STATUT IZABELIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA PARTNERSTWA MIAST I GMIN
(po zmianach grudzień 2015)
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Izabelińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast i Gmin”
zwane w dalszej części niniejszego statutu Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§2
1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Izabelin C położony w gminie Izabelin.
3. Stowarzyszenie może należeć lub współpracować z innymi krajowymi lub
międzynarodowymi organizacjami o podobnych celach.
4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do
prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach,
określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej
Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być
przeznaczony do podziału między jego członków.
Rozdział II
Cele stowarzyszenia i sposoby jego działania
§3
1. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz Gminy Izabelin i jej mieszkańców
poprzez tworzenie warunków organizacyjnych do wspierania i zacieśniania
współpracy zagranicznej, w szczególności z miastami i gminami partnerskimi gminy
Izabelin.
2. Celami Stowarzyszenia są w szczególności:
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a) pomoc we wspieraniu, utrwalaniu i rozwijaniu przyjacielskich kontaktów z
miastami, gminami oraz jednostkami samorządu terytorialnego, zagranicznymi
oraz krajowymi, w szczególności z miastami i gminami partnerskimi gminy
Izabelin
b) pomoc w wymianie doświadczeń i propagowaniu idei samorządności,
c) wymiana kulturalna we wszystkich jej aspektach, propagowanie wizerunku kultury
polskiej, wspieranie idei wzajemnej tolerancji i porozumienia,
d) popieranie i pielęgnowanie osobistych kontaktów z obywatelami innych państw,
zwłaszcza gmin partnerskich, w szczególności zaś wspieranie wymiany
młodzieży,
e) rozwijanie postawy tolerancji, w duchu neutralności światopoglądowej, politycznej
i wyznaniowej,
f)

wspieranie intelektualne i organizacyjne społeczności lokalnej, w tym działania na
rzecz osób niepełnosprawnych, wspieranie samorządu Gminy Izabelin, ze
szczególnym uwzględnieniem nabytych podczas swej działalności doświadczeń i
wiedzy,

g) nawiązywanie bezpośredniej współpracy z organizacjami o podobnych celach i
charakterze działalności, w szczególności działającymi w gminach i miastach
partnerskich Izabelina,
h) pomoc w promocji Gminy Izabelin, popularyzacja wiedzy na temat historii gminy i
jej teraźniejszości.

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) działania na rzecz wspierania bezpośrednich kontaktów z organizacjami miast
partnerskich, obywatelami tych miast i społecznościami lokalnymi,
b) działalność wydawniczą popularyzującą wiedzę na temat Gminy Izabelin i miast i
gmin partnerskich,
c) organizowanie wspólnych wystaw, odczytów, sympozjów i seminariów
naukowych, szkoleń, kursów językowych i innych spotkań, mających na celu
przybliżenie mieszkańcom Gminy Izabelin i gmin współpracujących kultury i
tradycji partnerów,
d) organizowanie wspólnych imprez sportowych, turystycznych i artystycznych,
e) pomoc we współdziałaniu w inicjowaniu i koordynacji badań nad rozwojem
samorządności lokalnej,
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f)

pomoc oraz organizowanie i prowadzenie wymiany młodzieży, promowanie i
rozwijanie indywidualnych kontaktów mieszkańców Gminy Izabelin z
mieszkańcami miast i gmin partnerskich,

g) realizację projektów współfinansowanych z funduszy unijnych,
h) realizację grantów i projektów współfinansowanych ze środków krajowych,
4. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną
pożytku publicznego według zasad określonych w przepisach prawa, a w
szczególności Ustawy „O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Dochód
z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań
statutowych stowarzyszenia.
Rozdział III
Członkowie stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§4
1. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
§5
Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
§6
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca
statutowe cele Stowarzyszenia. Członkiem zwyczajnym może być także cudzoziemiec,
bez względu na miejsce zamieszkania.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową,
rzeczową bądź merytoryczną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego
przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w
rozwój idei stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla
Stowarzyszenia.
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4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na
podstawie pisemnej deklaracji.
5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie na wniosek
Zarządu.
§7
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczenia w określaniu programów działania Stowarzyszenia oraz ich realizacji,
3) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
zgodnych z jego celami statutowymi,
4) udziału w zebraniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
5)

zgłaszania Zarządowi 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,
3) regularnego opłacania składek,
4) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
5) uczestniczenia w Walnych Zebraniach członków,
6) dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.
§9
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 10
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1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) dobrowolnej pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej do
Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez
okres przekraczający czternaście miesięcy,
- z powodu rażącego łamania zasad statutowych i nieprzestrzegania uchwał władz
Stowarzyszenia,
- z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
e) wszczęcia postępowania upadłościowego w stosunku do członka
wspierającego posiadającego osobowość prawną,
f) pozbawienia członkostwa honorowego uchwałą Walnego Zebrania.
2. Zarząd zawiadamia członka o utracie członkostwa przesyłając mu stosowną uchwałę
Zarządu, a w przypadku o którym mowa w ust. 1 lit. f uchwałę Walnego Zebrania,
stwierdzającą utratę członkostwa wraz z uzasadnieniem faktycznym.
3. Przepis ust. 2 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do osób, którym odmówiono
członkostwa.
4. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa lub odmowy członkostwa
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia
stosownej uchwały, o której mowa w ust. 2. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym
Walnym Zebraniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
5. Uchwały, o których mowa w ust. 1 lit. b i f oraz w ust. 4 podejmuje się w głosowaniu
tajnym.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna
§ 11
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
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§ 12
1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wyboru
dokonuje Walne Zebranie w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, bez względu
na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.
2. W razie, gdy skład wybieralnych władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie
trwania kadencji pozostali członkowie danej władzy mogą uzupełnić skład w drodze
kooptacji członka z listy nie wybranych kandydatów według kolejności uzyskanych
głosów. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu wybieralnych władz.
§ 13
Jeżeli statut nie stanowi inaczej uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w
głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków
uprawnionych do głosowania.

Walne Zebranie
§ 14
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.
3. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zebranie oraz walne Zebranie sprawozdawcze jest zwoływane raz do
roku przez Zarząd Stowarzyszenia. O terminie i miejscu obrad Zarząd zawiadamia
wszystkich członków na co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
5. Zawiadomienia dokonuje się pismem, faksem, drogą elektroniczną lub inną skuteczną
formą porozumiewania się.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd,
przypadkach:

w szczególnie

uzasadnionych

a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na umotywowany wniosek co najmniej trzech członków Stowarzyszenia.
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7. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 30 dni od daty
przedstawienia odpowiedniego wniosku. Obraduje ono wyłącznie nad sprawami dla
których zostało zwołane.
8. Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze jest zwoływane w terminach
określonych długością kadencji władz.
9. Walne zebranie otwiera Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności jego Zastępca,
a przewodniczy członek Stowarzyszenia wybrany spośród obecnych na obradach.

§ 15
Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
1) określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
2) uchwalanie statutu i jego zmian,
3) uchwalanie budżetu,
4) wybór i odwoływanie władz wybieralnych Stowarzyszenia,
5) udzielenie corocznego absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
7) upoważnienie Zarządu do nabywania, zbywania lub obciążania
stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań o wartości powyżej 50 000 zł.

majątku

8) ustalanie wysokości składek członkowskich, oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od
tych składek i świadczeń,
9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia,
10) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,
11) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych organizacji,
12) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
13) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
14) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
15) zatwierdzanie wzoru emblematu Stowarzyszenia na wniosek Zarządu,
16) podejmowanie decyzji o przystąpieniu Stowarzyszenia do
międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze,

krajowych

lub
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Zarząd
§ 16
1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. Zarząd kieruje całokształtem
działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje
Stowarzyszenie na zewnątrz. Ponosi odpowiedzialność za swą działalność przed
Walnym Zebraniem.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa i Sekretarza.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół
roku..
§ 17
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania,
2) określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
3) przygotowywanie projektu budżetu,
4) zarząd majątkiem Stowarzyszenia,
5) podejmowanie decyzji w sprawie nabywania, zbywania lub obciążania majątku
stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia w
zakresie określonym Statutem,
6) powoływanie komisji problemowych i ustalanie ich zadań,
7) zwoływanie walnych zebrań,
8) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
9) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
10) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
11) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,
12) składanie sprawozdań ze swej działalności przed Walnym Zebraniem,
13) przedkładanie sprawozdań ze swej działalności Komisji Rewizyjnej, przynajmniej
2 tygodnie przed Walnym Zebraniem.

§ 19
Do reprezentowania Stowarzyszenia, zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i
składania innych oświadczeń woli, wymagane są podpisy Prezesa – jednoosobowo,
wiceprezesa – jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
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Komisja Rewizyjna
§ 20
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia powołanym do
sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego i jego zastępcy.
3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie merytorycznej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
b) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu, występowanie do niego z wnioskami i
uwagami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
c) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania w trybie nadzwyczajnym w razie
stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a
zwyczajnego w przypadku nie zwołania Walnego Zebrania przez Zarząd w terminie
ustalonym w Statucie,
d) prawo wnioskowania o zwołanie posiedzenia Zarządu,
e) składania Walnemu Zebraniu wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium
Zarządowi,
f)

składanie sprawozdań ze swojej działalności przed Walnym Zebraniem,

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w
posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych
władzach Stowarzyszenia.

Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa
§ 21
Majątek stowarzyszenia powstaje z:
1) składek członkowskich,
2) innych świadczeń członkowskich uchwalonych przez Walne Zebranie,
3) dochodów z posiadanych ruchomości i nieruchomości,
4) wpływów z działalności statutowej, w tym gospodarczej Stowarzyszenia,
5) darowizn, zapisów i spadków,
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6) zbiorek publicznych,
7) dotacji, subwencji, środków z funduszy publicznych, grantów
8) przychodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,

§ 22
1. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane
wyłącznie na koncie bankowym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

i

rachunkowość

zgodnie

z

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 23
1. Uchwalanie i zmiana statutu przez Walne Zebranie wymaga bezwzględnej większości
głosów, bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.
2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga
kwalifikowanej większości ⅔ głosów bez względu na liczbę obecnych członków
uprawnionych do głosowania.
3. Uchwalanie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być
przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia jedynie wtedy, gdy sprawy te umieszczone
były w porządku obrad.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
5. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.
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