STATUT Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego
Preambuła
Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego jako stowarzyszenie apolityczne, kontynuuje działalność
Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego powołanego do życia w 1934 roku w celu dążenia do
wszechstronnego rozwoju Zalesia Górnego jako osiedla wzorowego pod względem zdrowotnym, gospodarczym, estetycznym, kulturalnym i ekologicznym. Stowarzyszenie działa na rzecz mieszkańców
Zalesia Górnego i okolic.
Rozdział I - Nazwa Stowarzyszenia, jego siedziba i teren działania
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego, używa pieczęci w języku
polskim: Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego i uprawnione jest do posiadania własnego sztandaru oraz używania znaku graficznego, który wraz z nazwą, korzysta z ochrony prawnej, właściwej dla
ochrony dóbr osobistych.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest budynek parafialny ul. Białej Brzozy 23.
3. Stowarzyszenie działa na terenie gminy Piaseczno, ze szczególnym uwzględnieniem Zalesia Górnego i okolic.
Rozdział II - Cele i formy działania
4. Celem Stowarzyszenia jest:
a/ rozwój demokracji lokalnej;
b/ zwiększenie poczucia więzi społecznej, aktywizacja i integracja środowisk lokalnych;
c/ stałe podnoszenie poziomu kulturalnego poprzez rozwój kultury i oświaty, sportu i turystyki;
d/ przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym;
e/ rozwój opieki nad dziećmi i młodzieżą;
f/ zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców;
g/ propagowanie gospodarności, estetyki i edukacji ekologicznej;
h/ udzielanie pomocy merytorycznej członkom Stowarzyszenia i wszystkim mieszkańcom Zalesia
Górnego i okolic;
i/ dbałość o ochronę środowiska naturalnego.
5. Stowarzyszenie realizuje swe cele, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, poprzez:
a/ utworzenie wiejskiego ośrodka społeczno-kulturalnego;
b/ uruchamianie programów środowiskowych;
c/ tworzenie grup samopomocowych;
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d/ tworzenie placówek opieki czasowej nad dziećmi i młodzieżą;
e/ organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, edukacyjnych mających na celu integrację lokalnych społeczności;
f/ wydawanie wydawnictw periodycznych i nieperiodycznych;
g/ współpracę z policją;
h/ współpracę z władzami i organami administracji państwowej, samorządami lokalnymi, oraz innymi
instytucjami i organizacjami w sprawach dotyczących realizacji celów Stowarzyszenia;
i/obronę praw stowarzyszonych we wszystkich sprawach dotyczących osiedli w instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych, a także wobec instytucjami i organizacjami w sprawach dotyczących realizacji celów Stowarzyszenia;
j/ udzielanie członkom Stowarzyszenia i mieszkańcom porad, informacji i pomocy w sprawach związanych z osiedlami;
k/ podejmowanie wszelkich możliwych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
l/ uzyskanie wpływu na decydowanie o sposobie zagospodarowania terenów będących własnością społeczną lub państwową oraz o lokalizacji na terenie Zalesia Górnego i okolic zakładów rzemieślniczych,
produkcyjnych i usługowych;
6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochody będą przeznaczone na
realizację celów statutowych, a także zakładać fundacje.
7. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, konto bankowe i może zawierać wszelkiego rodzaju
umowy i akty prawne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział III - Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
8. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni kto uznaje cele Stowarzyszenia i pragnie je
czynnie realizować.
9. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby małoletnie oraz cudzoziemcy na zasadach określonych
przez prawo o stowarzyszeniach;
10. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi Stowarzyszenia.
11. Członkowie dzielą się na:
a/ zwyczajnych;
b/ honorowych;
c/ wspierających.
12. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być wszyscy odpowiadający warunkom art.8 i 9;
13. Członkami honorowymi mogą zostać osoby, wybitnie zasłużone dla Zalesia Górnego i okolic, którym godność ta została nadana przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
14. Członkami wspierającymi mogą być wszyscy, odpowiadający warunkom art.8, którzy wpłacają
świadczenia na rzecz Stowarzyszenia na zasadach określonych w art. 44.
15. Członkowie zwyczajni i honorowi uprawnieni są do korzystania w pierwszej kolejności z wszelkich
urządzeń i świadczeń Stowarzyszenia i uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach z głosem decydującym. Posiadają bierne i czynne prawo wyboru do władz Stowarzyszenia.
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16. Członkowie wspierający mogą korzystać z urządzeń Stowarzyszenia i uczestniczyć w Walnych
Zgromadzeniach z głosem doradczym, nie mają natomiast prawa biernego i czynnego w wyborach do
władz Stowarzyszenia. Członkowie wspierający mogą być dokooptowani przez Zarząd do prac Stowarzyszenia z głosem doradczym.
17. Członkowie zwyczajni i wspierający przy wstąpieniu do Stowarzyszenia obowiązani są złożyć odpowiednią deklarację. Jednocześnie powinni wnieść wpisowe w wysokości ustalonej zgodnie z art. 43.
Wyżej wymienieni członkowie przyjmowani są przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej
rekomendacji dwóch Członków Stowarzyszenia. W razie odmowy przyjęcia kandydatowi przysługuje
prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia, które jest instancją ostateczną.
18. Przynależność do Stowarzyszenia członków zwyczajnych i wspierających ustaje w chwili:
a/ śmierci lub dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie, po uprzednim uregulowaniu wszystkich należności;
b/ skreślenia przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez 12 miesięcy;
c/ wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu rażącego naruszania przepisów prawa lub postanowień
Statutu, świadomego działania na szkodę Stowarzyszenia i wbrew jego celom. W tym przypadku Zarząd zawiesza członka w jego prawach, przedstawiając na najbliższym Walnym Zgromadzeniu wniosek o wykluczenie członka ze Stowarzyszenia.
19. Ponowne przystąpienie członków wymienionych w art. 18 może nastąpić w przypadku:
a/ osób, które wcześniej dobrowolnie wystąpiły na zasadach określonych w art. 17.;
b/ osób skreślonych z listy członków za niepłacenie składek - na zasadzie podanej w art.17, po uprzednim zapłaceniu zaległych składek za okres do chwili skreślenia;
c/ osób wykluczonych na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu.
Rozdział IV - Władze Stowarzyszenia
20. Władzami Stowarzyszenia są:
a/ Walne Zgromadzenie;
b/ Zarząd;
c/ Komisja Rewizyjna.
Rozdział V - Walne Zgromadzenie
21. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenia odbywają się najpóźniej do 31 marca każdego roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia są zwoływane
w razie potrzeby na wniosek Zarządu albo na życzenie 1/5 liczby członków zwyczajnych wyrażone na
piśmie albo na żądanie Komisji Rewizyjnej. Jeżeli 1/5 zwyczajnych członków Stowarzyszenia lub
Komisja Rewizyjna wystąpi z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd
ma obowiązek zwołać je w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.
22. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia członkowie Stowarzyszenia powinni być powiadomieni co najmniej na dwa tygodnie przed zebraniem poprzez Internet, ogłoszenie w czasopiśmie wydawanym przez Stowarzyszenie oraz poprzez ogłoszenia wywieszone w miejscach ogólnie dostępnych
dla mieszkańców Zalesia Górnego np.: przed Ośrodkiem Zdrowia, Pocztą, Kościołem św. Huberta. W
ogłoszeniach powinien być podany porządek obrad Walnego Zgromadzenia.
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23. Walne Zgromadzenie jest prawomocne przy udziale połowy członków Stowarzyszenia mających
prawo głosu decydującego. Jeżeli w terminie wyznaczonym na Walne Zgromadzenie nie stawi się wymagana liczba członków, to w tym przypadku powtórne Walne Zgromadzenie może się odbyć tego
samego dnia w pół godziny po pierwszym terminie i jest prawomocne bez względu na ilość członków
biorących w nim udział;
24. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków zwyczajnych i honorowych z wyłączeniem art.25 pkt.l gdzie ma zastosowanie art.45 i 46 postanowienia
końcowe;
25. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a/ uchwalanie Statutu i Zmian w statucie;
b/ uchwalanie programu prac Stowarzyszenia;
c/ rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań władz Stowarzyszenia oraz bilansu i preliminarza dochodów i wydatków;
d/ wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
e/ udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
f/ podejmowanie uchwał w sprawie związków z innymi Stowarzyszeniami o podobnych celach działania;
g/ podejmowanie uchwał w sprawach założenia spółdzielni lub spółki, wystąpienia lub wstąpienia do
spółdzielni lub spółki, nabycia albo zbycia udziałów lub akcji oraz ustanowienia fundacji;
h/ uchylanie uchwał Zarządu sprzecznych z postanowieniami Statutu oraz programem Stowarzyszenia;
i/ rozstrzyganie sporów między członkami a Zarządem Stowarzyszenia i rozpatrywanie odwołań od
uchwał Zarządu w sprawach członkowskich;
j/ decydowanie we wszelkich sprawach przedstawionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną lub zgłoszonych na piśmie przez co najmniej pięciu członków;
k/ zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu;
l/ podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.
26. Rok obrachunkowy i sprawozdawczy zaczyna się 1 kwietnia i kończy 31 marca roku następnego.
Rozdział VI – Zarząd
27. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia
28. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5-10 osób będących członkami Stowarzyszenia z minimum
rocznym stażem pracy w Stowarzyszeniu i bez zaległości w uiszczaniu składek członkowskich wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat w głosowaniu tajnym. Ustępujący członkowie mogą
być wybierani ponownie. W trakcie trzyletniej kadencji Zarządu wszystkie zmiany w jego składzie: rezygnacje, uzupełnianie składu osobowego powinno być zatwierdzone przez najbliższe Walne Zgromadzenie.
29. Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika oraz
jego zastępcę.
30. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej jak raz na trzy miesiące.
31. Dla prawomocności uchwał Zarządu wymagana jest obecność prezesa lub wiceprezesa i przynajm4/6

niej trzech członków Zarządu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos prezesa, a przy jego nieobecności - wiceprezesa.
32. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a/ prowadzenie spraw i zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
b/ kierowanie i nadzór nad instytucjami założonymi i utrzymywanymi przez Stowarzyszenie;
c/ wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
d/ reprezentowanie Stowarzyszenia wobec wszelkich władz i urzędów oraz innych instytucji i organizacji;
e/ zawieranie w imieniu Stowarzyszenia wszelkiego rodzaju umów i wszelkiego rodzaju aktów prawnych oraz udzielanie pełnomocnictw;
f/ prowadzenie księgowości i kasy Stowarzyszenia;
g/ zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz przygotowywannie porządku dziennego;
h/ przyjmowanie zapisów i darowizn;
i/ podejmowanie uchwał w sprawach działalności gospodarczej;
j/ podejmowanie uchwał w sprawie sprzedaży, kupna lub przyjęcia nieruchomości;
k/ zatwierdzanie regulaminów i instrukcji wewnętrznych, w tym regulaminów działalności gospodarczej;
l/ przygotowywanie i przedstawianie w czasie Walnego Zgromadzenia sprawozdania z działalności za
rok ubiegły i preliminarza dochodów i wydatków; m/ podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, w tym ewentualnych zwolnień od płacenia składki członkowskiej;
n/ prowadzenie korespondencji z władzami administracyjnymi, samorządowymi, instytucjami społecznymi i osobami prywatnymi oraz występowanie w sądach w imieniu Stowarzyszenia;
o/ mediacja w sporach między członkami Stowarzyszenia.
33. Zarząd może powoływać komisje problemowe o ustalonym zakresie pracy.
34. Do kompetencji prezesa należy:
a/ reprezentowanie Stowarzyszenia;
b/ kierowanie biurem Stowarzyszenia;
c/ podpisywanie wszystkich pism Zarządu. Pełnomocnictwa i umowy podpisuje prezes lub wiceprezes
oraz członek Zarządu. Czeki i kwity - prezes lub wiceprezes oraz skarbnik lub jego zastępca, a protokoły zebrań wszyscy członkowie Zarządu.
Rozdział VII - Komisja Rewizyjna
35. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, wybierana jest na trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie.
36. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności statutowej Zarządu w tym finansowej i gospodarczej Zarządu, sprawdza bilanse i sprawozdania roczne Zarządu. Ze swych prac Komisja Rewizyjna sporządza sprawozdanie, które wraz z wnioskiem przedstawia raz w roku walnemu Zgromadzeniu. Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu.
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37. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo być obecni na posiedzeniach Zarządu.
38. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza. Komisja
Rewizyjna może ważnie obradować i podejmować uchwały w obecności co najmniej dwóch jej członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
39. Protokół Komisji Rewizyjnej o rezultatach kontroli powinien być sporządzony na tydzień przed
terminem Walnego Zgromadzenia. W ciągu tego czasu sprawozdanie Zarządu i protokół Komisji Rewizyjnej powinny być dostępne dla wszystkich członków Stowarzyszenia.
Rozdział VIII - Majątek Stowarzyszenia
40. Majątek Stowarzyszenia tworzą ruchomości i nieruchomości.
41. Dochody Stowarzyszenia stanowią:
a/ wpisowe i opłaty członkowskie;
b/ darowizny, zapisy i dotacje;
c/ dochody z ofiarności publicznej;
d/ dochody z majątku;
e/ dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
42. Majątkiem Stowarzyszenia rozporządza Zarząd, przy czym może on być użyty tylko na cele statutowe. We wszystkich innych przypadkach decyduje Walne Zgromadzenie.
43. Wysokość wpisowego oraz składki miesięcznej ustala na każdy rok Walne Zgromadzenie. Zarząd
jest upoważniony do umorzenia zaległej wpłaty lub zwolnienia w całości lub części, z płatności wpisowego oraz składki miesięcznej.
44. Członkowie wspierający opłacają składki w wysokości minimum trzykrotnie wyższej, niż członkowie zwyczajni. Górne wartości nie są określone. Członkowie honorowi są zwolnieni ze wszystkich
wpłat.
Rozdział IX - Postanowienia końcowe
45. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia;
46. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku oraz powołuje komisję likwidacyjną.
47. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
48. W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy o Stowarzyszeniach.
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