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SĄSIEDZI 05-123
STOWARZYSZENIE SĄSIEDZI 05-123
STATUT STOWARZYSZENIA

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Sąsiedzi 05-123 w dalszych postanowieniach
statutu zwane Stowarzyszeniem.

2.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą
Dąbrowa Chotomowska województwo mazowieckie.

3.

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.
Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. nr 20,
poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

4.

Stowarzyszenia ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

5.

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach.

Rozdział II
Cele i środki działania
§2
Celami Stowarzyszenia są:
1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia
społecznego i gospodarczego służących zrównoważonemu rozwojowi społeczeństwa
obywatelskiego, a szczególnie poprawie warunków życia i pracy mieszkańców Dąbrowy
Chotomowskiej, Chotomowa i innych miejscowości znajdujących się na terenie gminy
Jabłonna.
2. Prowadzenie, wspieranie i propagowanie działań służących zwiększaniu roli mieszkańców
w zakresie efektywnego funkcjonowania samorządów terytorialnych, a szczególnie
samorządu gminy Jabłonna.
3. Wszelka aktywność na rzecz dobra publicznego, a szczególnie na rzecz pozytywnych
zmian w zakresie:
1) pro-społecznych i patriotycznych postaw służących rozwojowi i integracji społeczności
lokalnej,
2) przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę i wychowanie oraz kulturę i sztukę, a
także kulturę fizyczną i sport kwalifikowany, a szczególnie w zakresie edukacji i
rozwoju dzieci i młodzieży tworząc im warunki równych szans dla ich rozwoju
etycznego, intelektualnego, kulturowego, fizycznego i zawodowego,
3) opieki społecznej i ochrony zdrowia, a szczególnie w odniesieniu do wykluczonych
grup społecznych, w tym zwłaszcza grup senioralnych, a także działań służących
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6)
7)
8)
9)
10)
11)
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ochronie i poprawie jakości życia rodzinnego, profilaktyki społecznej i
przeciwdziałaniu patologiom społecznym oraz niesienia pomocy społecznej dla
najuboższych rodzin i osób,
kształtowania świadomości ekologicznej i odpowiedzialności społecznej poprzez
inicjowanie, koordynowanie, wspieranie i prowadzenie edukacji ekologicznej oraz
wszechstronnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, a
zwłaszcza w zakresie nowoczesnych rozwiązań i technologii służących tym celom, w
tym także w zakresie zagospodarowywania odnawialnych źródeł energii,
profilaktyki zdrowia i promocji zdrowego trybu życia,
wspierania i rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej, zwłaszcza w
zakresie nowoczesnych rozwiązań,
poprawy bezpieczeństwa publicznego.
działalność charytatywna i wolontariat.
promocja walorów turystycznych
ochrona dóbr kultury i tradycji.
opieka miejsc kultu religijnego.
§3
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Działalność wspomagającą rozwój kulturalny wspólnot lokalnych poprzez inicjowanie,
organizowanie i wspieranie wydarzeń kulturalnych i artystycznych, takich jak koncerty,
pikniki integracyjne, rekreacyjno – sportowe, wystawy, festiwale oraz spotkania z
artystami, społecznikami, propagatorami kultury i historii.
2. Podejmowanie działań zmierzających do budowy świetlicy wiejskiej wraz z placem
zabaw na terenie sołectwa Dąbrowa Chotomowska.
3. Budowę boiska sportowego na terenie Gminy Jabłonna.
4. Opracowywanie i realizację programów aktywizacji zawodowej i społecznej oraz
integracji mieszkańców sołectw Dąbrowa Chotomowska i Chotomów.
5. Udział w imprezach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, w tym
promujących tereny wiejskie Gminy Jabłonna.
6. Prowadzenie kursów, warsztatów, szkoleń, zajęć edukacyjnych, wystaw, warsztatów,
kampanii informacyjnych, imprez okolicznościowych, obozów sportowych,
turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i
grup senioralnych, w tym mieszkańców terenów wiejskich.
7. Prowadzenie strony internetowej promującej działalność stowarzyszenia.
8. Wspieranie i podejmowanie działań z zakresu ekologii i ochrony środowiska.
9. Opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do rodzin i osób w
trudnej sytuacji życiowej i materialnej, m.in. poprzez organizację zbiórek rzeczowych.
10. Wspieranie działań mających na celu likwidację barier dotykających osoby
niepełnosprawne w różnych dziedzinach życia, w tym barier infrastrukturalnych.
11. Organizację zajęć sportowych, kulturalnych dla mieszkańców, promujących kulturę i
sport.

4 listopada
2016

SĄSIEDZI 05-123

12. Współpracę z innymi organizacjami i Stowarzyszeniami na terenie powiatu
legionowskiego.
13. Doradztwo szkoleniowe dla osób bezrobotnych, wykluczonych społecznie.
14. Tworzenie i realizacja programów w zakresie profilaktyki przeciw różnego rodzaju
uzależnień.
15. Powołanie w ramach Stowarzyszenia Ludowego Zespołu Teatralnego.
16. Wydawanie materiałów informacyjnych, ulotek publikacji kursów i szkoleń, kolportaż
materiałów związanych z Sołectwem i działalnością stowarzyszenia.
17. Prowadzenie Klubu Stowarzyszenia.
18. Podejmowanie inicjatyw służącym przeciwdziałaniu patologiom społecznym na terenie
Gminy Jabłonna.
19. Wsparcie edukacyjne i pomoc materialna dla rodzin wielodzietnych.
20. Pomoc stypendialną dla uzdolnionych dzieci i młodzieży.
21. Organizację wycieczek pieszych, rowerowych i innych mających na celu promocję
obszaru wiejskiego, upowszechnianie turystyki, sportu, rekreacji i aktywnego
wypoczynku.
22. Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego.
23. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową.
24. Promowanie, upowszechnianie i udostępnianie przedsiębiorcom i innym podmiotom
nowoczesnej techniki i technologii.
25. Działalność edukacyjno – szkoleniową w zakresie wiedzy i podnoszenia kwalifikacji
zawodowych członków Stowarzyszenia.
26. Organizowanie prelekcji, odczytów, sympozjów, konferencji oraz spotkań i wieczorów
dyskusyjnych.
27. Współpracę z władzami samorządowymi, występowanie z wnioskami i opiniami.
28. Propagowanie międzynarodowej wymiany kulturowej poprzez organizowanie
wyjazdów, warsztatów i prelekcji.
29. Inicjowanie działań związanych z edukacją w zakresie obronności, samoobrony,
udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego.
30. Pozyskiwanie środków na rewitalizację miejsc kultu religijnego na terenie gminy
Jabłonna.
§4
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w
odrębnych przepisach, jednak dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest
przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału
pomiędzy jego członków.

Rozdział III
Członkowie - prawa i obowiązki
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§5
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może
być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która posiada
obywatelstwo polskie (a także cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania celów
Stowarzyszenia), która:
1) złoży deklarację członkowską,
2) przedstawi opinię (.2..) członków Stowarzyszenia,
4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła
wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
6. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek (..3.) członków
Stowarzyszenia.
7.

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
3) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
4) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,

8. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
9. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego,.
10. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
11. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
12. Utrata członkostwa następuje na skutek:
1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
2) wykluczenia przez Zarząd:
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a) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz
Stowarzyszenia,
b) z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
c) na pisemny wniosek (..3.) członków Stowarzyszenia, z ww. powodów,
d) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
3) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

13. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania członków w terminie 14 dni.
14. Uchwała Walnego Zebrania członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§6
1.

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,

2.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa (.5.) lat a ich wybór
odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

3.

Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż
przez (..5.) kadencji.

4.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze
postanowienia statutu stanowią inaczej.

5.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

6.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni
goście.

7.

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

8.

Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na (..2.) lata przez Zarząd
Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich
członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

9.

Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny
wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
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10. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów.
Głosowanie jest / jawne
11. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
uchwalania zmian statutu,
wybór Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie regulaminu Zarządu,
uchwalanie budżetu,
uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na
rzecz Stowarzyszenia,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
lub jego władze,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady,

12. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z
uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
13. Zarząd składa się z Prezesa, sekretarza, skarbnika i (.2.) członków.
14. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż (.1roku..).
15. Do kompetencji Zarządu należy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

realizacja celów Stowarzyszenia,
wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
sporządzanie planów pracy i budżetu,
sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia,
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
przyjmowanie i skreślanie członków,
członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.

16. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.
17. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, oraz (.2..) członków.
18. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
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3) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu.
4) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,.
§7
Sposób uzupełniania składu władz stowarzyszenia
1.

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.

2.

W trybie określonym w § 7 ust.1 można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
Majątek i Fundusze
§8
1.

Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1)
2)
3)
4)

ze składek członkowskich,
darowizn, spadków, zapisów,
dochodów z własnej działalności statutowej,
dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem
Stowarzyszenia;
5) dotacji i ofiarności publicznej.
2.
3.
4.
5.

Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie
Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
Do reprezentowania Stowarzyszenia, w szczególności do zaciągania zobowiązań
majątkowych uprawniony jest łącznie Prezes Zarządu i jeden z członków zarządu.
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Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§9

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów - (dwóch
trzecich),przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
Prawa o Stowarzyszeniach.

