
Statut Stowarzyszenia Wiszące Ogrody

Statut został uchwalony na Zebraniu Założycielskim dn. 2 III 2012 r

z poprawkami z dn. 21 V 2012 r na wniosek Sądu

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1.Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE WISZĄCE OGRODY i jest zwane w dalszej 
części Statutu Stowarzyszeniem.

2.Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem mieszkańców, właścicieli i współwłaścicieli 
nieruchomości położonych w Gdańsku, na osiedlu „Wiszące Ogrody”, zwanym w dalszej części 
Statutu Osiedlem, w dzielnicy Jasień.

3.Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną. Nazwa i znak graficzny 
(logo) Stowarzyszenia podlegają ochronie prawnej.

4.Stowarzyszenie może ubiegać się o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego.

5.Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu, a także 
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 2

 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.

2. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

3. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

4. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji polskiej lub międzynarodowej na podstawie 
uchwały Zarządu.

 



 

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i ich realizacja

 

§ 3

 

Celami Stowarzyszenia są:

1. Działanie na rzecz budowy lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez inspirowanie, 
wspieranie i rozwijanie inicjatyw społecznych, kulturalnych oraz ekologicznych.

2. Dążenie do rozbudowy infrastruktury socjalnej, edukacyjnej, sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej 
oraz ekologicznej w oparciu o bieżące potrzeby mieszkańców.

3. Działalność kulturalno – oświatowa i rekreacyjno – sportowa na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 
organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży zamieszkałych na osiedlu.

4. Występowanie w obronie słusznych interesów i praw członków Stowarzyszenia oraz wszystkich 
mieszkańców Osiedla.

5. Występowanie z inicjatywami zmierzającymi do poprawy bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom 
Osiedla poprzez dążenie do właściwej organizacji i kształtowania przestrzeni publicznej.

 

§ 4

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

1. Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia oraz mieszkańców Osiedla wobec osób 
fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych w tym organów samorządu 
terytorialnego i administracji rządowej.

2. Współpracę z organami władzy i administracji państwowej, samorządowej i wszelkimi innymi 
podmiotami posiadającymi lub nieposiadającymi osobowości prawnej.

3. Inspirowanie i organizowanie imprez, akcji społecznych, festiwali, konkursów, itp. służących 
rozwijaniu działalności społecznej, kulturalnej, obywatelskiej i proekologicznej mieszkańców.

4. Prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej oraz negocjacyjnej mającej na celu wspólne 
rozwiązywanie kwestii istotnych dla mieszkańców Osiedla.

5. Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.

6. Współpracę z organizacjami, instytucjami i środowiskami o podobnych celach działającymi na 
obszarze Unii Europejskiej, w ramach wymiany doświadczeń i wzajemnego wspierania się w 
działaniach na rzecz społeczności lokalnych.



7. Konsultowanie oraz opiniowanie planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych i organizacyjnych w 
zakresie zgodności z charakterem osiedla i jego rozwoju pod kątem dobra lokalnej, sąsiedzkiej 
społeczności.

 

§ 5

 

Dla realizacji swych statutowych celów Stowarzyszenie może powoływać inne organizacje, może 
przystępować do związków stowarzyszeń, wchodzić w związki oraz zawierać umowy o współdziałaniu
z fundacjami i innymi podmiotami prawnymi, w granicach dopuszczonych prawem.

 

§ 6

 

1. Przy realizacji celów Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków.

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może ubiegać się o dofinansowanie, zgodnie z 
ustawą o Stowarzyszeniach.

3. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie ma prawo zatrudniać pracowników.

 

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

 

§ 7

 

Rodzaje członkostwa

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) Zwyczajnych.

b) Honorowych.

 

§ 8

 

Członkowie zwyczajni



Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać:

1. Osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych

2. Członek zwyczajny posiada następujące prawa:

a) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia,

b) prawo uczestniczenia w pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie i we wszystkich 
przedsięwzięciach Stowarzyszenia,

c) prawo zgłaszania wniosków i zapytań do organów Stowarzyszenia

d) może korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i obsługi prawnej, stawianych do
dyspozycji członków Stowarzyszenia

4. Członek zwyczajny ma obowiązek:

a) brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia,

b) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów organów Stowarzyszenia i innych uchwał 
organów Stowarzyszenia,

c) dbania o dobre imię Stowarzyszenia oraz popularyzowania jego idei,

d) opłacania składek członkowskich.

 

§ 9

 

Członkowie honorowi

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla 
realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Członek honorowy nie ma obowiązku płacenia składek.

3. Członek honorowy ma prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, a z głosem doradczym 
także w Walnych Zebraniach oraz w posiedzeniach Zarządu.

 

§ 10

 

Nabycie i utrata członkostwa

1. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie
uchwały na podstawie pisemnej deklaracji kandydata zawierającej oświadczenie o zaakceptowaniu 
postanowień Statutu.



2. Godność członka honorowego nadaje, za zgodą kandydata, Walne Zebranie w formie uchwały na 
wniosek Zarządu.

3. Utrata członkostwa zwyczajnego lub honorowego następuje w przypadku:

a) złożenia Zarządowi pisemnego oświadczenia członka o rezygnacji z członkostwa,

b) śmierci członka lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych,

c) wykluczenia ze Stowarzyszenia.

 

§ 11

 

Upomnienie, zawieszenie w prawach członka, wykluczenie ze Stowarzyszenia

1. Za nieprzestrzeganie Statutu, za działanie sprzeczne z uchwałami organów Stowarzyszenia lub 
narażanie dobrego imienia Stowarzyszenia, Zarząd ma prawo udzielić członkowi upomnienia lub 
zawiesić w prawach członka na okres do 1 roku, a w przypadku rażącego naruszenia postanowień 
Statutu - wykluczyć ze Stowarzyszenia.

2. W przypadku nieusprawiedliwionego zalegania przez członka zwyczajnego, mimo upomnienia 
Zarządu, z zapłatą składek, Zarząd ma prawo zawiesić prawa tego członka zwyczajnego na okres 1 
roku lub wykluczyć ze Stowarzyszenia

3. Zawieszenie w prawach członka lub wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały 
Zarządu.

4. Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany zawiadomić członka o decyzji pozbawienia członkostwa w
terminie 7 dni podając przyczyny swojej decyzji i wskazując na prawo członka do odwołania się od 
niej do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od momentu otrzymania zawiadomienia.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

 

§ 12

 

Władzami Stowarzyszenia są:

a) Zebranie Członków Stowarzyszenia



b) Zarząd

c) Komisja Rewizyjna

 

§ 13

 

Zebranie Członków Stowarzyszenia

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane w dalszej 
części Statutu Zebraniem.

2. Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Do kompetencji Zebrania należy:

a) ustalenie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,

b) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, a w przypadku zebrania
sprawozdawczo - wyborczego sprawozdań za okres minionej kadencji,

c) udzielenie lub odmowa udzielenia, po rozpatrzeniu wniosku Komisji Rewizyjnej, absolutorium 
ustępującemu Zarządowi,

d) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

e) nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu,

f) ustalenie wysokości składek członkowskich,

g) uchwalanie zmian Statutu,

h) podejmowanie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia,

i) podejmowanie uchwał w innych sprawach.

j) rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od uchwał Zarządu o zawieszeniu w prawach 
członka lub wykluczeniu

 

§ 14

 

1. Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej dwa razy w roku, informując o tym drogą elektroniczną na 14 
dni przed planowanym terminem zebrania.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz Nadzwyczajnego 
Zebrania Członków Stowarzyszenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego



Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania 
przez Komisję Rewizyjną lub 10 członków Stowarzyszenia.

 

 

§ 15

 

Do wyłącznych kompetencji Zebrania należy:

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności stowarzyszenia oraz sprawozdania
finansowego rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów stowarzyszenia z 
wykonania przez nich obowiązków;

b) zmiany Statutu,

c) ustalenie wytycznych działalności Stowarzyszenia,

d) wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

e) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków oraz odwołań od uchwał Zarządu,

f) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

 

§ 16

 

Uchwały Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy 
członków Stowarzyszenia.

 

§ 17

 

Zebranie otwiera prezes Zarządu Stowarzyszenia albo jego Zastępca, a następnie spośród osób 
uprawnionych do uczestnictwa w Zebraniu wybiera się Przewodniczącego.

 

§ 18

 

1. Głosowanie jest jawne.

2. Tajne głosowanie można zarządzić uchwałą Zebrania przy wyborach oraz nad wnioskami o 
odwołanie członków organów Stowarzyszenia.



 

§ 19

 

1. Uchwały Zebrania powinny być umieszczone w protokole.

2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Zebrania i jego zdolność do powzięcia 
uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy.
Do protokołu dołącza się listę obecności.

 

§ 20

 

Zarząd i jego kompetencje

1. Zarząd prowadzi działalność statutową Stowarzyszenia i je reprezentuje.

2. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;

b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

c) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, w tym określanie wysokości składki 
członkowskiej;

d) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;

e) zatrudnianie pracowników do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia a także ich zwalnianie;

f) realizowanie uchwał Zebrania;

g) zwoływanie Zebrania;

h) przyjmowanie nowych członków do stowarzyszenia;

3. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia.

4. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 
jego członków. W przypadku równej liczby głosów, głos Prezesa liczy się podwójnie.

 

§ 21

 

1. Zarząd składa się z trzech członków, w tym Prezesa.

2. Członek Zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą Zebrania Członków Stowarzyszenia.



3. Prezes Zarządu powoływany jest uchwałą Zarządu spośród członków Zarządu.

4. Członkowie Zarządu wybierani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej rok.

5. W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci jednego członka Zarządu, Zarząd ma prawo 
kooptacji do końca kadencji. W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci kolejnego członka 
Zarządu w trakcie kadencji zwołuje się walne zebranie członków celem dokonania wyborów 
uzupełniających.

 

§ 22

 

Do prawnego reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania w jego imieniu wszelkich zobowiązań 
potrzebne jest oświadczenie dwóch członków Zarządu.

 

§ 23

 

1. Posiedzenia Zarządu powinny być zwoływane co najmniej 4 razy w roku.

2. Zarząd zbiera się decyzją Prezesa Zarządu lub dwóch członków Zarządu.

 

§ 24

 

Komisja Rewizyjna i jej kompetencje

1. Komisja Rewizyjna to organ kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia składający się z trzech członków 
powoływanych i odwoływanych uchwałami Zebrania.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są na okres roku.

3. Komisja Rewizyjna może wybrać spośród swoich członków Przewodniczącego

4. W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Komisji, ma ona prawo kooptacji do końca 
kadencji. W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci kolejnego członka komisji w trakcie kadencji
zwołuje się walne zebranie członków celem dokonania wyborów uzupełniających.

5. Uchwały Komisji są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 
jego członków. W przypadku równej liczby głosów, głos Przewodniczącego liczy się podwójnie.

 

§ 25



 

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie, co najmniej raz w roku działalności Stowarzyszenia poprzez sprawozdanie składane 
przez Zarząd;

b) zgłaszanie do Zarządu uwag i wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia,

c) składanie na Zebraniu corocznego sprawozdania ze swojej działalności,

d) występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

3. Komisja Rewizyjna może zażądać zwołania posiedzenia Zarządu, z podanym przez Komisję 
porządkiem obrad.

 

 

ROZDZIAŁ V

Fundusze Stowarzyszenia

 

§ 26

 

1. Majątek Stowarzyszenia składa się z posiadanego oraz nabytego w trakcie działalności mienia i 
funduszy.

2. Na fundusze składają się:

a) składki członkowskie;

b) darowizny i zapisy,

c) dotacje.

3. Rokiem obrachunkowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 27



 

Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Zebranie bezwzględną 
większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

 

 

Piotr Jankowski 

Zarząd Stowarzyszenia Wiszące Ogrody
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