Do uchwalenia statutu, jego zmiany oraz rozwiązania Stowarzyszenia niezbędna jest
kwalifikowana większość 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem § 21 ust. 2.
4. Posiedzenia Walnego Zebrania Członków są ważne:
1) w pierwszym terminie – przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania,
2) w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych członków.
§ 16.
1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Walnego Zebrania Członków
a zarazem naczelną władzą Stowarzyszenia w okresach pomiędzy posiedzeniami Walnego
Zebrania Członków. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi
odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 5 do 7 członków wybieranych w głosowaniu tajnym. Nowo wybrany
Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu (zwołanym nie później niż w terminie
1 miesiąca od wyborów), powołując spośród siebie prezesa, wiceprezesa, skarbnika
i sekretarza.
3. Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej.
4. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) realizacja celów Stowarzyszenia,
2) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
3) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia,
6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków i ustalanie porządku obrad,
8) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczania członków
Stowarzyszenia,
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9) sporządzanie planów pracy,
10) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
11) nadzorowanie i koordynacja działalności Stowarzyszenia oraz organizowanie
w tym celu współpracy z wszelkimi instytucjami, organizacjami i osobami trzecimi,
z którymi taka współpraca okaże się potrzebna do realizacji celów Stowarzyszenia.
5. Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, składają
prezes lub wiceprezes wspólnie ze skarbnikiem, a w razie jego nieobecności z uprawnionym
członkiem Zarządu.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
7. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes samodzielnie lub co najmniej dwóch członków Zarządu
łącznie.
8. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równego rozłożenia głosów
decyduje głos prezesa, a podczas jego nieobecności wiceprezesa.
9. Uchwały podejmowane w trakcie posiedzenia Zarządu wymagają podpisu dwóch członków
obecnych na posiedzeniu, w tym obligatoryjnie prezesa lub wiceprezesa.
10. W przypadku nie udzielenia Zarządowi absolutorium przez Walne Zebranie Członków
Zarząd ulega rozwiązaniu.
11. Członkowie Zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją mogą
otrzymywać wynagrodzenie.
12. Do umów zawieranych między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach
z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej, wskazany w uchwale
tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.
13. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.
§ 17.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym i nadzorującym Stowarzyszenie.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybieranych w głosowaniu tajnym. Na
pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego
i wiceprzewodniczącego.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.
4. Przewodniczący i wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć
w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
5. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
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1) kontrola pracy Zarządu oraz całokształtu działalności Stowarzyszenia, co do
prawidłowości oraz zgodności ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania
Członków, ze szczególnym uwzględnieniem jego działalności finansowej – kontrola
taka przeprowadzana jest co najmniej raz w roku,
2) stały nadzór działalności organów Stowarzyszenia pod względem legalności,
celowości i gospodarności,
3) przedstawianie wyników kontroli organowi kontrolowanemu,
4) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych
kontroli,
2) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie
stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
3) prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd
w terminie ustalonym Statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę
udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia.
7. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równego rozłożenia głosów
decyduje głos prezesa, a podczas jego nieobecności wiceprezesa.
8. Zarząd oraz poszczególni członkowie Zarządu zobowiązani są udzielać Komisji Rewizyjnej
wszelkich informacji, udostępniać materiały i dokumenty niezbędne w pracy Komisji
Rewizyjnej.
9. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie
Członków.
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Rozdział V
Majątek i środki finansowe Stowarzyszenia
§ 18.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: ruchomości, nieruchomości oraz fundusze.
2. W skład funduszy Stowarzyszenia wchodzą:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki,
3) dotacje i subwencje,
4) dochody z ofiarności publicznej,
5) wpływy z własnej działalności gospodarczej,
6) dochody z majątku Stowarzyszenia .
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad
określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia
służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego
członków. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie
decyduje Walne Zebranie Członków.
4. Stowarzyszenie

prowadzi

gospodarkę

finansową

oraz

rachunkowość

zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa.
5. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę
o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.
§ 19.
1. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca II kwartału każdego roku.
2. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd,
w ciągu 1 miesiąca od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
§ 20.
1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Stowarzyszenie może nabywać prawa
i zaciągać zobowiązania.
2. Następujące czynności zarządu majątkiem Stowarzyszenia wymagają zgody Walnego
Zebrania Członków:
1) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
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2) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
3) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
4) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż
2 lata,
5) rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż
20000,00 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,
6) przyjęcie lub odrzucenie spadku.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 21.
1. W razie rozwiązania się Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, Walne Zebranie
Członków określa sposób jego likwidacji, przeznaczenie majątku Stowarzyszenia oraz
wybiera likwidatora.
2. Uchwalenie statutu, jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez
Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Przepisu § 15 ust. 4 pkt 2 nie
stosuje się.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210).

Warszawa, dnia 14 czerwca 2021 r.
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