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Rozdział I
Nazwa, teren działania, charakter prawny stowarzyszenia, siedziba.
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Przyjaciół Pruszcza Gdańskiego i Okolicznych
Gmin” i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.
§2
Stowarzyszenie działa na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.
prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001r., Nr 79, poz. 855 – tekst jednolity) oraz
w niniejszym statucie.
§3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie może działać także poza granicami kraju.
§4
Siedzibą Stowarzyszenia jest Pruszcz Gdański.
§5
Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą zarejestrowania.
§6
1. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych
o podobnych zasadach działania.
2. Organizacje pozarządowe oraz inne stowarzyszenia o podobnych zakresach działania
mogą być członkiem zbiorowym Stowarzyszenia.
§7
Stowarzyszenie używa pieczęci o treści: Stowarzyszenie Przyjaciół Pruszcza Gdańskiego
i Okolicznych Gmin.
Rozdział II
Cele powołania Stowarzyszenia i sposoby realizacji.
§8
1. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury
organizacyjne oraz uchwala wewnętrzne akty prawne dotyczące swojej działalności.
2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
3. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników.
§9
1. Celem Stowarzyszenia jest budowanie warunków do współpracy i zrównoważonego
rozwoju samorządności lokalnej przez:
a. dbałość o istniejące podmioty gospodarcze i osoby fizyczne prowadzące działalność

gospodarczą,
b. poszukiwanie chętnych do inwestowania na terenie gmin znajdujących się w obrębie
naszego działania,
c. tworzenie klimatu kooperacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi,
d. promocję i rozwój przedsiębiorczości, w szczególności jako aktywnej formy
przeciwdziałaniu bezrobociu oraz sposobu wejścia na rynek pracy dla młodzieży oraz
absolwentów szkól i uczelni,
e. dążenie do wykorzystania specyfiki lokalizacji miasta i poszczególnych gmin,
f. tworzenie porozumień międzygminnych w zakresie budowy optymalnej sieci dróg,
organizacji gospodarki komunalnej,
g. działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
h. powoływanie komisji, ciał doradczych i opiniodawczych, których działalność będzie
regulowana odrębnymi regulaminami,
i. uczestniczenie w podejmowaniu inicjatyw międzygminych na temat zabezpieczeń przed
powodzią, suszą i innymi klęskami żywiołowymi,
j. sprzyjanie inicjatywom służącym poprawie bezpieczeństwa osobistego i publicznego
mieszkańców,
k. wdrażanie idei „zrównoważonego rozwoju” z uwzględnieniem wymogów ekologii
służących zachowaniu walorów środowiska naturalnego i ochrony tego środowiska
oraz tworzeniu warunków do pozyskiwania naturalnych źródeł energii,
l. współorganizowanie lepszych warunków rekreacji i wypoczynku poprzez inicjowanie
budowy ścieżek rowerowych, terenów zielonych, basenów, sal gimnastycznych oraz
efektywne wykorzystywanie walorów zlewni Raduni dla turystyki i rekreacji,
m. promowanie kultury i tradycji regionu oraz lokalnych artystów, popularyzację idei
mecenatu i wartości regionalnych (zespoły folklorystyczne, koła zainteresowań),
n. odzyskiwanie dóbr kultury, w tym obiektów sakralnych, gromadzenie pamiątek
historycznych gmin,
o. budowanie

więzi

międzyludzkich,

prowadzenie

działalności

charytatywnej

i pomocowej oraz współpraca z organizacjami charytatywnymi,
p. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
q. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
r. ochronę i promocję zdrowia,
s. promocję i organizację wolontariatu,

t. współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami z kraju i poza granicami,
w obrębie zadań statutowych,
u. prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej, promocyjnej i szkoleniowej,
v. organizowanie konkursów, aukcji, loterii i zbiórek publicznych oraz pozyskiwanie
dotacji i innych środków na realizację celów statutowych,
w. wspieranie finansowe osób prawnych i fizycznych poprzez programy grantowe
i stypendialne.
x. wspieranie merytoryczne organizacji pozarządowych i grup nieformalnych aktywnych
lokalnie na rzecz dobra wspólnego,
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności. Nikt nie
może być ograniczony w dostępie do działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie.

Rozdział III
Członkowie. Prawa i obowiązki członków, nabycie i utrata członkostwa.
§10
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, zbiorowych
i wspierających.
2. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna (obywatel polski lub
cudzoziemiec), mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw
publicznych.
§11
1. Uchwałę o przyjęciu członka zwyczajnego oraz wspierającego podejmuje Zarząd
Stowarzyszenia zwany dalej „Zarządem” w głosowaniu jawnym, po uprzednim złożeniu
przez osobę zainteresowaną deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków, zwane dalej „Walnym Zebraniem”, na wniosek
zainteresowanej organizacji pozarządowej lub innego stowarzyszenia, może przyjąć go
w poczet członków zbiorowych Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie może ustalić obowiązek wpłaty wpisowego dla członków zwyczajnych
i zbiorowych.
§12

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Wybierać władze Stowarzyszenia i być do nich wybierani.
2. Brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia.
3. Otrzymywać wszelkie informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia.
§13

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. Postępować zgodnie ze Statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia.
2. Płacić składki i wypełniać inne świadczenia obwiązujące na mocy uchwał władz
Stowarzyszenia.
3. Aktywnie brać udział w pracach Stowarzyszenia.

§14
1. Członkostwo zwyczajne ustępuje przez:
a. dobrowolne wystąpienie zgłoszone Zarządowi Stowarzyszenia,
b. wykluczenie członka w przypadku naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz
Stowarzyszenia, w tym niepłacenie składek członkowskich przez okres co najmniej
6 miesięcy,
c. likwidację Stowarzyszenia,
d. śmierć członka,
e. utratę przez członka praw publicznych lub zdolności do czynności prawnych.
2. Organem powołanym do wykluczenia członka zwyczajnego jest Zarząd.
3. Od uchwał Zarządu w sprawach członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego
Zebrania. Odwołanie winno być złożone za pośrednictwem Zarządu w terminie
1 miesiąca od dnia otrzymania przez zainteresowanego członka uchwały o wykluczeniu
go ze Stowarzyszenia.
§15
1. Członkiem zbiorowym może być inne stowarzyszenie lub organizacja pozarządowa.
2. W sprawach praw i obowiązków członka zbiorowego stosuje się zapisy §12 oraz §13.
3. W sprawach o wykluczenie członka zbiorowego stosuje się zapisy §14.
§16
Członkiem wspierającym może być każda osoba zainteresowana działalnością
Stowarzyszenia, która udziela mu dotacji pieniężnych, udostępnia mu własny lokal lub
w jakiejkolwiek innej formie wspomaga Stowarzyszenie.
§17
1. W sprawach praw i obowiązków członka wspierającego stosuje się zapisy §12 oraz §13.
2. Członkostwo wspierające ustaje w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w §14.
§18
1. Osobom fizycznym i prawnym nawet nie stowarzyszonym, za wybitne usługi dla
Stowarzyszenia, można przyznać godność honorowego członka Stowarzyszenia.
2. Honorowemu członkowi Stowarzyszenia przysługują te same prawa, co członkowi
zwyczajnemu, oprócz biernego i czynnego prawa wyborczego.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§19
Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie, Zarząd i Komisja Rewizyjna.
§20
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, w skład którego wchodzą
członkowie zwyczajni, delegaci członka zbiorowego w liczbie szczegółowo ustalonej
w uchwale Zarządu.
§21
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy:
 ustalenie planu działania Stowarzyszenia,
 określenie wysokości składek członkowskich,

 rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznego sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej
z wykonania budżetu i zamknięcia roku obrachunkowego,
 udzielanie absolutorium Zarządowi,
 wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 uchwalanie zmian w Statucie oraz podejmowanie uchwał o likwidacji Stowarzyszenia,
 ustalanie zasad gospodarowania funduszami i majątkiem Stowarzyszenia,
 nadawanie godności honorowego członka Stowarzyszenia,
 podejmowanie uchwał w innych sprawach, zgłoszonych przez Zarząd lub członków
Stowarzyszenia, nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów Stowarzyszenia,
 podejmowanie uchwał przynależności do organizacji,
 rozpatrywanie odwołań od uchwał władz Stowarzyszenia składanych przez członków
zwyczajnych i zbiorowych.
§22
1. Walne Zebrania są zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się przynajmniej jeden raz w roku, w miejscu
wyznaczonym przez Zarząd, w terminie 6 miesięcy po zakończeniu roku.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd.
4. Przedmiotem każdego 1. Zwyczajnego Walnego Zebrania każdorazowo musi być
zatwierdzenie bilansu Stowarzyszenia za dany rok i przyjęcie rozliczenia za rok
poprzedni.
5. W przypadku, gdy na Zwyczajnym Walnym Zebraniu ma nastąpić wybór władz
Stowarzyszenia lub ich odwołanie, porządek obrad musi obejmować dodatkowo:
odwołanie poprzednich władz, wybór nowych i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium
dla władz ustępujących.
6. W przypadku jeśli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania według zasad określonych
w przepisach poprzedzających, uprawnienie to przysługuje Komisji Rewizyjnej, a jeśli
i ona tego nie uczyni, prawo zwołania zebrania przysługuje grupie przynajmniej
5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej lub na wniosek
Komisji Rewizyjnej lub 25% członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

§23
Walne Zebranie zwołuje się za pomocą listów lub listów elektronicznych doręczanych na
adres podany przez członka Stowarzyszenia na co najmniej 14 dni przed terminem jego
odbycia.
Jeżeli wszyscy członkowie zwyczajni i zbiorowi uczestniczą w Walnym Zebraniu może
ono podejmować uchwały bez formalnego zwołania.
Walne Zebranie jest ważne, jeżeli obecnych w pierwszym terminie jest co najmniej
połowa uprawnionych do głosowania.
O ile w pierwszym terminie Walne Zebranie nie dojdzie do skutku z powodu braku
quorum organ lub grupa, która je zwołała wyznacza drugi termin Walnego Zebrania
o 1 godzinę później. Jest ono wtedy ważne bez względu na ilość osób obecnych
uprawnionych do głosowania.
walne Zebranie otwiera przedstawiciel organu lub grupy, która je zwołała, po czym
spośród obecnych członków wybiera się Przewodniczącego obrad oraz Sekretarza
zebrania.
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów osób uprawnionych do
głosowania chyba, że Statut stanowi inaczej.
Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie przeprowadza się w przypadku wyboru lub
odwołania władz Stowarzyszenia. Z zebrania sporządza się protokół zawierający co

najmniej: stwierdzenie prawidłowości jego zwołania, zdolność do podejmowania uchwał,
treści podjętych uchwał oraz głosów na każdą z nich. Do protokołu powinna być
dołączona lista obecności. Protokół podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Walnego
Zebrania.
§24
1. Zarząd składa się z 5 członków.
2. Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu wybierając:
a. Prezesa,
b. Wiceprezesa,
c. Skarbnika,
d. Sekretarza,
e. Członka Zarządu.
3. Zarząd zbiera się co najmniej raz w miesiącu.
4. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a. kierowanie pracą Stowarzyszenia,
b. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
c. reprezentowanie Stowarzyszenia,
d. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
e. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
f. decydowanie o sprawach zatrudnienia i płac pracowników Stowarzyszenia,
g. podejmowanie decyzji o podjęciu, prowadzeniu lub zakończeniu działalności
gospodarczej,
h. opracowanie i przedstawianie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia w tym
sprawozdań finansowych.
5. Kadencja członków Zarządu trwa 3 lata.
6. Każdy członek Zarządu może być w każdej chwili odwołany uchwałą Walnego Zebrania
podjętą bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy osób
uprawnionych do głosowania.
7. Uzupełnienie składu Zarządu w trakcie kadencji może nastąpić drogą dokooptowania
przez Zarząd w ilości nie większej niż 2 członków.
8. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy jego
składu, w tym jego Prezesa lub Wiceprezesa.
9. Oświadczenia woli Zarządu, w tym zaciąganie zobowiązań majątkowych wymagają
podpisów dwóch członków Zarządu, w tym jego Prezesa lub Wiceprezesa.
10. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§25
1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków.
2. Komisja wybiera ze swego składu Przewodniczącego i jego Zastępcę.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo do udziału we wszystkich posiedzeniach
Zarządu z głosem doradczym.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie działalności finansowej Stowarzyszenia,
b. kontrolowanie zgodności działań Zarządu ze Statutem oraz uchwałami Walnego
Zebrania,
c. składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu,
d. wykonywanie innych czynności zalecanych przez Walne Zebranie.
5. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
6. Decyzje Komisji są podejmowane w obecności co najmniej 3 członków, zwykłą
większością głosów.

7. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji może nastąpić w drodze
dokooptowania przez Komisję Rewizyjną w ilości nie większej niż 1 członek.
8. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest przeprowadzić kontrolę gospodarki finansowej
Stowarzyszenia co najmniej 2 razy w roku i sporządzić z kontroli sprawozdanie.
9. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od Zarządu i nie podlega mu w zakresie
wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie Komisji
Rewizyjnej:
a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej,
b. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok
poprzedni.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa.
§26
1. Na majątek Stowarzyszenia składają się:
a) wpisowe, składki członkowskie,
b) dotacje, subwencje, granty,
c) darowizny, zapisy, spadki,
d) dochody z majątku Stowarzyszenia,
e) nieruchomości i ruchomości,
f) wpływy z ofiarności publicznej, w tym: z konkursów, aukcji, loterii, zbiórek
publicznych, imprez charytatywnych i innych,
g) przychody z działalności gospodarczej,
h) przychody z tytułu odpłatnej działalności pożytku publicznego,
i) przychody z tytułu zawartych umów: zlecenia\powierzenia realizacji zadań
publicznych przez podmioty publiczne; sponsoringu; wymiany barterowej;
współpracy z firmami;
j) przychody z inwestycji finansowych;
k) pożyczki;
§26a
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach
określonych w odrębnych przepisach wyłącznie jako dodatkową w stosunku do
działalności pożytku publicznego. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznaczana na
działalność pożytku publicznego.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest:
a) Pozostałe drukowanie – 18.12.Z wg PKD
b) Roboty związane z budową dróg i autostrad - 42.11.Z wg PKD;
c) Przygotowanie terenu pod budowę - 43.12.Z wg PKD;
d) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 43.99.Z wg PKD;
e) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – 58.14.Z wg PKD;
f) Pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z wg PKD
g) Działalność prawnicza - 69.10.Z wg PKD;
h) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja - 70.21.Z wg PKD;

i) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 70.22.Z wg PKD;
j) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 73.12.D wg PKD;
k) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni - 81.30.Z wg
PKD;
l) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura - 82.11.Z wg PKD;
m)
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B wg PKD;
n) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie
sklasyfikowana – 74.90.Z wg PKD;
o) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – 93.29.Z wg PKD
3. Działalność Stowarzyszenia w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia nie
jest działalnością gospodarczą i może być prowadzona nieodpłatnie lub odpłatnie. Dochód
z działalności odpłatnej służy wyłącznie realizacji zadań należących do celów
statutowych Stowarzyszenia.
4. Działalnością odpłatną Stowarzyszenia jest działalność w zakresie wykonywania celów
statutowych Stowarzyszenia, za które pobiera ono wynagrodzenie. Działalnością odpłatną
Stowarzyszenia jest:
a) sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby
bezpośrednio korzystające z działalności Stowarzyszenia oraz sprzedaż przedmiotów
darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego (Pozostała sprzedaż
detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami) 47.99.Z
wg PKD.
5. Wynagrodzenie uzyskiwane przez Stowarzyszenie z tytułu działalności o której mowa w
§26a ust. 4a w odniesieniu do działalności danego rodzaju nie może być wyższe od tego,
jakie wynika z kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności, zaś wynagrodzenie osób
fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności nieodpłatnej
oraz działalności odpłatnej nie może przekraczać 1,5-krotność przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
§27
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
Zamknięcia rachunków za rok ubiegły winny być sporządzone przez Zarząd w terminie
3 miesięcy po zakończeniu roku. Księgi i dowody księgowe winny być przechowywane
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział Va
Szczególne ograniczenia w gospodarowaniu majątkiem Stowarzyszenia.
§27a
Szczególne ograniczenia w gospodarowaniu majątkiem Stowarzyszenia przejawiają się
w zakazie:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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",

b. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że
to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
a. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.
Rozdział VI
Zmiana Statutu i likwidacja Stowarzyszeni.
§28
Zmianę Statutu można wprowadzić uchwałą Walnego Zebrania podjętą bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej ¼ uprawnionych do głosowania.
§29
Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania w trybie
jak dla zmiany niniejszego Statutu.
§30
Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu.
§31
Uchwała likwidacyjna winna określić cel, na jaki mają być przeznaczone środki
likwidowanego Stowarzyszenia.
§32
W sprawach nie objętych postanowieniami Statutu lub spornych, decyzję podejmuje Walne
Zebranie.

