Jednolity tekst Statutu Stowarzyszenia NASZ URSYNÓW z uwzgl. zmian wprow.
uchwałą nr 1/2011, 2/2011, 3/2011 i 4/2011

ROZDZIAŁ I
Nazwa, siedziba, teren działania i charakter Stowarzyszenia.
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie NASZ URSYNÓW i zwane jest w dalszym ciągu niniejszego Statutu – Stowarzyszeniem.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica, zgodnie z zasadami prawa lokalnego.
3. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
4. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji, odpowiadających jego statutowym celom, w tym organizacji

międzynarodowych.
5. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy ogółu członków.
6. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, zawiązanym dla realizacji celów istotnych dla mieszkańców Dzielnicy

Ursynów i m.st. Warszawy.
7. Stowarzyszenie może posiadać i używać identyfikującego go znaku graficznego (logo).

§2
1. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią o treści Stowarzyszenie NASZ URSYNÓW.
2. Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę i legitymacje - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

ROZDZIAŁ II
Cele, formy i środki działania
§3
Celami Stowarzyszenia są:
1) działanie na rzecz konsolidacji mieszkańców Ursynowa i ursynowskiej wspólnoty samorządowej, a w szczególności dla
ochrony interesów tej wspólnoty
2) inspirowanie i uczestnictwo we wszystkich rodzajach działań związanych z procesem stanowienia prawa i podejmowania
decyzji wpływających na kształt samorządu lokalnego
3) podejmowanie i wspomaganie wszelkich inicjatyw mających na celu pozyskiwanie opinii publicznej dla racji wspólnoty
ursynowskiej
4) reprezentowanie interesów mieszkańców Ursynowa przed administracją rządową, samorządową, publiczną, spółdzielniami i
innymi organizacjami
5) umacnianie poczucia tożsamości i wspólnoty mieszkańców Ursynowa
6) wspieranie środowisk twórczych i sportowych Ursynowa oraz działań instytucji, podmiotów i osób służących promocji
i integracji wspólnoty ursynowskiej
7) podnoszenie kwalifikacji mieszkańców Ursynowa
8) wspieranie inicjatyw gospodarczych osób fizycznych i prawnych z terenu Ursynowa
9) Współdziałanie w pracach nad opracowywaniem i zatwierdzeniem planów zagospodarowania terenu

§4
Sposobami i środkami realizacji celów statutowych Stowarzyszenia są:
1) współpraca z administracją samorządową i państwową a w szczególności opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących

sfery samorządu lokalnego
2) wnioskowanie o zmianę aktów prawnych w zakresie samorządu lokalnego
3) ocena działalności i ścisła współpraca z organami samorządu
4) występowanie przed organami władzy i administracji publicznej w sprawach, w których środowisko członków Stowarzyszenia
ma interes prawny

5) upowszechnianie informacji o charakterze i specyfice zadań związanych z samorządem lokalnym, prowadzenie szkoleń,
6)
7)
8)

9)

działalność wydawnicza
organizowanie i finansowanie akcji promujących cele Stowarzyszenia
organizowanie i uczestniczenie w sympozjach, spotkaniach i seminariach w kraju i zagranicą, o tematyce zbliżonej do celów
Stowarzyszenia
organizowanie imprez publicznych:
- udział i organizowanie szkoleń, konkursów, zawodów, olimpiad tematycznych,
- prowadzenie działalności edukacyjnej i wychowawczej,
- aktywne uczestnictwo w życiu publicznym w tym w szczególności poprzez aktywność w wyborach do organów władzy
publicznej,
propagowanie postaw proeuropejskich, ze szczególnym uwzględnieniem partycypacji wspólnot lokalnych w procesie
podejmowania decyzji i korzystania ze środków Unii Europejskiej
§5

Majątek Stowarzyszenia powstaje:
• ze składek członkowskich
• darowizn, spadków i zapisów
• dotacji i ofiarności publicznej
• dochodów z działalności gospodarczej
• dochodów z majątku Stowarzyszenia
2. Wszelkie środki finansowe Stowarzyszenia mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym
Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z której dochody
przeznaczone są wyłącznie na realizację celów Stowarzyszenia.
1.

ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia.
§6
Członkowie Stowarzyszenia mogą być:
a) zwyczajni
b) wspierający
c) honorowi
§7
1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne, które zamieszkują, pracują lub są przedsiębiorcami prowadzącymi działalność

gospodarczą na terenie obecnej dzielnicy Warszawa – Ursynów.
2. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne popierające działalność Stowarzyszenia.
3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, zasłużone w swojej działalności na rzecz Ursynowa, nawet jeśli nie spełniają
kryteriów wymaganych dla członków zwyczajnych i wspierających. Członkiem honorowym może być także cudzoziemiec.

§8
1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd na pisemny wniosek zainteresowanego, poparty pisemnie przez co

najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia, po zweryfikowaniu kryteriów określonych w § 7 Statutu. Decyzja odmowna
Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia i jest doręczona wraz z uzasadnieniem zainteresowanemu, niezwłocznie po jej podjęciu i
uzasadnieniu. Postanowienia § 13 ust.2 Statutu stosuje się odpowiednio.
2. Godność członka honorowego nadaje Zjazd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
§9
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) udziału w obradach Zjazdu Stowarzyszenia z głosem stanowiącym
2) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia
3) zgłaszania postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia

4) korzystania ze wszystkich urządzeń i materiałów Stowarzyszenia oraz uczestnictwa we wszystkich formach działalności

Stowarzyszenia
5) uzyskiwania od Stowarzyszenia pomocy i opieki koleżeńskiej
§ 10
Członkowie wspierający mają prawo do:
1) udziału w obradach Zjazdu Stowarzyszenia z głosem doradczym
2) zgłaszania postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia
3) uzyskiwania od Stowarzyszenia pomocy i opieki koleżeńskiej
4) noszenia odznaki Stowarzyszenia i posiadania jego legitymacji
§ 11
Członkowie honorowi mają prawo do:
1) udziału w obradach Zjazdu Stowarzyszenia z głosem doradczym
2) zgłaszania postulatów do władz Stowarzyszenia
3) korzystania ze wszystkich urządzeń i materiałów Stowarzyszenia oraz uczestnictwa we wszystkich formach działalności
Stowarzyszenia
4) uzyskiwania od Stowarzyszenia pomocy i opieki koleżeńskiej
§ 12
1. Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należy:
• przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
• branie udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
• regularne opłacanie składek członkowskich i realizację zadeklarowanych świadczeń przez członków wspierających
2. Do obowiązków członków honorowych należy przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz

Stowarzyszenia i godne reprezentowanie Stowarzyszenia.
§ 13
Członkostwo ustaje przez:
a) śmierć
b) nie spełnianie kryteriów członkostwa określonych w § 7 Statutu
c) zgłoszenie Zarządowi wystąpienia na piśmie
d) skreślenie uchwałą Zarządu wskutek zalegania z płaceniem składek członkowskich przez okres 6 miesięcy
i nieuregulowania zaległości w wyznaczonym terminie, pomimo pisemnego wezwania przez Zarząd, chyba że zaległość
usprawiedliwiona była szczególnymi okolicznościami. Po uregulowaniu zaległości osoba skreślona uchwałą Zarządu
zostaje przywrócona w prawach członka.
e) pozbawienie uchwałą Zjazdu Stowarzyszenia godności członka honorowego
f) Usunięcie członka zarząd przegłosowuje stosunkiem 2/3 głosów

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia.
§ 14
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Zjazd Stowarzyszenia
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
§ 15
1. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Zjazdu Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co

najmniej 1/2 członków zwyczajnych Stowarzyszenia - według listy obecności sporządzonej w chwili otwarcia obrad. W przypadku
braku quorum, po 30 minutach wyznacza się drugi termin Zjazdu Stowarzyszenia, na którym uchwały zapadają zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej 1/3, dysponujących pełnią praw wyborczych uczestników
2. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków
danej władzy.

§ 16

1. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcje nieodpłatnie.
2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. Członek władz Stowarzyszenia może pełnić funkcję maksymalnie przez kolejne trzy
3.
4.
5.
6.

kadencje.
Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w sposób jawny, chyba że obradujący organ władz Stowarzyszenia przegłosuje
wniosek o głosowanie tajne.
Do ważności wyborów stosuje się odpowiednio § 15 ust. 1 Statutu.
Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
Szczegółowe zasady wyboru władz określa Zjazd Stowarzyszenia.
§ 17

1. Zarząd, Komisja Rewizyjna mogą w razie ustąpienia członka w trakcie kadencji uzupełnić swój skład drogą dokooptowania w ilości,

nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

ROZDZIAŁ V
Zjazd Stowarzyszenia
§ 18
1. Zjazd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Zjazdu Stowarzyszenia należy:
a) wybór i odwołanie Prezesa Stowarzyszenia, dwóch wiceprezesów, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej
b) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
c) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi
d) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia
e) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia na okres kadencji
f) ustalanie wysokości składek członkowskich
g) uchwalanie zmian Statutu
h) uchwalenie oraz wprowadzanie zmian do regulaminów Zjazdu Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji

Rewizyjnej
i) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego
j) powoływanie zespołów tematyczno - problemowych Stowarzyszenia
k) powoływanie Rady Programowej Stowarzyszenia, której działanie określi regulamin zatwierdzony przez Zjazdu
Stowarzyszenia
l) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku
m) podejmowanie innych uchwał, jeżeli nie należą one do kompetencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
n) zatwierdzanie porządku obrad wraz ze zmianami zgłoszonymi przez uczestników zjazdu
§ 19
O terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Stowarzyszenia Zarząd zawiadamia członków na piśmie lub drogą mailową, co najmniej
na 14 dni przed wyznaczonym terminem.
§ 20
Zjazd Stowarzyszenia może być:
a) Zwyczajny - zwoływany corocznie przez Zarząd
b) Nadzwyczajny - zwoływany w ciągu 21 dni od podjęcia uchwały w tym przedmiocie przez Zarząd z własnej
inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Zawiadomienia, o których mowa w §19 będą rozsyłane na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem.

ROZDZIAŁ VI
Zarząd
§ 21
1. Zarząd składa się z trzech do siedmiu członków w tym: z Prezesa Zarządu, Wiceprezesa lub dwóch Wiceprezesów oraz członków

Zarządu, wybieranych z członków zwyczajnych.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a podczas jego nieobecności Wiceprezes.
3. Członek Zarządu w ograniczonym zakresie może łączyć członkostwo Stowarzyszenia z pracą na jego rzecz.
§ 22
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia oraz reprezentowanie Stowarzyszenia wobec osób trzecich
b) wykonywanie uchwał Zjazdu Stowarzyszenia
c) zwoływanie Zjazdu Stowarzyszenia w trybie i w wypadkach przewidzianych w Statucie
d) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia
e) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i skreślania członków zwyczajnych i wpierających
f) prowadzenie rejestru członków
g) opracowywanie regulaminów związanych z działalnością Stowarzyszenia
h) nadzór nad przestrzeganiem Statutu, uchwał i regulaminów przez członków Stowarzyszenia
i) ustalanie wzorów pieczęci, odznaki członkowskiej, legitymacji i dyplomów honorowych, ustalanie wzoru znaku
graficznego (logo) Stowarzyszenia oraz przyznawanie odznak Stowarzyszenia osobom nie będącym członkami
Stowarzyszenia
j) powołanie Biura Stowarzyszenia, zatrudnienie Dyrektora Biura, który bierze udział w pracach Zarządu, jednakże bez
prawa udziału w głosowaniu
§ 23
1. Prezes lub Wiceprezes zwołuje przynajmniej raz na trzy miesiące zebranie Zarządu
2. W pracach Zarządu lub poszczególnych jego zebraniach mogą uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez Zarząd

§ 24
Stowarzyszenie reprezentują oraz zaciągają w jego imieniu zobowiązania majątkowe łącznie dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes
Zarządu lub Wiceprezes.
ROZDZIAŁ VII
Komisja Rewizyjna
§ 25
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia, odpowiedzialnym przed Zjazdem Stowarzyszenia.
§ 26
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Zjazd Stowarzyszenia i jeszcze przed zamknięciem

obrad Zjazdu wybiera ze swego grona: Przewodniczącego – o czym zawiadamia Zarząd.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.
§ 27
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli statutowej działalności Zarządu, co najmniej raz do roku,
ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności
i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Zjazdu Stowarzyszenia
b) występowanie do Zarządu z wnioskami o zwołanie nadzwyczajnego Zjazdu Stowarzyszenia
c) składania sprawozdania ze swojej działalności Zjazdowi Stowarzyszenia, składania wniosków w sprawie przyjęcia
sprawozdań Zarządu za okres kadencji, w szczególności za wykonanie budżetu oraz wniosków o absolutorium dla
ustępującego Zarządu

§ 28
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym
§ 29
Komisja Rewizyjna może delegować do wykonania określonych zadań kontrolnych swoich członków i powoływać rzeczoznawców
spoza swego grona.
§ 30
1. Symbolem Stowarzyszenia „Nasz Ursynów” jest tarcza koloru czerwonego z napisem w trzech rzędach w kolorze białym o treści:

„NASZ URSYNÓW” oraz czarnymi literami nad tarczą „INICJATYWA” i pod tarczą „MIESZKAŃCÓW”.
2. Odznaką Stowarzyszenia „NASZ URSYNÓW” jest tarcza z napisem „NASZ URSYNÓW” w trzech klasach: złota, srebrna
i brązowa.
3. Prawo do noszenia odznaki mają wszyscy członkowie Stowarzyszenia oraz osoby spoza Stowarzyszenia, szczególnie zasłużone dla
Stowarzyszenia, którym odznaka zostanie przyznana przez Zarząd Stowarzyszenia.
4. Klasę odznaki przyznaje Zarząd Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IX
Zmiany Statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia.
§ 31
Zmiany Statutu mogą być dokonane na podstawie uchwały Zjazdu Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów, w obecności
co najmniej 1/2 dysponujących pełnią praw wyborczych uczestników Zjazdu Stowarzyszenia - według listy obecności sporządzonej
w chwili otwarcia obrad.
§ 33
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zjazdu Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów, w obecności

co najmniej 1/2 dysponujących pełnią praw wyborczych uczestników Zjazdu Stowarzyszenia - według listy obecności sporządzonej w
chwili otwarcia obrad.
2. Jednocześnie z podjęciem uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Zjazd Stowarzyszenia podejmuje taką samą większością głosów
uchwałę o przeznaczeniu jego majątku.

