
Stowarzyszenie Przyjaciół Mileszek STATUT

STATUT 
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ MILESZEK 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 
„STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MILESZEK (SPM)” zwane dalej "Stowarzyszeniem" działa na mocy ustawy 

z dnia 07.04.1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach. (Dz. U. Nr 20 poz.104 z późniejszymi zmianami). 

§ 2 
1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych prowadzących 

działalność społeczną na rzecz poszanowania interesów Mileszek poprzez promowanie, wspieranie 

inicjatyw lokalnych, kultywowanie tradycji wiejskich i chrześcijańskich. 

2. Stowarzyszenie tworzy płaszczyznę współpracy i jednoczy ludzi na rzecz promowania Mileszek. 

§ 3 
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w Łodzi przy ul. 

Pomorskiej 406. 

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

3. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona i może posługiwać się skrótem „SPM” 

§ 4 
1. Stowarzyszenie ma prawo posiadać i używać sztandar. 

2. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych. 

§ 5 
1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej swych członków. 

2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. 

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej 

Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między 

członków. 

4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub 

podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych samych organizacji na zasadach 

pełnej autonomii, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których 

Rzeczpospolita Polska jest stroną. 

/1 12



Stowarzyszenie Przyjaciół Mileszek STATUT

ROZDZIAŁ II 

Cele i sposoby działania 

§ 6 
Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działalność ukierunkowana na promocję Mileszek w pełnym tego 

słowa znaczeniu. 

§ 7 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. współpracę i współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej organizacjami 

społecznymi i stowarzyszeniami, związkami zawodowymi, szkołami, kościołem katolickim, środkami 

masowego przekazu oraz innymi jednostkami posiadającymi osobowość prawną i osobami fizycznymi, 

2. prowadzenie działalności gospodarczej w celu gromadzenia środków finansowych na realizację zadań 

statutowych Stowarzyszenia, 

3. pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia 

4. upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 

5. współpracę z pokrewnymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami, 

6. prowadzenie działalności humanitarno-charytatywnej, 

7. współuczestniczenie w procesie patriotycznego i obywatelskiego wychowania młodzieży, 

8. aktywizowanie i integrowanie mieszkańców w życiu społecznym Mileszek, 

9. organizowanie kursów, wyjazdów szkoleniowych, odczytów, wystaw, uroczystości okolicznościowych, 

seminariów, sympozjów tematycznie związanych z działalnością statutową oraz prowadzenie działalności 

wydawniczej związanej z osiedlem i parafią „Mileszki”, 

10. upowszechnianie wiedzy o historii Mileszek, 

11. organizowanie życia koleżeńskiego i różnych form samopomocy koleżeńskiej, 

12. przyznawanie pomocy finansowej na przedsięwzięcia zgodne ze statutem Stowarzyszenia, 

13. prowadzenie działalności szkoleniowo-oświatowej w celu kształtowania właściwych postaw społecznych 

wobec ludzi potrzebujących pomocy lub wsparcia organizacyjnego z przyczyn będących zadaniami 

statutowymi Stowarzyszenia, 
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ROZDZIAŁ III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 8 
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. 

3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się: 

a. członków zwyczajnych, 

b. członków wspierających, 

c. członków honorowych. 

4. Członkowie Stowarzyszenia przyjmowani są na podstawie pisemnych deklaracji, której wzór ustala i 

zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia dla wszystkich członków. 

5. Władze Stowarzyszenia prowadzą rejestr przyjmowanych przez siebie członków, w tym honorowych. 

§ 9 
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej posiadający 

pełną zdolność do działań prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, który złoży pisemną deklarację 

członkowską o przystąpieniu do Stowarzyszenia, opłaci składkę członkowską i zostanie przyjęty uchwałą 

uprawnionego organu. 

2. ma prawo do: 

a. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, 

b. uczestniczenia w zebraniach, konferencjach, odczytach itp. organizowanych przez władze 

Stowarzyszenia, 

c. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia, 

d. noszenia odznaki organizacyjnej, 

e. zaskarżania orzeczeń o wykluczeniu ze Stowarzyszenia do Walnego Zgromadzenia jako władzy 

nadrzędnej nad Zarządem, który taką decyzję podejmuje, 

f. zgłaszania wniosków w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia. 

3. obowiązany jest do: 

a. aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia, 

b. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

c. regularnego opłacania składek członkowskich i realizacji przyjętych zobowiązań. 
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§ 10 
1. może być osoba fizyczna, prawna lub grupa osób samopomocowa, zainteresowana działalnością 

Stowarzyszenia i deklarująca pomoc organizacyjno – finansową i rzeczową. 

2. za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego ma wszelkie prawa wynikające z § 9, pkt 2, litera 

b.–f. i może działać w Stowarzyszeniu samodzielnie lub za pośrednictwem swoich przedstawicieli 

wyposażonych w pełnomocnictwo. 

3. jest zobowiązany do przestrzegania zapisów wynikających z § 9, pkt 3 

4. ma głos doradczy w statutowych władzach Stowarzyszenia. 

§ 11 
1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia. 

2. Godność członka honorowego nadawana jest przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wniosek 

Zarządu Stowarzyszenia lub co najmniej 10 członków Stowarzyszenia. 

3. Członek honorowy posiada głos doradczy w statutowych władzach Stowarzyszenia i ma prawa 

wynikające z § 9, pkt 2, litera b.–f. oraz § 9, pkt 3 litera a.–b. i jest zwolniony  

z opłacania składek członkowskich. 

4. Członkami honorowymi mogą zostać obywatele innych państw oraz obywatele Rzeczpospolitej Polskiej 

nie będącymi członkami Stowarzyszenia, a zasłużeni dla niego przez swoją działalność. Członkowie ci 

maja prawa wynikające z § 9, pkt 2, litera b.-f. 

§ 12 
1. Skreślenie z listy członków następuje na skutek: 

a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie do władz 

Stowarzyszenia, które przyjmowały w poczet członków, 

b. śmierć członka będącego osobą fizyczną, 

c. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną, 

d. zaniechania opłacania składek członkowskich lub przyjętych zobowiązań przez okres przekraczający 1 

rok, 

e. wykluczenia 

2. Członek zostaje wykluczony ze Stowarzyszenia na skutek: 

a. rażącego naruszenia zasad statutowych, łamania uchwał, postanowień i regulaminów lub działania na 

szkodę Stowarzyszenia, 

b. pozbawienie członkostwa honorowego w wyniku uchwały władz Stowarzyszenia, które to członkostwo 

nadały, 

c. prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia 

praw publicznych. 
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3. Członkostwo ustaje: 

a. w przypadkach określonych w §12, pkt 1 b., pkt 1 c. i §12, pkt 2 b. i pkt. 2 c. członkostwo ustaje w dniu 

powzięcia informacji o danym fakcie przez władze Stowarzyszenia. 

b. przypadkach określonych w §12, pkt 1 a., członkostwo ustaje z woli osoby zainteresowanej w chwili 

złożenia oświadczenia o rezygnacji i §12 pkt 1 d, aż po upływie okresu 1 roku. 

4. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do 

Walnego Zgromadzenia Członków w ciągu 14 dni, od dnia doręczenia uchwały na piśmie. Uchwała 

Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna. 
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ROZDZIAŁ IV 

Naczelne władze Stowarzyszenia 

§ 13 
1. Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są: 

c. Walne Zgromadzenie Członków /Delegatów/ Stowarzyszenia zwane dalej Zgromadzeniem, 

d. Zarząd, 

e. Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną 

większością głosów przy obecności co najmniej ½ liczby uprawnionych członków do głosowania. 

3. W przypadku zmniejszenia się składu ilościowego liczby członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w 

trakcie kadencji,  uzupełnienie składu osobowego wymaga zwołania Walnego Zgromadzenia, jednakże 

liczba nowych członków nie może przekroczyć ½ ogólnej liczby członków. 

4. W przypadku, gdy liczba członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej zmniejszy się poniżej ½ ogólnej liczby 

członków, wówczas Walne Zgromadzenie przeprowadza uzupełniające wybory do tych organów przy 

obecności ½ liczby członków uprawnionych do głosowania. 

5. Walne Zgromadzenie Członków/Delegatów/ jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

Może ono być: 

a. zwyczajne, 

b. nadzwyczajne. 

6. Walne Zgromadzenie Członków można zastąpić Zgromadzeniem Delegatów, jeżeli liczba członków 

zwyczajnych przekroczy 100 osób wg klucza – 1 delegat na 5 członków zwyczajnych. Mandat delegata 

trwa do czasu nowych wyborów. 

§ 14 

Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów) 

1. Zgromadzenie zwyczajne członków zwoływane przez Zarząd raz w roku. 

2. Zgromadzenie nadzwyczajne może być zwołane: 

a. przez Zarząd w każdym czasie, 

b. na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

c. na wniosek pisemny co najmniej ¼ ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

3. Zgromadzenie nadzwyczajne rozpatruje sprawy, które spowodowały jego zwołanie.  

4. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia zwyczajnego i nadzwyczajnego Zarząd powiadamia 

członków co najmniej na 14 dni przed terminem obrad wraz z proponowanym porządkiem obrad 

poprzez wywieszenie informacji o Walnym Zgromadzeniu w siedzibie Stowarzyszenia albo listem 

poleconym lub w inny skuteczny sposób. 
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§ 15 
1. Walne Zgromadzenia /zwyczajne, nadzwyczajne/ obradują wg uchwalonego przez siebie Regulaminu. 

2. Obradami kieruje Zarząd w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. 

3. W razie braku quorum tj. 50% +1 uprawnionych członków /delegatów/ otwarcie Zgromadzenia 

następuje w drugim terminie po upływie 30 minut od pierwszego terminu. 

4. W takim przypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności zgromadzonych 

członków. 

§ 16 
1. Uchwały Zgromadzenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy 

równowadze decyduje głos przewodniczącego. 

2. Wybory władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym. 

§ 17 
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

1) uchwalanie statutu i jego zmian, 

2) uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia, 

3) wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia, 

4) uchwalanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na daną kadencję, 

5) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

7) uchwalanie budżetu na okres sprawozdawczy, 

8) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego, 

9) uchwalanie wysokości składek członkowskich, 

10) uchwalanie regulaminów własnej działalności, 

11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

12) podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia, 

13) podjęcie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. 
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§ 18 

Zarząd 

1. Zarząd kieruje całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków. 

Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia zwołuje 

przewodniczący. 

3. Zarząd składa się z 5 – 15 osób, którzy ze swego grona wybierają: 

− przewodniczącego, 

− 1-2 wiceprzewodniczących, 

− sekretarza, 

− skarbnika, 

− członków. 

4. Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy: 

1) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, 

2) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków /Delegatów/, 

3) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, 

4) określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia, 

5) uchwalanie planów pracy dla Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności, 

6) sporządzanie projektu budżetu Stowarzyszenia i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych po 

uzyskaniu akceptacji Komisji Rewizyjnej, 

7) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

8) ustalanie wysokości składek członkowskich, 

9) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,  

10) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i rozporządzaniu majątkiem nieruchomym i ruchomym 

Stowarzyszenia w ramach uchwalonego budżetu przez Walne Zgromadzenie, 

11) podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych 

organizacji oraz delegowanie swych przedstawicieli do tych organizacji i na imprezy przez nie 

organizowane, 

12) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych 

organizacji, 

13) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej i wydawniczej, 

14) zgłaszanie wniosków do Zgromadzenia o nadanie godności członka honorowego 

15) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Stowarzyszenia, 

16) przyjmowanie i odwoływanie członków Stowarzyszenia, 

17) wykonywanie innych czynności i zadań określonych statutem. 
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§ 19 

Komisja Rewizyjna 

1. Komisja Rewizyjna jest kontrolną władzą Stowarzyszenia, powołaną do sprawowania kontroli finansowej. 

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie statutu i  regulaminu, zatwierdzonego przez Walne 

Zgromadzenie Stowarzyszenia. 

3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 7 osób w tym przewodniczącego, zastępcy sekretarza i członków. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

5. Zarząd powiadamia przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o terminach posiedzeń. 

§ 20 
1. Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy: 

a. kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności merytorycznej i finansowej 

Stowarzyszenia pod względem celowości, prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa, statutem i 

uchwałami Zgromadzenia, 

b. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały przy obecności ½ swego składu osobowego, przy obecności 

minimum 3 osób. 

c. uchwały zapadają zwykłą większością głosów; przy równowadze decyduje głos przewodniczącego, 

d. wnioskowanie o udzielenie lub nie absolutorium dla władz Stowarzyszenia, 

e. przedkładanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków, 

f. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, 

2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od członków i władz Stowarzyszenia składania pisemnych i ustnych 

wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. 
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ROZDZIAŁ V 

Majątek i fundusze 

§ 21 
Do realizacji celów Statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. 

§ 22 
1. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są: 

a. składki członkowskie, 

b. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w  użytkowaniu 

Stowarzyszenia, 

c. dotacje, 

d. darowizny, zapisy i spadki, 

e. dochody z ofiarności publicznej, 

f. wpływy z działalności statutowej. 

g. dochody z działalności gospodarczej. 

2. Środki pieniężne niezależnie od źródła ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie 

Stowarzyszenia. 

3. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy. 

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

§ 23 
1. Do ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych 

wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. 

2. Wszelkie postanowienia władz Stowarzyszenia zmierzające do uszczuplenia majątku trwałego 

Stowarzyszenia wymagają zgody Walnego Zgromadzenia Członków. 

3. Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest przewodniczący lub w jego zastępstwie 

wiceprzewodniczący. 
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ROZDZIAŁ VI 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

§ 24 
1. Uchwalanie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje 

Walne Zgromadzenie Członków i wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co 

najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwalanie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego 

Zgromadzenia wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia. 

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określi sposób 

przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie mają 

zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach /Dz. U. Nr 20, poz. 

104, z późniejszymi zmianami/. 
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ROZDZIAŁ VII 

Przepisy końcowe 

§ 25 
1. Wszelkie decyzje podejmowane na posiedzeniach władz statutowych Stowarzyszenia mają formę uchwał. 

2. Do spraw przewidzianych przepisami niniejszego statutu mają zastosowanie obowiązujące przepisy 

prawa polskiego. 

3. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu 

Rejestrowego. 
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