STA TUT STOWA RZYSZENIA
„Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Most do Gruzji””

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1

1. Stowarzyszenia nosi nazwę „Stowarzyszenie Społe czno-Kulturalne „Most do
2.

Gruzji” (zwane dale j „Stowarzyszeniem”).
Stowarzyszenie Społe czno-Kulturalne „Most do Gruzji” jest stowarzyszeniem
zare jestrowanym, działającym na podstawie ustawy Prawo o Stowarzysze niach,
posiadającym osobowość prawną.
§2

1. Stowarzyszenie jest organizacją zrze szającą członków na zasadach dobrowolności.
2. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieok reślony.
§3
Siedzibą Stowarzysze nia je st m iasto Kraków.
§4

1. Te re nem działania Stowarzysze nia je st obszar Rze czypospolite j Polsk ie j.
2. Dla realizacji ce lów statutowych stowarzysze nie może prowadzić działania poza
granicami k raju na te re nie innych państw, z poszanowaniem tamte jszego prawa.
§5

1. Działalność Stowarzyszenia opie ra się na pracy społe czne j członków.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z
obowiązującym i przepisam i.

3. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz
powoływać biura.
§6

1. Stowarzyszenie może być członkiem k rajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych ce lach statutowych.

2. De cyzję o przystąpie niu do wyże j wym ienionych organizacji pode jmuje Walne
Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
§7
Stowarzyszenie posiada prawo używania znaku, odznak i pie czę ci wg wzorów i zasad
ustalonych prze z Zarząd.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
§8
Ce lem Stowarzyszenia jest:

1. Promocja, przybliżenie, upowsze chnienie kultury, języka, tradycji oraz historii
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Gruzji.
Upowsze chnienie współpracy mię dzynarodowe j.
Rozwój społe cze ństwa obywatelskie go oraz promocja postaw obywate lsk ich.
Wsparcie integracji Gruzji z UE.
Podnie sie nie jakości współpracy polsko-gruzińskie j, w tym na płaszczyźnie
współpracy między regionami i miastami.
Sze rzenie dobrych prak tyk oraz tole rancji, upowsze chnianie i ochrona wolności
praw człowieka oraz swobód obywate lskich.
Prowadzenie działalności wspomagające j rozwój wspólnot i społe czności lokalnych,
nauki, e dukacji i wychowania, turystyki, k rajoznawstwa oraz wypoczynku dzie ci i
m łodzieży, sztuk i, ochrony dóbr kultury i tradycji, ochrony dziedzictwa
przyrodniczego, porządku i be zpie czeństwa publicznego oraz promocję produk tów
regionalnych, prze ciwdziałanie patologiom społe cznym.
Upowsze chnienie działań wspomagających rozwój demok racji oraz organizację
wolontariatu.
Upowsze chnienie wiedzy na rze cz obronności państwa.
Upowsze chnienie działalności wspomagające j te chnicznie, szkoleniowo,
informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.
Prowadzenie działalności wspie rające j równość szans kobie t i mężczyzn oraz
prze ciwdziałania bezrobociu.
§9

Stowarzyszenie realizuje swoje ce le w szczególności przez:

1. Propagowanie i organizowanie wym iany mię dzykulturowe j, w szczególności przez
organizację wyjazdów, wystaw, warsztatów pre lek cji

2. Tworzenie ośrodków kulturalno-edukacyjno-turystycznych na te re nie Polsk i i
3.
4.
5.
6.
7.

Gruzji.
O rganizowanie konfe rencji, seminariów, szkoleń i wyk ładów.
O rganizowanie impre z kulturalnych.
W ydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celam i Stowarzysze nia.
Fundowanie stypendiów.
Prowadzenie badań naukowych.

§10
Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność w pe łnym zak resie
wym ienionym w §9.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obo wiązki
§11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. zwyczajnych,
2. wspie rających,
3. honorowych
§12

1. Członkam i zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające
2.

pe łną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych,
ak ceptujące statutowe ce le Stowarzyszenia.
Członk iem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać także cudzoziemie c, nie
zam ieszkujący na te re nie Polsk i.
§13

Członkam i wspie rającym i mogą być osoby fizyczne oraz prawne , k tóre uznają ce le
Stowarzyszenia, są zainte re sowan rozwojem jego działalności oraz we sprą
Stowarzyszenie mate rialnie, organizacyjnie lub w inny sposób.
§14
Członkam i honorowym i mogą być osoby fizyczne , k tórych zasługi zostały uznane za
szczególnie istotne dla rozwoju Stowarzyszenia oraz jego działalności. De cyzje o
nadaniu tytułu pode jmuje Zarząd. Członek honorowy może być je dnocze śnie
członkiem zwyczajnym lub wspie rającym .
§15
Członkowie zwyczajni mają prawo:

1. czynnego i bie rnego wyboru do władz Stowarzyszenia,
2. uczestnicze nia we wszystk ich ze braniach i innych formach działalności statutowe j
Stowarzyszenia,

3. zgłaszania wniosków i postulatów w sprawach dotyczących działalności
Stowarzyszenia,

4. korzystania z pomocy i zaple cza Stowarzyszenia w pode jmowanych działaniach
zgodnych z jego statutowym i ce lami,

5. korzystania z rekomendacji, gwarancji i opiek i Stowarzysze nia w swoje j
działalności,

6. używania znaku Stowarzyszenia na ok reślonych przez Zarząd zasadach.
§16
Członkowie wspie rający mają tak ie same prawa jak członkowie zwyczajni za
wy jątk iem praw wym ienionych w §15 pk t. 1, 5 i 6.
§16 a

Członkowie honorowi mają tak ie same prawa jak członkowie zwyczajni za wyjątk iem
praw wym ienionych w §15 pk t. 1 i 6.
§17
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1. postę powania zgodnie ze statutem, regulam inam i i uchwałam i władz
Stowarzyszenia,

2. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
3. uczestnicze nia w walnych zebraniach członków,
4. regularnego płacenia sk ładek na rze cz Stowarzyszenia.
§17 a
Członkowie honorowi mają obowiązek:
1. postępowania zgodnie ze statutem , re gulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia,
2. brania udziału w działalności Stowarzysze nia i w realizacji jego ce lów.

§18
Członkowie wspie rający mają obowiązek:

1. postę powania zgodnie ze statutem, regulam inam i i uchwałam i władz
Stowarzyszenia,

2. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów.
§19

1. Członków zwyczajnych i wspie rających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd w
te rm inie 30 dni od złoże nia przez kandydata deklaracji członkowskie j.

2. Zarząd może w uzasadnionych przypadkach odmówić przyję cia na członka
zwyczajnego lub wspie rające go.

3. Odwołanie od uchwały Zarządu o odmowie przyję cia na członka wnosi się w

4.
5.

te rm inie 14 dni od je j dorę cze nia, za pośrednictwem organu, k tóry uchwałę
podjął. Odwołanie od uchwały Zarządu rozpatrywane jest przez walne zebranie
członków. Uchwała podję ta po rozpoznaniu odwołania je st ostate czną.
W te rm inie 14 dni od przyję cia uchwały w sprawie przyję cia w pocze t członków
nowo przyję ty członek zobowiązany jest uiścić wpisowe oraz wpłatę członkowską.
Brak wpłaty sk utkuje sk reśleniem z listy członków.
Członk iem honorowym staje się po przyję ciu uchwały przez Walne Zebranie na
wniosek Zarządu albo co najm nie j 6 członków Stowarzysze nia.
§20

1. Członkostwo ustaje wskutek :
1. dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego Zarządowi, po uprzednim
uregulowaniu sk ładek członkowskich,

2. śm ie rci członka, lik widacji członka wspie rającego będące go jednostką
3.
4.
5.

organizacyjną lub utraty osobowości prawne j prze z członka wspie rające go
będącego osobą prawną,
sk re śle nia z listy członków Stowarzyszenia,
wyk luczenie ze Stowarzyszenia,
utraty praw publicznych przez członka stowarzyszenia

1. Członek może być sk reślony z listy z powodu zalegania z opłatą sk ładk i

2.

członkowsk ie j prze z ok re s co najm nie j 1 roku, po te rminie je j płatności. De cyzję o
sk re śle niu członka pode jmuje Zarząd, w form ie uchwały z podaniem przyczyny
sk re śle nia i pouczenia o trybie złoże nia odwołania.
Członek może być wyk luczony ze Stowarzysze nia, jeże li:

1. nie przestrzega postanowie ń statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
2. działa na szkodę Stowarzyszenia lub je go Członków,
3. wyk orzystuje Członkowstwo do ce lów promowania własne j działalności w sposób
nie uzgodniony z Zarządem,

4. swym kontrowe rsyjnym i nie właściwym zachowaniem naraża na szwank dobre
im ię Stowarzyszenia.

1. De cyzję o wykluczeniu członka pode jmuje Zarząd w form ie uchwały z podaniem
przyczyny wyk lucze nia i poucze niem o trybie złożenia odwołania.

2. Do odwołań od uchwał w przedm iocie sk reślenia z listy członków Stowarzysze nia
lub wyk lucze nia ze Stowarzyszenia, stosuje się odpowie dnio przepis §19 ust. 3
statutu.

Rozdział IV
Organy stowarzyszenia
§21
O rganami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie C złonków,
2. Zarząd,
3. Komisja Re wizyjna.
§22
Kadencja wszystk ich wybie ranych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.
§23
W razie, gdy sk ład władz Stowarzysze nia ulegnie zmnie jszeniu w czasie trwania
kadencji uzupe łnie nie ich sk ładu może nastąpić w drodze kooptacji, k tóre j dokonują
pozostali członkowie organu, k tóry uległ zmnie jsze niu. W trybie tym można powołać
nie wię ce j niż połowę sk ładu organu.
§24

W ybory Członków Zarządu oraz Komisji re wizyjne j odbywają się jawnie, chyba, że
walne zebranie członków uchwaliło głosowanie tajne.
§25

1. Jeżeli inne prze pisy nie stanowią inacze j, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają

2.

zwyk łą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana je st obe cność,
co najm nie j połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równe j
liczby głosów de cyduje głos prze wodniczące go.
Głosowania są jawne , chyba, że na wniosek członka tego organu uchwalono
głosowanie tajne.

Walne zebranie członków
§26

1. Walne zebranie członków je st najwyższą władzą Stowarzysze nia. Walne zebranie
członków może wypowiadać się we wszystk ich sprawach Stowarzyszenia.

2. Do kompe tencji walnego zebrania członków w szczególności należy:
1. ustalanie gene ralnych kie runków działalności Stowarzyszenia,
2. uchwalanie zmian Statutu,
3. rozpatrywanie i zatwie rdzanie sprawozdań Zarządu oraz Kom isji Re wizyjne j za
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

poprzedni rok kale ndarzowy,
udzielanie absolutorium Zarządowi,
wybór Zarządu, Kom isji Re wizyjne j,
rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez Zarząd i członków Stowarzyszenia,
uchwalanie regulaminu walnego zebrania członków,
zatwie rdzanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Re wizyjnej,
rozpatrywanie odwołań od de cyzji Zarządu,
pode jmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego
majątku,
ustale nie na wniosek Zarządu wysokości sk ładk i członkowsk ie j oraz ustale nie
opłaty wpisowe j i ok reślanie je j wysokości
udzielanie pe łnomocnictwa do zawie rania umów cywilno-prawnych oraz umów o
pracę pom iędzy Stowarzyszeniem , a członkam i Zarządu,
de cydowanie o innych sprawach mających znaczenie dla rozwoju i działalności
Stowarzyszenia, a nie zastrzeżonych do wyłączne j kompe tencji innych władz.
zatwie rdzanie zasad opłacania i szczegółowe j wysokości sk ładek od członków
zwyczajnych oraz sk ładek m inimalnych od członków wspie rających, a także
ustale nie opłaty wpisowe j i ok reślanie je j wysokości
§27
Walne Zebranie C złonków Stowarzysze nia może być zwyczajne lub nadzwyczajne .
Obrady otwie ra preze s Zarządu Stowarzyszenia i prowadzi je do momentu
wybrania prze wodniczącego walnego zebrania członków.
§28

1. Zwyczajne Walne ze branie członków odbywa się raz w roku

2. Te rm in, m ie jsce i porządek obrad walne go ze brania członków ustala Zarząd i
zawiadam ia o tym władze i członków Stowarzyszenia nie późnie j niż na mie siąc
przed te rm inem walnego zebrania członków.
§29

1. Nadzwyczajne walne zebranie członków może odbyć się w każdym czasie i jest
2.
3.
4.
5.

zwoływane przez Zarząd z własne j inicjatywy, na wniosek Kom isji Re wizyjne j albo
na wniosek 1/10 ogólne j liczby członków zwyczajnych.
Zarząd zwołuje nadzwyczajne walne ze branie członków najpóźnie j w te rminie 3
mie się cy od dnia otrzymania wniosku.
Nadzwyczajne walne zebranie członków obraduje wyłącznie nad sprawam i, dla
k tórych zostało zwołane.
Wnioskodawcy maja prawo do przedstawienia Zarządowi porządku obrad.
W przypadku bezczynności Zarządu, Walne Zebranie Członków może zostać
zwołane przez Komisję Re wizyjną.
§30

1. W walnym zebraniu członków biorą udział:

2.

a. z głosem stanowiącym – Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia,
b. z głosem doradczym – Członkowie wspie rający, Członkowie honorowi, a także
inni goście walnego zebrania członków zaproszeni przez nacze lne władze
Stowarzyszenia.
Uchwały władz Stowarzysze nia zapadają zwyk łą większością głosów w głosowaniu
tajnym lub jawnym w obe cności, co najmnie j połowy ogólne j liczby członków, w
pie rwszym te rm inie, bez ok reślania wymagane j liczby członków w drugim
te rm inie, wyznaczonym nie wcześnie j niż 1 tydzień i nie późnie j niż 2 tygodnie od
pie rwszego spotkania.
§31

1. Jeżeli liczba członków zwyczajnych Stowarzysze nia przek roczy 100, najbliższe
2.
3.
4.
5.
6.

Walne Zebranie C złonków może podjąć uchwałę o utworzeniu Ze brania
Dele gatów, k tóre występuje w mie jsce Walnego Ze brania C złonków.
Dele gaci powoływani są w proporcji jede n de legat na 5 członków zwyczajnych
stowarzysze nia zaś gdy liczba członków przek roczy 250 jeden de legat na 10
członków.
Dele gaci powoływani są na trzyle tnią kadencję.
Szczegółowy tryb i zasady wyboru de legatów ok reśli regulamin uchwalony przez
Walne Zebranie C złonków Stowarzysze nia.
Do Zebrania De legatów stosuje się prze pisy, które obowiązują zgodnie ze
statutem Walne Zebranie Członków
Jeżeli liczba członków zwyczajnych Stowarzysze nia przez ok res co najmnie j 1 roku
będzie mnie jsza niż 100, Zebranie Dele gatów powinno ogłosić swoje rozwiązanie.
W tym wypadku na jego mie jsce występuje ponownie Walne Zebranie Członków.

Zarząd
§32

Zarząd jest najwyższą władzą wykonawczą Stowarzyszenia i w ok resie mię dzy
walnym i ze braniami członków k ie ruje całokształtem działalności Stowarzyszenia,
reprezentuje Stowarzysze nie na ze wnątrz i działa w je go imie niu.
§33

1. Zarząd sk łada się z 3 do 5 członków wybie ranych prze z walne zebranie członków.
2. W yboru pie rwszego Zarządu i prezesa dokonują założycie le Stowarzysze nia.
3. Walne zebranie członków wybie ra pre zesa Stowarzysze nia, k tóry wchodzi w skład
Zarządu i prze wodniczy posiedzeniom.

4. Zarząd wybie ra spośród swoich członków wice prezesa, sek re tarza oraz skarbnika.
5. Zarząd konstytuuje się na pie rwszym posiedzeniu, które powinno być zwołane
najpóźnie j w te rm inie 14 dni od dnia wyborów.

6. W razie wygaśnię cia mandatu prezesa Stowarzyszenia w ok resie kadencji, Zarząd
7.
8.

wybie ra ze swego grona nowego prezesa Stowarzyszenia, k tóry pe łni tę funk cję
do najbliższego walnego zebrania członków.
O rganizację i tryb pracy Zarządu ok reśla re gulamin uchwalony prze z Zarząd, a
zatwie rdzony prze z walne zebranie członków.
Posiedze nia Zarządu odbywają się w m iarę potrzeb, nie rzadzie j jednak niż raz na
k wartał i zwoływane są w trybie wynikającym z regulam inu Zarządu.
§34
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Stowarzyszenia nie rzadzie j niż raz na 3
mie siące.
2. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, k tóry winie n podpisać Prezes
Stowarzyszenia lub W iceprezes oraz osoba sporządzająca protokół.
3. Protokół z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia musi być udostę pniony
każdemu członkowi Stowarzyszenia na jego żądanie.
§35
Do kompe tencji Zarządu w szcze gólności należy:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

zape wnienie wykonania uchwał walnego zebrania członków,
zarządzanie majątk iem i funduszam i Stowarzyszenia,
uchwalanie planów działalności Stowarzysze nia i projek tów budże towych,
sk ładanie sprawozdań walnemu zebraniu członków,
ok reślanie zak resu uprawnie ń i obowiązków poszczególnych członków Zarządu,
powoływanie zespołów stałych lub ok re sowych do wykonywania ok reślonych
zadań,
zape wnienie bieżącego finansowania działalności statutowe j Stowarzyszenia,
zaciąganie zobowiązań w im ieniu Stowarzysze nia,
opracowanie i zatwie rdzanie re gulaminów organizacyjnych Stowarzyszenia, nie
zastrzeżonych dla innych władz,
podział środków uzyskanych z działalności Stowarzyszenia na poszczególne
dziedziny działalności statutowe j,
ustalanie wzorów znaku, odznak i pie czę ci Stowarzyszenia oraz zasad ich
używania,
pode jmowaniu uchwał w sprawach członkowsk ich, w tym o przyjmowaniu,
sk re ślaniu i wyk luczaniu członków,

13. proponowanie zasad opłacania i szcze gółowe j wysokości sk ładek od członków
zwyczajnych

14. reprezentowanie inte resów członków Stowarzysze nia wobe c władz
samorządowych i państwowych,

15. ustale nie sposobu powiadam iania członków Stowarzysze nia o podjętych
uchwałach,

16. dokonywanie wyk ładni statutu Stowarzyszenia,
17. de cydowanie o podję ciu organizowania i prowadzenie działalności gospodarcze j,

Komisja Rewizyjna
§36

1. Komisja Re wizyjna je st organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Do kompe tencji Kom isji Re wizyjne j w szczególności należy:
a. przeprowadzanie ok resowych kontroli statutowe j i gospodarcze j działalności
Stowarzyszenia i jego władz oraz wystę powania z wnioskami pokontrolnym i,
b. ocena działalności Stowarzysze nia,
c. żądanie od Zarządu wyjaśnień w sprawie jego działalności,
d. ok reślanie te rm inu i sposobu usunię cia stwie rdzonych w tok u kontroli
nieprawidłowości,
e . wystę powanie do Walnego zebrania członków z wnioskami o uchylenie
niezgodnych z prawem lub statutem uchwał Zarządu,
f. sk ładanie sprawozdań walnemu zebraniu członków oraz występowanie z
wnioskiem w sprawie absolutorium Zarządu.
§37

1. Komisja Re wizyjna sk łada się z 3 członków wybranych przez walne zebranie
2.
3.
4.

członków. W yboru pie rwsze j Komisji Re wizyjne j dokonują założycie le
Stowarzyszenia.
Komisja Re wizyjna na swoim pie rwszym posiedzeniu wybie ra ze swego grona
prze wodniczącego i sek re tarza.
W razie ustąpienia prze wodniczącego Komisji Re wizyjne j w ok resie kade ncji,
Komisja Re wizyjna wybie ra ze swego grona nowe go prze wodniczące go, k tóry pełni
tę funk cję do najbliższego walnego zebrania członków.
Posiedze nia Kom isji Re wizyjne j zwoływane są i odbywają się w m iarę potrzeb, nie
rzadzie j jednak niż raz w roku zgodnie z regulam inem Kom isji przez nią
uchwalonym. Regulam in Komisji re wizyjne j wymaga zatwie rdze nia przez walne
zebranie członków.
§38

1. Komisja re wizyjna bę dąc organem kontrolnym, nadzorującym, kolegialnym nie
2.

podlega organom zarządzającym w zak re sie wykonywania kontroli we wnę trzne j
lub nadzoru.
Członkowie organu kontroli:
a. nie mogą być członkami organu zarządzające go ani pozostawać z nim i w
stosunku pok re wie ństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnie nia,
b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrok iem za prze stępstwo z winy
um yślne j.

Rozdział V
Majątek i fundusze stowarzyszenia
§39

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nie ruchomości, ruchomości i prawa majątkowe
oraz zgromadzone środki pieniężne.

2. Środk i pieniężne Stowarzyszenia pochodzą z:
a. sk ładek członkowsk ich,
b. darowizn i zapisów oraz spadków,
c. przychodów z działalności statutowe j odpłatne j,
d. przychodów ze zbiórek i innych form ofiarności publiczne j, przy zachowaniu
wym aganych zezwoleń stosownych władz,
e . przychodów z e we ntualne j działalności gospodarcze j prowadzone j przez
Stowarzyszenie na podstawie odrębnych przepisów.
§40

1. Dla ważności oświadcze ń w zak re sie praw i obowiązków majątkowych oraz spraw

2.
3.

niemajątkowych Stowarzysze nia oraz udzie lania pe łnomocnictw wym agane je st
współdziałanie dwóch członków zarządu w tym preze sa Stowarzyszenia lub
wice prezesa.
Stowarzyszenie w poszcze gólnych sprawach może być reprezentowane przez
osoby upoważnione przez Zarząd na piśmie.
Zarząd ustala zasady zatrudnienia i wynagrodze nia pracowników Stowarzyszenia.
§41
Stowarzyszenie nie może :

1. udzielać pożyczek lub zabezpie cze ń zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w

2.

3.
4.

stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z
k tórym i pracownicy pozostają w związku małże ńskim albo w stosunku
pok re wie ństwa lub powinowactwa w linii proste j, pok re wieństwa lub
powinowactwa w linii boczne j do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobie nia, opieki lub kurate li, zwanych dale j „osobam i blisk im i”,
przekazywać majątku na rze cz członków, członków organów lub pracowników oraz
osób blisk ich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trze cich, w
szczególności je żeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na prefe re ncyjnych
warunkach,
wyk orzystywać majątku na rze cz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób blisk ich na zasadach innych niż w stosunk u do osób trze cich, chyba
że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowe go ce lu Stowarzyszenia,
nabywać na szczególnych zasadach towary lub usługi od podmiotów, w k tórych
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy
oraz ich osoby blisk ie.
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§42
Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzysze nia wymagają uchwały walnego
zebrania członków podję te j większością dwóch trze cich głosów w obe cności, co
najmnie j połowy wszystk ich członków Stowarzyszenia, przy czym §30 ust.2 nie
stosuje się.
§43

1. W razie podję cia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia walne zebranie członków

2.

powoła komisję lik widacyjną, k tóra zgodnie z przepisami prawa i uchwalonym i
wytycznym i prze prowadzi lik widację . Funk cje członków komisji lik widacyjne j mogą
pe łnić członkowie Zarządu Stowarzysze nia.
Uchwalając rozwiązanie Stowarzysze nia, walne ze branie członków wskazuje
przeznaczenie majątk u Stowarzyszenia pozostałego po pok ryciu zobowiązań.

Rozdział VII
§44
W k we stiach nie unormowanych postanowieniam i ninie jszego Statutu znajdują
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 k wie tnia 1989 r. – Prawo o
Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104, z póź. zm.).

Ninie jszy Statut zawie ra 44 paragrafy. We rsja jednolita z dnia 1 marca 2010 roku.

