Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego

STATUT
(Tekst jednolity uchwalony dnia 27.03.2017 r.)

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego, powstało w 1998 roku z
inicjatywy mieszkańców miast i gmin położonych w dolnym biegu rzek Bugu i Narwi oraz Jeziora
Zegrzyńskiego. Stowarzyszenie jest wpisane do KRS pod nr 0000148339, NIP:536-17-11-044, REGON:
015236142
§1
1. Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego zwane dalej
„Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie może używać skrótu nazwy:
Stowarzyszenie „Zalew Zegrzyński”
3. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§2
1. Stowarzyszenie działa na terenie Polski i poza jej granicami.
2. Siedzibą władz jest miasto Serock.
§3
Stowarzyszenie prowadzi działalność na podstawie przepisów:
1. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz. U. z 1989r, nr 20, poz. 104 z
późniejszymi zmianami),
2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.- „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Dz. U.
2003r, nr 96, poz.874),
3. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - „przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie” (Dz. U. 2003r, nr 96, poz.874),
4. Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz. 1807) ,
5. postanowień niniejszego Statutu.
§4
1. Statut Stowarzyszenia obowiązuje wszystkich członków.
2. Zmiana Statutu Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej zwykłą
większością głosów.
3. Uchwały w sprawie zmian Statutu Stowarzyszenia uzyskują moc obowiązującą po dokonaniu
wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.
§5
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji.
2. O przystąpieniu do organizacji o których mowa w ust.1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne
Zebranie Członków zwykłą większością głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym
Zebraniu Członków.

§6
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenie może zatrudniać
pracowników.
§7
1. Stowarzyszenie może tworzyć oddziały w kraju i za granicą.
2. Oddziały Stowarzyszenia stanowią wyodrębnione jednostki organizacyjnie i mogą uzyskać
osobowość prawną.
3. Utworzenie oddziału i wybór jego władz wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia podjętej zwykłą większością głosów.
4. Zarząd Stowarzyszenia obowiązany jest zgłosić utworzenie oddziału do sądu rejestrowego.
5. Zarząd Oddziału Stowarzyszenia jest obowiązany, w terminie 14 dni od chwili jego powołania,
zawiadomić o tym organ nadzorujący właściwy ze względu na siedzibę tej jednostki, podając
skład zarządu i adres siedziby jednostki, oraz doręczyć statut Stowarzyszenia.
§8
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA
§9
Celem Stowarzyszenia jest tworzenie warunków na rzecz aktywizacji gospodarczej, turystycznej i
cywilizacyjnej regionu Zalewu Zegrzyńskiego we współpracy z władzami samorządowymi,
administracją państwową, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami gospodarczymi.
Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:
1. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości w regionie,
2. działalność wspomagająca rozwój wspólnot społeczności lokalnych,
3. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy,
4. rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
5. rozwój krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
6. upowszechnianie kultury i sztuki, ochrona tradycji,
7. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
8. ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
9. utrzymanie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom
społecznym,
10. upowszechnianie ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działania wspomagające rozwój demokracji,
11. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca pomiędzy
społeczeństwami.
§ 9a

Przedmiot działalności Stowarzyszenia
Stowarzyszenie prowadzi działalność promocyjną w tym m.in. za pomocą mediów
elektronicznych w tym Internetu i telewizji internetowej.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjną poprzez promowanie i wdrażanie
nowoczesnych metod kształcenia, w tym kształcenia na odległość, promowanie wśród
młodzieży i dorosłych kształcenia ustawicznego, organizacji szkoleń i konferencji oraz prowadzi
niepubliczne placówki oświatowe.
3. Stowarzyszenie prowadzi działalność edytorską w zakresie wydawnictw periodycznych i
nieperiodycznych własnych oraz na zlecenie.
1.

4.
5.
6.

7.
8.

Stowarzyszenie prowadzi działalność kulturalną polegającą na organizacji imprez kulturalnych,
produkcji filmów oraz wspiera i promuje działania z zakresu upowszechniania dóbr kultury.
Stowarzyszenie prowadzi i upowszechnia działania w zakresie sportu, rekreacji i turystyki.
Stowarzyszenie prowadzi wszechstronną działalność w zakresie promocji i rozwoju
rybołówstwa słodkowodnego oraz żeglugi śródlądowej, a w szczególności:
a) podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i
propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze
rybołówstwa i akwakultury;
b) wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim,
wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i
obszarach akwakultury;
c) wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach
akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu;
d) propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i
obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz
morskiego dziedzictwa kulturowego;
e) promocja transportu wodnego i żeglugi śródlądowej
Stowarzyszenie wspiera i organizuje działania na rzecz Polonii i Polaków za granicą.
Prowadzenia działań z zakresu działań publicznych w szczególności:
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
b) zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali
uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom
wojennym i wojskowym oraz kombatantom;
c) działalności charytatywnej;
d) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
e) działalności na rzecz mniejszości narodowych;
f) ochrony i promocji zdrowia;
g) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
h) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
i) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i
mężczyzn;
j) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
k) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
l) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
m) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
n) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
o) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
p) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
q) obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
r) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
s) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
t) promocji i organizacji wolontariatu

SPOSOBY REALIZACJI CELÓW DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA
§ 10
1. Współpraca i współdziałanie z władzami samorządowymi, administracją państwową,
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami gospodarczymi.
2. Zgłaszanie inicjatyw i występowanie do jednostek administracji państwowej i samorządowej z

propozycjami regulacji prawnych, finansowymi i organizacyjnych w sprawach dotyczących
Zalewu Zegrzyńskiego.
3. Podejmowanie przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych na rzecz regionu Zalewu
Zegrzyńskiego.
4. Udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach i spotkaniach poświęconych współpracy
regionalnej oraz promocja i reklama regionu Zalewu Zegrzyńskiego na krajowych i zagranicznych
targach turystycznych.
5. Uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego
§ 11
Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.
Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Zarząd.

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA i OBOWIĄZKI
§ 12
1. Członkami Stowarzyszenia zwyczajnymi, honorowymi lub wspierającymi mogą być osoby fizyczne

albo prawne, polskie i zagraniczne na warunkach określonych w § 13 niniejszego Statutu.
2. Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod

rygorem nieważności w formie pisemnej. Podpisana przez przystępującego deklaracja powinna
zawierać jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępująca osoba jest osobą
prawną - jej nazwę i siedzibę.
3. Warunkiem przyjęcia na członka Stowarzyszenia jest uzyskanie rekomendacji 5 członków
zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 13
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei
Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.
3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie
będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną zainteresowana działalnością
Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie
złożonej deklaracji.
5. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.
§ 14
Członek zwyczajny ma prawo do:
1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia
2. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, targach itp.
organizowanych przez władze Stowarzyszenia
3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia
4. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia
§ 15
Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia
2. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
3. przestrzegania etyki zawodowej
4. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
§ 16
1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada
prawa członka zwyczajnego.

2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w Statutowych

4.

władzach Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający obowiązany jest do regularnego wywiązywania się z deklarowanych
świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
§ 17
Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po
uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań
2. Śmierci lub utraty osobowości prawnej członka
3. Wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia z przyczyn:
a) prezentowania postawy sprzecznej z celami działania Stowarzyszenia,
b) nieprzestrzegania przepisów Statutu, uchwał władz i regulaminów.
c) skreślenia z listy członków za zaleganie w opłacaniu składek przynajmniej za okres 1 roku
Członkowi wykluczonemu i skreślonemu przysługuje prawo odwołania się od decyzji Zarządu, w
ciągu 14 dni od jej doręczenia do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Rozdział IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 18
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna
§ 19
Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu
tajnym bezwzględną większością głosów.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu
jawnym, zwykłą większością głosów. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
3. Uzupełnienie składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji odbywa się na wniosek
Zarządu Stowarzyszenia.
1.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
1.
2.
3.
4.
5.

6.

1.
2.

§ 20
Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz w roku.
O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków na
piśmie, co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane z ważnych powodów w każdym
czasie.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej
c) na żądanie co najmniej 30% członków zwyczajnych.
W przypadkach określonych w pkt.5b i c Nadzwyczajne Walne Zebranie członków winno być
zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia Zarządowi odpowiedniego
wniosku.
§ 21
Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem
obrad podanym do wiadomości członków, w terminach i sposobie określonym w § 20.
Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych

członków. Uchwały są podejmowanie zwykłą większością głosów, chyba że Ustawa lub Statut
wymagają kwalifikowanej większości głosów.
3. Głosowanie na Walnym Zebraniu Członków odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyborów do
organów Stowarzyszenia. Na żądanie 1/3 obecnych na Walnym Zebraniu Członków zarządza się
głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.
4. Walne Zebranie Członków wybiera: Prezydium w składzie: Przewodniczący, Sekretarz i 2
asesorów, którzy prowadzą Zebranie, Komisję Skrutacyjną w składzie 3 osób, której zadaniem jest:
sprawdzanie listy obecności, dokonywanie obliczania wyników głosowania oraz wykonywania innych
czynności technicznych związanych z przeprowadzaniem głosowania. Z czynności Komisji sporządza
się protokół.
5. Członek ustępujących władz nie może wchodzić w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i
powołanych Komisji.
§ 22
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia
2. uchwalanie zmian Statutu
3. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia
4. uchwalanie budżetu
5. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia
6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
7. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek
lub świadczeń
8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego
władze
9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
10. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji
11. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego
12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
13. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

ZARZĄD
§ 23
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego

Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym
Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się od 3 do 9 członków w tym: prezesa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartały
4. Zarząd może powołać Radę Programową - ciało doradcze, składające się z naukowców,
przedstawicieli wojewódzkiej administracji państwowej i samorządowej, posłów i radnych
mazowieckich oraz burmistrzów i wójtów regionu Zalewu Zegrzyńskiego. Rada Programowa
konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu, na którym uchwala plan i zakres działania.
§ 24
Do zakresu działania Zarządu należy:
a) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków
b) określanie szczegółowych kierunków działania
c) ustalanie budżetu i preliminarzy
d) sprawowanie Zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
e) uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie
f) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego
g) powoływanie komisji, zespołów, rady programowej oraz określenie ich zadań
h) zwoływanie Walnego Zebrania Członków
i) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

j) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich(przyjmowanie, skreślanie)
k) prowadzenie dokumentacji członkowskiej
l) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego i wspierającego
Stowarzyszenia
m) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

KOMISJA REWIZYJNA
§ 25
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego
działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków w tym przewodniczącego i jego zastępcy.
§26
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji
3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie
wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania
zwołania zebrania Zarządu
4. zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub
trybie ustalonym w Statucie
5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia
absolutorium władzom Stowarzyszenia
6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
7. rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
§ 27
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach
Zarządu.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie
Członków.
3. a) Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być Członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
z tytułu zatrudnienia.
b) Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo z winy umyślnej.

Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 28
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 29
1. Źródłami finansowania działalności Stowarzyszenia są:
a) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
b) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu
Stowarzyszenia,
c) dotacje,
d) darowizny, zapisy i spadki,
e) wpływy z działalności gospodarczej,
f) środki uzyskane do realizacji zadań publicznych.
2. Środki pieniężne niezależne od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na
koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak
najszybciej przekazane na to konto.

Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci
członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania
powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§ 30
1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków
majątkowych Stowarzyszenia wymagane są czytelne podpisy dwóch członków Zarządu, w tym
prezesa lub jego zastępcy.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa czytelne podpisy członków Zarządu.
§ 31
Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w
związku małżeńskim 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”.
2. 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.
3. 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 ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
Członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy.
3.

Rozdział VI
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 32
Rozwiązanie - likwidacja Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej
kwalifikowana większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.
2. Rozwiązanie - likwidacja Stowarzyszenia może być przedmiotem obrad Walnego Zebrania
Członków.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania - likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w Statucie
mają zastosowanie odp. przepisy z ustawy - Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r,
(Dz.U. Nr 20 poz.104 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874 ze zm.).
1.

