
STATUT STOWARZYSZENIA 

„DECYDUJMY RAZEM” 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Decydujmy Razem”. 

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Milanówek. Terenem działania jest Powiat Grodzisk 

Mazowiecki 

3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie Rzeczpospolitej 

Polskiej 

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. 

Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 

Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. 

5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o 

podobnych celach. 

6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

7. Celem Stowarzyszenia jest rozwój i promocja Miasta Milanówek, tworzenie Miasta 

przyjaznego dla mieszkańców. 

8. Cele szczegółowe Stowarzyszenia to między innymi: 

a. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości; 

b. działania na rzecz aktywizacji społecznej, socjalnej i obywatelskiej mieszkańców 

Milanówka; 
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c. wspieranie rozwiązań usprawniających komunikację i transport  z zachowaniem 

walorów przyrodniczych miasta – ogrodu; 

d. działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego Milanówka, 

Powiatu Grodziskiego Milanówka oraz miast i gmin z nimi sąsiadujących; 

e. działania na rzecz rozwoju demokracji lokalnej i budowy społeczności obywatelskiej; 

f. działania rozwijające kulturę sport i turystykę w Mieście; 

g. wszelkie inne formy i rodzaje działań wspierających rozwój i promocję Milanówka 

oraz zmierzające do poprawy sfery socjalnej, rekreacyjnej i życiowej jego 

mieszkańców. 

9. Stowarzyszenie będzie realizowało cele, w szczególności poprzez: 

a. wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i budowy społeczności obywatelskiej; 

b. współpracę z radnymi, burmistrzem, starostą i sejmikiem samorządu terytorialnego 

oraz innymi organizacjami i osobami uczestniczącymi w opracowaniu rozwiązań 

komunikacyjnych, a także  inne organizacje i osoby, które mają wytyczone  podobne 

cele działania; 

c. występowanie na prawach strony reprezentującej interes społeczny uzasadniony 

celami regulaminowymi Stowarzyszenia w postępowaniach administracyjnych, 

procedurach związanych z planami zagospodarowania przestrzennego, w procesach 

planistycznych i inwestycyjnych, procesach z zakresu ochrony oraz procesach 

sądowych związanych z ww postępowaniami; 

d. opiniowanie planów, projektów, decyzji i uchwał organów administracji państwowej  

i samorządowej; 

e. występowanie z wnioskami i opiniami do organów administracji właściwych w 

sprawach pozostających w zakresie działania Stowarzyszenia, 

f. wnioskowanie o przedstawianie niezależnych opracowań, studiów, badań, analiz, 

ekspertyz, ocen, raportów i opinii z zakresu działalności statutowej. 

g. współpracę z instytucjami naukowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, 

przedsiębiorstwami, środkami masowego przekazu, administracją państwową i 

samorządową. 

h. podejmowanie wszelkich innych dozwolonych prawem działań służących realizacji 

celów statutowych. 
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ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI 

10. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być 

jedynie honorowym członkiem wspierającym Stowarzyszenie. 

11. Stowarzyszenie posiada członków: 

a. zwyczajnych, 

b. honorowych. 

12. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która: 

a. złoży deklarację członkowską na piśmie, 

b. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków założycieli  Stowarzyszenia. 

13. Z zastrzeżeniem regulacji pkt 59 Statutu, członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu 

pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. W przypadkach 

szczególnych, kierując się uzasadnionym interesem Stowarzyszenia, Zarząd może 

odmówić przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia. 

14. Od uchwały Zarządu o przyjęciu albo odmowie przyjęcia w poczet członków przysługuje 

odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Odwołanie winno  zostać wniesione na 

piśmie, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu o przyjęciu albo odmowie 

przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia. 

15. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna albo prawna, która 

wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 

16. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 

członków Stowarzyszenia. 

17. Członkowie zwyczajni mają prawo: 

a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia; 

b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia; 

c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez 

Stowarzyszenie; 

d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. 

18. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów; 
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b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia; 

c. regularnego opłacania składek. 

19. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą 

jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza 

tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 

20. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

21. Członkostwo ustaje w przypadku skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze 

Stowarzyszenia. 

22. Skreślenie z listy członków następuje na skutek: 

a. śmierci członka, 

b. złożenia przez członka Zarządowi pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze 

Stowarzyszenia. 

23. Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd Oddziału ze skutkiem od dnia śmierci 

członka albo złożenia przez niego oświadczenia o wystąpieniu. 

24. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w przypadku: 

a. nieprzestrzegania przez członka postanowień statutu lub uchwał władz 

Stowarzyszenia, 

b. podejmowania przez członka działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia. 

25. Uchwałę o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd. Wniosek o jej podjęcie może złożyć 

na piśmie wraz ze stosownym uzasadnieniem: 

a. Komisja Rewizyjna; 

b. nie mniej niż 5 (pięciu) członków Stowarzyszenia. 

26. Odpis uchwały o wykluczeniu wraz z uzasadnieniem Zarząd doręcza zainteresowanemu 

członkowi w terminie 14 dni. Od uchwały o wykluczeniu służy zainteresowanemu 

odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Odwołanie winno zostać złożone na 

piśmie w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia uchwały. 

27. Od uchwały odmawiającej wykluczenia  wnioskodawcy, który składał wniosek o 

wykluczenie, służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Przepis pkt 16 

powyżej stosuje się odpowiednio. 

28. Jeżeli członek Stowarzyszenia odmawia uiszczania składek lub faktycznie ich nie uiszcza 

przez okres sześciu miesięcy, Zarząd pisemnie wzywa go do wypełnienia tego 
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obowiązku, a w przypadku dalszej odmowy lub nieudzielenia w terminie 30 dni miesięcy 

odpowiedzi, skreśla go z listy członków 

29. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków w postępowaniu odwoławczym w sprawach: 

a. przyjęcia w poczet członków, 

b. odmowy przyjęcia w poczet członków, 

c. wykluczenia, 

d. odmowy wykluczenia  

jest ostateczna w postępowaniu wewnętrznym. Stosowna uchwała Walnego 

Zgromadzenia Członków winna zostać podjęta w terminie nie dłuższym niż 60 dni od 

daty złożenia odwołania. Bezskuteczny upływ ww. terminu skutkuje utratą mocy danej 

uchwały Zarządu o przyjęcie czy odmowie przyjęcia w poczet członków, albo 

wykluczeniu czy odmowie wykluczenia i uznanie tejże uchwały za niebyłą. 

30. W sprawach dotyczących nabycia lub utraty członkostwa w Stowarzyszeniu 

zainteresowany może – po wyczerpaniu w postępowaniu wewnętrznym Stowarzyszenia 

– dochodzić swoich praw na drodze sądowej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania na 

piśmie ostatecznej uchwały organu Stowarzyszenia. 

ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

31. Władzami Stowarzyszenia są: 

a. Walne Zgromadzenie Członków; 

b. Zarząd; 

c. Komisja Rewizyjna. 

32. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia jest łączna, trwa trzy lata, a ich 

wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów oddanych. 

33. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej. 

34. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa w toku kadencji w wypadku 

ustania jego członkostwa w Stowarzyszeniu, rezygnacji z funkcji lub nieuzyskania 

absolutorium. W przeciwnym razie wygasa z dniem wyboru nowych władz. 
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35. W wypadku wygaśnięcia w toku kadencji mandatu członka Zarządu Stowarzyszenia lub 

Komisji Rewizyjnej na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków przeprowadza się 

wybory uzupełniające. 

36. Jeżeli w trakcie kadencji: 

a. liczba członków Zarządu spadnie poniżej trzech osób, 

b. wygasną mandaty dwóch członków Komisji Rewizyjnej, 

w ciągu 30 dni zaistnienia tej sytuacji zwołuje się Walne Zgromadzenie Członków w celu 

dokonania stosownego wyboru uzupełniającego członków władz. 

37. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym 

Zgromadzeniu Członków biorą udział: 

a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 

b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście. 

38. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

39. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd raz do roku, w 

terminie do końca marca danego roku. 

40. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w szczególności jest: 

a. przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w roku ubiegłym, w tym 

sprawozdania ze stanów finansów Stowarzyszenia i wykonania budżetu za rok 

poprzedni; 

b. przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z jej czynności, w tym z badania i 

oceny działalności Zarządu w roku poprzednim oraz wniosku w kwestii udzielenia 

absolutorium Zarządowi; 

c. przedstawienie przez Zarząd planu działania i budżetu na rok bieżący; 

d. podjęcie uchwał w sprawie: 

i. przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku ubiegłym, 

w tym sprawozdania ze stanów finansów Stowarzyszenia i wykonania budżetu za 

rok poprzedni; 

ii. udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej ; 

iii. zatwierdzenia przedstawionego przez Zarząd planu działania i budżetu na rok 

bieżący. 
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41. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest ono 

zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 

pisemny wniosek co najmniej 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

42. Termin, miejsce obrad oraz szczegółowy porządek Walnego Zgromadzenia Członków 

Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed 

terminem zebrania. 

43. O ile inne regulacje Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia 

Członków Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.  

44. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków w szczególności należą: 

a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 

b. uchwalania zmian Statutu, 

c. wybór Prezesa i członków Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej, 

d. udzielanie członkom Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium, 

e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

f. zatwierdzanie budżetu, 

g. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na 

rzecz Stowarzyszenia, 

h. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku 

Stowarzyszenia na kwotę wyższą niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, 

i. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego, 

j. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

k. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 

l. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich 

sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia. 

45. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z 

uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 

46. Zarząd składa się z od 3 do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu, Skarbnika i Sekretarza 

wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków spośród członków Stowarzyszenia. 

Pierwszy Zarząd Stowarzyszenia zostaje powołany w akcie założycielskim. 

47. Prezes Zarządu Stowarzyszenia zwołuje posiedzenia Zarządu nie rzadziej niż raz na 

miesiąc. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Prezesa dokonuje tego 

Skarbnik, Sekretarz lub inny wyznaczony do tego członek Zarządu. 
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48. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy udziale co najmniej trzech jego 

członków. W razie równego podziału głosów decyduje głos Prezesa. Głosowanie może 

zostać przeprowadzone także przy pomocy technicznych środków łączności. 

49. Do kompetencji Zarządu należą: 

a. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

b. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia 

c. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

d. zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

e. przygotowywanie porządku obrad Zebrania Delegatów oraz projektów uchwał, 

f. uchwalanie regulaminu Zarządu, 

g. uchwalanie planu działania budżetu Stowarzyszenia na dany rok, 

h. prowadzenie rejestru członków Stowarzyszenia, 

i. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia, 

j. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia, 

k. sporządzanie sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych. 

50. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu, przy 

czym jeżeli wskutek złożenia oświadczenia woli powstaje po stronie Stowarzyszenia 

zobowiązanie majątkowe na kwotę wyższą niż 2000pln jedną z osób składających 

oświadczenie woli musi być Skarbnik. 

51. Komisja Rewizyjna, składająca się z trzech członków, jest organem kontrolnym 

Stowarzyszenia, powoływanym spośród członków uchwałą Walnego Zgromadzenia 

Członków. Pierwsza Komisja Rewizyjna zostaje powołana w akcie założycielskim. 

52. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego, który 

kieruje pracami Komisji. 

53. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący, nie rzadziej niż raz na trzy 

miesiące. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego 

dokonuje tego inny członek Komisji Rewizyjnej. 

54. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności 

przynajmniej dwóch jej członków. W razie równego podziału głosów decyduje głos 

Przewodniczącego. 

55. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 
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a. kontrola przestrzegania przez Zarząd prawa i Statutu, 

b. kontrola wykonania planu rocznego i budżetu Stowarzyszenia, 

c. składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swej działalności, 

d. prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu oraz wnoszenia 

projektów uchwał, 

e. opiniowanie wniosków Zarządu w kwestii nabycia, zbycia lub obciążenia majątku 

Stowarzyszenia na kwotę wyższą niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych. 

ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK I FUNDUSZE 

 

56. Majątek Stowarzyszenia powstaje: 

a. ze składek członkowskich, 

b. darowizn, spadków, zapisów, 

c. dotacji i ofiarności publicznej. 

57. Wszelkie środki pieniężne winny być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym 

Stowarzyszenia. 

58. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

ROZDZIAŁ VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

59. Wszyscy członkowie założyciele Stowarzyszenia z chwilą podpisania aktu 

założycielskiego uzyskują status członka zwyczajnego Stowarzyszenia. 

60. Uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia 

podejmuje Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów 2/3 głosów 

oddanych, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
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61. W przypadku, gdy liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia spadnie poniżej 12 

(dwanaście) osób, Zarząd obowiązany jest w terminie 30 dni zwołać Nadzwyczajne 

Zgromadzenie Członków celem podjęcia uchwały o dalszym istnieniu Stowarzyszenia, 

albo o jego rozwiązaniu. 

62. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków 

określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

63. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy 

ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. 


