STATUT STOWARZYSZENIA "MARKI-PUSTELNIK-STRUGA"

Stowarzyszenie wyrażając przekonanie o:




wspólnocie losów wszystkich mieszkańców Marek,
potrzebie solidarnego działania na rzecz rozwoju miasta oraz
obowiązku ochrony jego dziedzictwa historycznego
postanawia:

Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie "Marki-Pustelnik-Struga” i jest dalej
zwane "Stowarzyszeniem".
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§2
1. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Marki.
2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie
może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym
tam porządkiem prawnym.
4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach i sposobach działania, jak również podejmować z nimi
współpracę.
§3
1. Stowarzyszenie ma prawo posługiwać się znakiem graficznym, którego wzór
zatwierdza Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
2. Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej i podłużnej ze znakiem graficznym i
napisem: Stowarzyszenie "Marki-Pustelnik-Struga".
3. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo noszenia odznaki Stowarzyszenia, której
wzór zatwierdza Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
§4
1. Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia oraz odznaki honorowe i nadawać
je osobom fizycznym, osobom prawnym oraz nie posiadającym osobowości
prawnej instytucjom oraz komitetom społecznym zasłużonym dla celów
realizowanych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia.
2. Wyróżnienia i odznaki honorowe, o których mowa w ust. 1 ustanawia i nadaje
Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

Rozdział II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA
§5
Celami Stowarzyszenia są:
1) umacnianie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz tożsamości
lokalnej mieszkańców Marek,
2) wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej,
3) aktywny udział w życiu wspólnoty samorządowej w Markach,
4) inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie mieszkańców Marek na rzecz
wszechstronnego rozwoju miasta,
5) dokumentowanie i popularyzowanie dziedzictwa historycznego miasta,
6) ochrona miejsc związanych z historią Marek,
7) prowadzenie działalności edukacyjnej dotyczącej historii miasta,
8) zachowanie wartości środowiska naturalnego i przyrodniczego.
§6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:
1) współpracę z organizacjami społecznymi, władzami samorządowymi i instytucjami
kultury,
2) organizację spotkań, prelekcji, odczytów, wykładów i szkoleń,
3) organizację wystaw, konkursów i plenerów artystycznych,
4) organizację imprez kulturalno-oświatowych, turystyczno-krajoznawczych i
sportowych,
5) badanie historii Marek,
6) inwentaryzację obiektów związanych z historią miasta,
7) cyfryzację wydawnictw i fotografii związanych z historią Marek,
8) działalność publicystyczną, wydawniczą i promocyjną,
9) upamiętnianie miejsc, wydarzeń i ludzi związanych z historią Marek,
10) promowanie historii miasta, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
11) prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia,
12) współpracę z lokalnymi mediami,
13) działania integrujące członków Stowarzyszenia i sympatyków,
14) udział członków Stowarzyszenia w grupach rekonstrukcji historycznej,
15) pozyskiwanie środków materialnych służących realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia.

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§7
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§8
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia, obywatel polski lub
cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który
popiera cele Stowarzyszenia oraz deklaruje i daje rękojmię czynnego uczestnictwa w
zespolonym wysiłku zmierzającym do realizacji tych celów.
§9
Przyjęcie osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje na podstawie
uchwały Zarządu, po złożeniu deklaracji kandydata.
§ 10
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
1) uczestniczyć w pracach i działalności Stowarzyszenia,
2) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia (czynne i bierne prawo
wyborcze),
3) korzystania z wszystkich uprawnień wynikających z przynależności do
Stowarzyszenia.
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:
1) brać udział w pracach Stowarzyszenia i realizować jego cele,
2) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
3) postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami i nie
naruszać solidarności organizacyjnej,
4) regularnie opłacać składki członkowskie.
2. Praca członków zwyczajnych na rzecz Stowarzyszenia wykonywana jest
społecznie, z wyjątkiem pracy członków zatrudnionych w Stowarzyszeniu na
podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
3. Za szczególnie duży wkład pracy na rzecz Stowarzyszenia członkom
Stowarzyszenia mogą być przyznawane wyróżnienia.
§ 11
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub osoba
prawna, która zadeklarowała na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub
rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego pełnomocnika.
2. Przyjęcie członka wspierającego do Stowarzyszenia następuje na podstawie
uchwały Zarządu.
3. Członek wspierający opłaca składki członkowskie w zadeklarowanej przez siebie
wysokości.
§ 12
1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, której godność tę nada Walne
Zebranie Członków za szczególne zasługi dla realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

§ 13
Członek wspierający i członek honorowy nie posiadają czynnego i biernego prawa
wyborczego, mają prawo korzystania z uprawnień wynikających z przynależności do
Stowarzyszenia, mogą z głosem doradczym uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków
Stowarzyszenia.
§ 14
1. Na rzecz Stowarzyszenia, poza członkami Stowarzyszenia, mogą ochotniczo i bez
wynagrodzenia wykonywać świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy
wolontariusze.
2. Świadczenia są wykonywane przez wolontariuszy na zasadach określonych w
przepisach o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 15
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek skreślenia z listy członków.
2. Skreślenie z listy członków następuje na skutek:
1) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego
będącego osobą prawną,
2) złożenia przez członka Zarządowi pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze
Stowarzyszenia.
3. Skreślenia z listy członków, z przyczyn określonych w ust. 2, Zarząd dokonuje ze
skutkiem od dnia śmierci, utraty osobowości prawnej lub złożenia oświadczenia o
wystąpieniu ze Stowarzyszenia.
4. Skreślenie z listy członków może nastąpić w przypadku:
1) nieprzestrzegania przez członka postanowień Statutu lub uchwał władz
Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
2) nieopłacania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.
5. Uchwałę o skreśleniu z listy członków, z przyczyn wskazanych w ust. 4 podejmuje
Zarząd.
6. Odpis uchwały o skreśleniu z listy członków, z przyczyn, o których mowa w ust. 4
wraz z uzasadnieniem, Zarząd doręcza zainteresowanemu członkowi na jego
wniosek, w terminie 14 dni.
7. Od uchwały o skreśleniu z listy członków, z przyczyn, o których mowa w ust. 4,
przysługuje zainteresowanemu członkowi, odwołanie do Zarządu w terminie 14
dni od dnia otrzymania odpisu uchwały.
8. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje także wskutek pozbawienia
godności członka honorowego Stowarzyszenia na podstawie uchwały Walnego
Zebrania Członków. Od tej uchwały nie przysługuje odwołanie.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
A. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 16
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
§ 17
Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy statutowej liczby członków tych władz, chyba że przepisy Statutu
stanowią inaczej.
§ 18
Skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, który ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania
kadencji może zostać uzupełniony w drodze kooptacji przez pozostałych członków tych
organów. W tym trybie może zostać powołana nie więcej niż połowa składu organu.
B. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 19
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków
§ 20
W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
1. Członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym,
2. Członkowie honorowi, wspierający oraz zaproszeniu goście - z głosem doradczym.
§ 21
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
Głosowanie jest jawne.
2. Jeżeli w pierwszym terminie w posiedzeniu Walnego Zebrania Członków nie
uczestniczy co najmniej połowa liczby uprawnionych, wówczas w posiedzeniu
zwołanym w drugim terminie uchwały mogą być podjęte zwykłą większością
głosów oddanych przez członków obecnych. Drugi termin powinien być podany w
zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie
co najmniej pół godziny po pierwszym terminie.
3. Postanowienia ust. 1 nie stosuje się do uchwał Walnego Zebrania Członków
dotyczących zmian Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 22
Walne Zebranie Członków może być:
1) zwyczajne,
2) nadzwyczajne.
§ 23
1. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na cztery lata przez
Zarząd Stowarzyszenia.
2. 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 1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
3. Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia o miejscu i terminie obrad Walnego
Zebrania Członków co najmniej na 30 dni przed jego odbyciem.
4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3 musi zawierać także porządek obrad
proponowany przez Zarząd. W przypadku Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków porządek obrad musi obejmować sprawy wskazane we wniosku o
zwołanie takiego Zebrania.
§ 24
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
uchwalanie zmian statutu,
wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia,
udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
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 sprawie przyjęcia członka honorowego,
ustanawianie i nadawanie wyróżnień i odznak honorowych Stowarzyszenia,
podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
C. ZARZĄD
§ 25

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz, w kraju
i za granicą.
2. Zarząd składa się z 5 osób, w tym:

1) Prezesa - wybieranego przez Walne Zebranie Członków,
2) dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza - wybieranych przez Zarząd spośród
swoich członków.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, zgodnie z potrzebami, nie rzadziej niż raz na
dwa miesiące.
4. Prezes kieruje pracami Zarządu.
§ 26
Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
organizowanie działalności Stowarzyszenia,
zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
opracowywanie corocznego planu pracy i planu finansowego Stowarzyszenia,
gospodarowanie funduszem i majątkiem Stowarzyszenia w granicach
określonych budżetem,
podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia,
wykonywanie praw wspólnika i akcjonariusza w spółkach z udziałem
Stowarzyszenia,
wnioskowanie o ustalenie wysokości składki członkowskiej,
przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków wniosków w sprawie nadania
godności członka honorowego Stowarzyszenia,
ustalanie wzoru odznaki Stowarzyszenia,
przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków wniosków w sprawie ustanawiania
i nadawania wyróżnień i odznak honorowych,
podejmowanie uchwał w sprawie porozumień o współpracy z organizacjami
krajowymi i zagranicznymi,
podejmowanie uchwał o przystąpieniu do związków stowarzyszeń krajowych i
zagranicznych,
podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia i
skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia.
§ 27

Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. Do ich prawomocności
niezbędna jest obecność ponad połowy członków Zarządu. W przypadku równej ilości
głosów o wyniku decyduje Prezes Zarządu.
D. KOMISJA REWIZYJNA
§ 28
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

§ 29
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie
Członków na okres 4 lat.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
3. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają
prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być członek Zarządu, pracownik
Stowarzyszenia ani osoba pozostająca z członkami władz Stowarzyszenia w
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa.
6. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
§ 30
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności merytorycznej i finansowej
Stowarzyszenia oraz występowanie z wnioskami pokontrolnymi,
2) określenie terminu i sposobu usunięcia stwierdzonych w toku kontroli
nieprawidłowości,
3) opracowywanie sprawozdań składanych na Walnym Zebraniu Członków,
4) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosku o przyjęcie sprawozdania
Zarządu z realizacji programu działania i planu finansowego Stowarzyszenia i o
udzielenie Zarządowi absolutorium,
5) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
6) składanie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz
zebrania Zarządu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu - z
głosem doradczym.

Rozdział V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 31
Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji statutowych celów
Stowarzyszenia.
§ 32
1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
1)
2)
3)
4)

nieruchomości,
ruchomości,
środki pieniężne,
prawa na dobrach niematerialnych.

§ 33
Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
1)
2)
3)
4)

składek członkowskich,
dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
dochodów z majątku Stowarzyszenia,
ofiarności publicznej.
§ 34

Stowarzyszenie może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.
§ 35
Stowarzyszenie może tworzyć fundacje, jeżeli z okoliczności wynika, iż pozwoli to
bardziej efektywnie realizować cele statutowe Stowarzyszenia.
§ 36
Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, Zarząd.
§ 37
1. Do składania oświadczeń woli za Stowarzyszenie wymagane jest łączne działanie
dwóch członków Zarządu, z tym wyjątkiem, że funkcję kierownika zakładu pracy
w rozumieniu prawa pracy w sprawach nie zastrzeżonych dla Zarządu pełni Prezes
lub inny członek Zarządu upoważniony przez Zarząd.
2. Zarząd może udzielać członkom Stowarzyszenia oraz innym osobom
pełnomocnictw ogólnych do dokonywania w imieniu Stowarzyszenia czynności w
granicach zwykłego zarządu.
3. W razie potrzeby zatrudnienia członka Zarządu, stosunek pracy w imieniu
Stowarzyszenia nawiązuje z nim Prezes, natomiast w razie potrzeby zatrudnienia
Prezesa, stosunek pracy w imieniu Stowarzyszenia nawiązuje z nim dwóch
członków Zarządu upoważnionych przez Walne Zebranie Członków.
§ 38
1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem
Stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia lub pracowników
Stowarzyszenia oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
2. Majątek Stowarzyszenia nie może być:
1) przekazywany na rzecz członków Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach,
2) wykorzystywany na rzecz członków Stowarzyszenia lub pracowników
Stowarzyszenia na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

3. Wprowadza się zakaz zakupu przez Stowarzyszenie, na szczególnych zasadach,
towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, lub pracownicy Stowarzyszenia oraz osoby im bliskie.

Rozdział VI
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 39
Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne
Zebranie Członków na podstawie uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności
co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
§ 40
1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania
Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
członków Stowarzyszenia.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji.
3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia przeznacza się na cele związane z
ochroną dziedzictwa historycznego miasta Marki.
4. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli Walne Zebranie Członków nie
wyznaczy innych likwidatorów.

