Statut
Stowarzyszenia Zielona Kolumna
Rozdział I
Nazwa, teren działania, i charakter prawny
§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Zielona Kolumna zwane w dalszym ciągu statutu
Stowarzyszeniem.
Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą: Zielona Kolumna.
§ 2.

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza
granicami kraju, gdy wymaga tego realizacja celów Stowarzyszenia.

2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Orpelów - Numerki.
§ 3.

1. Stowarzyszenie jest zarejestrowane na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z
tego tytułu posiada osobowość prawną.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, jednak dochód z tej działalności może
służyć wyłącznie realizacji celów statutowych.

3. Stowarzyszenie powołane zostaje na okres nieograniczony.
§ 4.
Stowarzyszenie działa zgodnie z porządkiem prawnym i Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 5.
Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego, jak również używać pieczęci z
napisem: Stowarzyszenie Zielona Kolumna.
§ 6.
Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może być członkiem dozwolonych prawem związków
stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.
Rozdział II
Cele i środki działania
§ 7.

Celem Stowarzyszenia jest:
1. propagowanie idei utworzenia odrębnej gminy dla miejscowości Kolumna,

2. przygotowanie dokumentacji i prowadzenie działań mających na celu utworzenie odrębnej
gminy dla miejscowości Kolumna,

3. ochrona przyrody i zabytków Kolumny,
4. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju lasów i ochrony środowiska,
5. działanie na rzecz polepszenia warunków życiowych w miejscowości Kolumna,

6. działanie na rzecz upowszechniania i pielęgnowania wiedzy o tradycji miejscowości Kolumna,
7. konsolidacja środowiska lokalnego mieszkańców Kolumny oraz miejscowości sąsiednich,
8. tworzenie płaszczyzn wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy członkami Stowarzyszenia
oraz innymi osobami lub instytucjami,
9. wzajemne wspieranie się członków Stowarzyszenia,
§ 8.
Stowarzyszanie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

1. reprezentowanie swoich celów przed stosownymi władzami, organizacjami i instytucjami, w
szczególności przed Burmistrzem i Radą Miejską Łasku, Starostą Powiatu Łaskiego, Wojewodą
Łódzkim oraz Radą Ministrów.

2. prowadzenie dialogu z mieszkańcami Gminy Łask oraz gmin ościennych i dalszych,
3. założenie i prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia oraz strony „fanpage” na
Facebook’u,

4. przygotowywanie i prowadzenie kampanii promocyjnych mających na celu popularyzuję

utworzenia odrębnej gminy dla miejscowości Kolumna, ochronę dóbr przyrodniczych
miejscowości Kolumny,

5. przygotowywanie wszelkiej dokumentacji i podejmowanie wszelkich prawem określonych
działań mogących służyć utworzeniu gminy dla miejscowości Kolumna, a w tym w
szczególności przygotowanie referendum lokalnego w tej sprawie, zbieranie podpisów pod
wnioskiem o przeprowadzenie referendum, prowadzenie kampanii referendalnej, nadzór
społeczny nad przebiegiem ewentualnego referendum

6. współpracę, wymianę wiedzy i doświadczeń z innymi stowarzyszeniami oraz instytucjami
krajowymi i zagranicznymi,

7. opracowanie wydawnictw i redagowanie czasopism związanych z celami Stowarzyszenia, w
tym edukacją obejmującą historię miejscowości Kolumna,

8. prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii, polityki społecznej, w tym poprzez
organizację kursów, prelekcji oraz działalność wydawniczą,

9. udział w uroczystościach i imprezach o charakterze państwowym, turystycznym, sportowym,
kulturalnym, społecznym, naukowym, religijnym i charytatywnym przy przestrzeganiu
przepisów ustawy z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych;

10. organizowanie imprez i spotkań o charakterze związanym ze statutową działalnością
Stowarzyszenia oraz współpracę z mediami,

11. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji publicznej w

zakresie obejmującym zasadniczy cel powstania Stowarzyszenia, jakim jest utworzenie
odrębnej gminy dla miejscowości Kolumna,

12. organizowanie akcji poparcia lub protestu w związku z działaniami podejmowanymi przez
władze Państwa lub władze lokalne w zakresie ochrony przyrody, lub ochrony dóbr Kolumny.
§9

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Przedmiotem prowadzenia
działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest:

•

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
Internet

•

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami

•

58.11.Z Wydawanie książek

•

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

•

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

•

59.1 Działalność związana z filmami nagraniami video i programami telewizyjnymi

•

63.11.Z Przetwarzanie danych: zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i
podobna działalność

•

63.12.Z Działalność portali internetowych

•

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

•

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

•

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

•

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

•

88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi

•

90 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

•

91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z
kulturą

•

93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

•

94.99.Z Działalność
niesklasyfikowana

pozostałych

organizacji

członkowskich,

gdzie

indziej

2. W przypadku, gdy przepisy prawa wymagają koncesji, zezwolenia, pozwolenia itp. dla
prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie określonym w ust. 1, Stowarzyszenie
podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji, zezwolenia, pozwolenia itp.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) Członków Założycieli
b) Członków Zwyczajnych
c) Członków Wspierających
d) Członków Honorowych
§ 11.
Członkiem Założycielem zostaje ta osoba fizyczna, która brała udział w opracowaniu Statutu oraz
uczestniczyła w Zebraniu Założycielskim Stowarzyszenia. Członek Założyciel ma prawo do tego tytułu
dożywotnio. Członek Założyciel ma prawa i obowiązki Członka Zwyczajnego.

§ 12.

1. Członkiem Zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która zgłosi pisemnie chęć uczestnictwa
w pracach Stowarzyszenia, podpisując deklarację członkowską.

2. Członek Zwyczajny wnosi opłaty członkowskie w wysokości określonej przez Walne Zebranie
Członków.

3. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia.
4. Podstawą przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia jest pisemna deklaracja
wprowadzająca dwóch członków Stowarzyszenia.

5. Deklaracja mówi o tym, że kandydat realizuje lub będzie realizował zobowiązania zawarte w
§ 7 i § 8 niniejszego Statutu. Osoby rekomendujące kandydata na Członka Zwyczajnego
winny zapoznać kandydata ze Statutem, a osoba wprowadzana powinna ten akt prawny
zaakceptować poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.
§ 13.

1. Członkiem Wspierającym jest osoba prawna lub instytucja, która zgłosiła chęć współpracy ze

Stowarzyszeniem na zasadzie wniesienia dotacji finansowej, wspierającej pracę Członków
Zwyczajnych Towarzystwa.
2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia jako Członka
Wspierającego Stowarzyszenia składa Zarządowi pisemne oświadczenie o woli współpracy ze
Stowarzyszeniem w zakresie opisanym w ust. 1 wraz ze wskazaniem proponowanej formy
współpracy np. kwoty dotacji finansowej.
3. O przyjęciu w poczet Członków Wspierających Stowarzyszenia decyduje Zarząd
Stowarzyszenia.

§ 14.

1. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba, której tę godność, w uznaniu Jej
zasług dla Stowarzyszenia, nada Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
2. Członek Honorowy jest zwolniony z wnoszenia składek członkowskich.
§ 15.

1. Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
c. zgłaszania wniosków i postulatów Zarządowi lub Walnemu Zebraniu Członków,
d. wysuwanie pisemnych wniosków, wraz z uzasadnieniem, o zwołanie Nadzwyczajnego
Walnego Zebrania Członków.

e. korzystania z urządzeń, literatury, form działalności będącej w posiadaniu Stowarzyszenia na
zasadach określonych
Stowarzyszenia.

niniejszym

statutem

i

dookreślonych

uchwałami

Zarządu

2. Członkowie Wspierający mają prawa zawarte jedynie w pkt b - e ust. 1 niniejszego paragrafu.
§ 16.

1. Każdy Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany:
a. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych,
b. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał,
c. regularnie opłacać składki członkowskie, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2 Statutu,
d. wywiązywać się ze wszystkich przyjętych zobowiązań wobec Stowarzyszenia i innych
Członków.
2. Członkowie Wspierający wspierają rzeczowo i finansowo Stowarzyszanie.
§ 17.
Wygaśnięcie członkostwa następuje na drodze:

1. dobrowolnej, pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
2. wykreślenia uchwałą Zarządu za niepłacenie składek członkowskich przez okres jednego roku
od momentu pisemnego upomnienia,

3. wykluczenia na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków,
4. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

5. śmierci Członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
§ 18.
Zarząd ma prawo do wysłania pisemnego upomnienia po jednego roku niepłacenia składek przez
Członka Stowarzyszenia.
§ 19.
Od decyzji o wykreśleniu przysługuje Członkowi odwołanie na piśmie do Walnego Zebrania Członków
w terminie 14 dni od chwili doręczenia decyzji Zarządu.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 20.
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna

§ 21.

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.
2. O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością
głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 22.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
-

z głosem stanowiącym – Członkowie Zwyczajni, Członkowie Honorowi,

-

z głosem doradczym – Członkowie Wspierający oraz zaproszeni goście.

3. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
4. Zarząd podejmuje uchwałę w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania

Członków nie rzadziej niż raz w roku. Zebranie zwołane zostaje przy pomocy listów
poleconych wysłanych na adresy wskazane przez Członków Stowarzyszenia nie później niż na
dwa tygodnie przed terminem zebrania.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane na wniosek 1/5 Członków
Zwyczajnych poparty przez Zarząd Stowarzyszenia lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.

6. Do ważności Walnego Zebrania Członków potrzebna jest obecność przynajmniej 1/2 liczby
Członków w terminie pierwszym. W przypadku braku wymaganej liczby Członków Zarząd
zwołuje ponownie Zebranie Członków, w sposób określony w pkt 4 powyżej. Zwołane w

drugim terminie Walne Zebranie Członków odbywa się w terminie 1 miesiąca od daty
pierwszego Zebrania i jest ważne bez względu na liczbę obecnych Członków.

§ 23.
Do zadań Walnego Zebrania Członków należy:

1. wysłuchanie i przedyskutowanie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia i
Komisji Rewizyjnej,

2. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej na następną kadencję,
3. uchwalanie programu działania i podejmowanie uchwał, zaleceń i wniosków,
4. ustalanie regulaminów wewnętrznych,
5. ustalanie wysokości składek członkowskich,

6. nadawanie godności Członka Honorowego.
7. uchwalenie zmian w statucie Stowarzyszenia,
8. rozpatrywanie wniosków i odwołań od decyzji Zarządu,

9. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia majątku,
10. podjęcie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia uchwały o wykluczeniu członka Stowarzyszenia,
w przypadku:
a. działania na szkodę Stowarzyszenia,
b. prawomocnego skazania członka Stowarzyszenia za popełnienie przestępstwa
umyślnego,
c. rażącego naruszenia przez członka postanowień niniejszego Statutu lub innych aktów
wewnętrznych Stowarzyszenia.
§ 24.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków rozpatruje tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.
§ 25.

1. Zarząd składa się z 5 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków w tym:
a) Prezesa,
b) 2 Zastępców Prezesa,
c) Sekretarza,
d) Skarbnika.

2. Zarząd może dołączyć do swojego składu Członków Stowarzyszenia w miejsce ustępujących
tylko w czasie zwołanego w tym celu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

3. Zarząd odbywa swoje posiedzenia nie rzadziej niż jeden raz w roku.
4. Uchwały Zarządu podejmuje się zwykłą większością głosów.

§ 26.
Zakres działania Zarządu:

1. reprezentowanie Stowarzyszenia,
2. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
3. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
4. opracowywanie sprawozdań rocznych,
5. podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania nowych członków,
6. powoływanie komisji, komitetów organizacyjnych, konferencji, zjazdów Stowarzyszenia,
7. powoływanie komitetów organizacyjnych konferencji i zjazdów Stowarzyszenia,
8. podpisywanie umów o współpracy,
9. wykonywanie innych czynności związanych z celami statutowymi,
10. wnioskowania do Walnego Zebrania Członków o podjęcie uchwały o wykluczenia członka
Stowarzyszenia zgodnie z treścią § 23 pkt 10 Statutu.

§ 27.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 Członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu pracy Stowarzyszenia, zasadności
postępowania Zarządu, kontrola gospodarki majątkowej i finansowej.

3. Komisja Rewizyjna składa sprawozdania na każdym Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.
4. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji następuje wyłącznie w
czasie zwołanego w tym celu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 28.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości oraz fundusz.

2. Na fundusz Stowarzyszenia składają się:
- składki członkowskie,
- subwencje i dotacje,
- darowizny i odpisy,
- inne wpływy, w tym wpływy z działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie
określonym statutem.
3. Majątek Stowarzyszenia może być wykorzystany wyłącznie zgodnie z zapisami w Statucie.
Stowarzyszenie może korzystać również z majątku należącego do innych podmiotów, w tym
członków Stowarzyszenia, na podstawie odrębnych umów.
4. Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z obowiązującym prawem.
5. W przypadku pojęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, członkowie w pierwszej kolejności
mają prawo do roszczenia o wydanie przedmiotów przekazanych do używania lub na własność
Stowarzyszenia. Wydanie tych rzeczy nie może nastąpić przez spłaceniem wszelkich długów
Stowarzyszenia.
6. Decyzje o zbyciu majątku wymagają zgody Zarządu.
7. Oświadczenia w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają Sekretarz, Skarbnik lub inny
członek Zarządu.
§ 29.

1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje jego działalnością oraz reprezentuje Stowarzyszenie na

zewnątrz. Do zaciągania zobowiązań, w tym zobowiązań majątkowych i podpisywania
dokumentów w imieniu Stowarzyszenia jest uprawniony Prezes Zarządu działający
jednocześnie wraz z innym członkiem Zarządu albo dwóch członków Zarządu działających
jednocześnie.

2. W umowach pomiędzy Stowarzyszeniem a członkami Zarządu, Stowarzyszenie reprezentuje
co najmniej 2 członków Komisji Rewizyjnej działających jednocześnie lub pełnomocnik
powołany uchwałą Komisji Rewizyjnej lub Walnego Zebrania Członków.

Rozdział VI
Zmiana Statutu
§ 30.

1. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia dokonują się na podstawie Uchwały Walnego
Zebrania Członków przy obecności 3/4 Członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia i wyznacza likwidatora.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo o Stowarzyszeniach.

