Statut Stowarzyszenia M OJE M IASTO
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: MOJE MIASTO w dalszych postanowieniach statutu zwane
Stowarzyszeniem.
§2
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych.
Siedzibą stowarzyszenia są Rydułtowy. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
§3
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.
Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
§4
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.
§5
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
§6
Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać osoby niebędące jej członkami – wolontariusze. Wolontariuszom, którzy świadczą pracę na rzecz Stowarzyszenia, można pokryć
niezbędne koszty związane z świadczeniem pracy.
§7
Stowarzyszenie posiada odznaki organizacyjne oraz używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Rozdział II
Cele i środki działania
§8
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie i kreowanie inicjatyw społecznych, dążących do
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ochrona wolności, praw człowieka i swobód
obywatelskich oraz działania wspomagające rozwój demokracji, a w szczególności:
1) działania wspierające rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych,
2) promowanie udziału organizacji pozarządowych w budowie społeczeństwa

obywatelskiego,
3) wspieranie społecznej aktywności obywateli,
4) stwarzanie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości,

w szczególności
przedsiębiorczości społecznej, gospodarki lokalnej oraz polityki regionalnej.

§9
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
1) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy lub
zagrożonych zwolnieniem z pracy,
2) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
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3) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
4) upowszechnianie i ochronę praw konsumentów;
5) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
6) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
7) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej
społeczeństwa;
8) organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, spotkań i innych form współpracy
realizujących cele Stowarzyszenia;
9) pomoc w prezentowaniu dorobku organizacji władzom samorządowym, sektorowi
gospodarczemu oraz szerokiej publiczności;
10) promowanie współdziałania z samorządem terytorialnym, administracją rządową
i sektorem gospodarczym;
11) działania na rzecz wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zdrowia
psychicznego;
12) prowadzenie konsultacji i działalności doradczej dla organizacji pozarządowych oraz
innych instytucji i osób fizycznych;
13) działania na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
14) prowadzenie wydawnictwa informacyjnego o charakterze lokalnym;
15) promocję i organizację wolontariatu;
16) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój demokracji;
17) inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych dotyczących ważnych kwestii
społecznych;
18) działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego;
19) działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wykluczonych społecznie;
20) działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
21) działania w ramach profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych
i narkomanii;
22) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
23) upowszechnianie idei ekonomii społecznej;
24) wspieranie podmiotów ekonomii społecznej;
25) działalność charytatywną;
26) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
27) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
28) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka;
29) ochronę i promocję zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i
905);
30) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
31) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
32) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
33) działania na rzecz upowszechniania turystyki i krajoznawstwa;
34) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
35) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
36) promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
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§ 9A
W celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie może podjąć następującą działalność
nieodpłatną pożytku publicznego:
1. Wydawanie książek (58.11.Z)
2. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z)
3. Wydawanie gazet (58.13.Z)
4. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
5. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
6. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z)
7. Nadawanie programów radiofonicznych (60.10.Z)
8. Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)
9. Działalność portali internetowych (63.12.Z)
10. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
(72.20.Z)
11. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)
12. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
(70.22.Z)
13. Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z )
14. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)
15. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej
niesklasyfikowana (74.90.Z)
16. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z)
17. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
(78.10.Z)
18. Działalność agencji pracy tymczasowej (78.20)
19. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
20. Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (84.11.Z)
21. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
22. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
23. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych (88.10.Z)
24. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
(88.99.Z)
25. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z)
26. Działalność związana w wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z)
27. Działalność bibliotek (91.01.A)
28. Działalność archiwów (91.01.B)
29. Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z)
30. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)
31. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
(94.99.Z)
§ 9B
W celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i poza jego
granicami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa polskiego i prawa
kraju, w którym ta działalność może być prowadzona, działalność odpłatną w zakresie:
1. Wydawanie książek (58.11.Z)
2. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z)
3. Wydawanie gazet (58.13.Z)
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Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z)
Nadawanie programów radiofonicznych (60.10.Z)
Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)
Działalność portali internetowych (63.12.Z)
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
(72.20.Z)
11. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)
12. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
(70.22.Z)
13. Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z)
14. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)
15. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej
niesklasyfikowana (74.90.Z)
16. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z)
17. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
(78.10.Z)
18. Działalność agencji pracy tymczasowej (78.20)
19. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
20. Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (84.11.Z)
21. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
22. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
23. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych (88.10.Z)
24. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
(88.99.Z)
25. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z)
26. Działalność związana w wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z)
27. Działalność bibliotek (91.01.A)
28. Działalność archiwów (91.01.B)
29. Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z)
30. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)
31. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
(94.99.Z)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki
§ 10
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
§ 11
Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
§ 12
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a. złoży pisemną deklarację członkowską na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
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b. uzyska na deklaracji pisemną akceptację dwóch członków Stowarzyszenia,
posiadających status członka zwyczajnego.
2. Członkiem zwyczajnym staje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia
§ 13
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji Zarządowi
Stowarzyszenia.
3. Członkiem wspierającym staje się na podstawie uchwały Zarządu.
§ 14
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła
wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek
Zarządu lub10 członków Stowarzyszenia.
§ 15
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz innych przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. regularnego opłacania składek.
§ 16
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
§ 17
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 18
Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
§ 19
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
2) wykluczenia przez Zarząd będący wynikiem:
a) łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
b) notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
c) niepłacenia składek za okres ponad 1 roku,
d) pisemnego, uzasadnionego wniosku trzech członków Stowarzyszenia,
e) niegodnego zachowania, którym naruszył dobre imię i autorytet
Stowarzyszenia
3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
4) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
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2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia lub pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia
Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.
3. Termin złożenia odwołania wynosi 14 dni od daty otrzymania przez zainteresowanego
pisemnej uchwały. Odwołanie zostaje złożone na ręce Prezesa Zarządu i rozpatrzone
na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 20
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 21
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
§ 22
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 23
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym
Zgromadzeniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni
goście.
§ 24
Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 25
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz na rok, najpóźniej w ciągu
miesiąca od momentu wygaśnięcia mandatów Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
§ 26
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwoływane z inicjatywy
Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 50% liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w ciągu trzech miesięcy od daty
zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 27
Uczestnicy Walnego Zgromadzenia Członków powinni być powiadomieni przez Zarząd o
dacie i porządku obrad, co najmniej na dwa tygodnie przed zebraniem pisemnie drogą
pocztową (listownie) lub pocztą elektronicznie (e-mail) i poprzez ogłoszenie wywieszone
w siedzibie Stowarzyszenia i na stronie internetowej stowarzyszenia.
§ 28
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
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2) uchwalanie zmian statutu,
3) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem
postanowień § 30 ust 2
4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków
Stowarzyszenia lub jego władze,
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku,
11) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we
wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz
Stowarzyszenia.
§ 29
Zarząd składa się z 3 do 9 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków
spośród członków zwyczajnych.
§ 30
1. Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie Członków
w wyborach bezpośrednich.
2. Zarządowi przysługuje prawo dokooptowania do zarządu nowych członków w razie
ustąpienia dotychczasowych. Uzupełnić można nie więcej niż 40 % składu zarządu
wybranego na walnym zebraniu. Najbliższe Walne zebranie musi zatwierdzić
dokooptowanych członków zarządu.
3. Zarząd może w uzasadnionym przypadku składać wniosek do Walnego Zgromadzenia o
odwołanie członka Zarządu, gdy nie wypełnia swej funkcji należycie np. nie
uczestniczy w ponad połowie posiedzeń Zarządu w ciągu roku.
4. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 31
Zarząd spośród swoich członków wybiera Wiceprezesa i Skarbnika.
§ 32
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu
upoważniony przez Prezesa.
§ 33
Prezes i członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie. Członkom Zarządu może
przysługiwać zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem statutowych obowiązków.
§ 34
Do kompetencji Zarządu należy:
1) realizacja celów Stowarzyszenia,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
3) sporządzanie planów pracy i budżetu,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
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6) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na
rzecz Stowarzyszenia
7) pozyskiwanie sponsorów dla działalności Stowarzyszenia,
8) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
9) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
10) przyjmowanie i skreślanie członków,
11) powoływanie zespołów problemowych opiniujących sprawy przedstawione przez
Zarząd.
12) podejmowanie innych decyzji strategicznych i długoterminowych
§ 35
1. Zarząd wydaje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały Zarządu muszą być podpisane przez dwóch członków Zarządu, w tym
Prezesa.
§ 36
1. Działalność Zarządu podlega kontroli Komisji Rewizyjnej.
2. Zarząd jest zobowiązany rozpatrzyć wszystkie wnioski i zalecenia przedstawione
przez Komisję Rewizyjną.
§ 37
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia i co najmniej
raz w roku kalendarzowym przeprowadza kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia, z uwzględnieniem gospodarki finansowej.
2. Szczególnej kontroli podlegają: prawidłowość, celowość i rzetelność w gospodarowaniu majątkiem Stowarzyszenia.
§ 38
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy
wybieranych spośród swojego składu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a. nie mogą być członkami zarządu Stowarzyszenia, ani nie mogą pozostawać z nimi
w związku małżeńskim lub wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 39
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie działalności Zarządu,
b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków
oraz zebrania Zarządu,
d. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
§ 40
Komisja Rewizyjna wyraża swoją opinię w sprawach:
a. nabycia bądź zbycia przez Zarząd nieruchomości,
b. utworzenia lub przystąpienia Stowarzyszenia do spółki,
c. zaciągania bądź udzielania przez Zarząd kredytów lub pożyczek, a także udzielania poręczeń i gwarancji.
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§ 41
1. Protokoły z przeprowadzonych kontroli, w których zawarte są zalecenia pokontrolne,
przedkładane są Zarządowi Stowarzyszenia.
2. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli naruszenia prawa przez Zarząd Stowarzyszenia, Komisja ma obowiązek poinformować właściwe organy o stwierdzonych
naruszeniach.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych
w czasie kontroli pracy Zarządu.
§ 42
Komisja Rewizyjna może w każdym czasie żądać informacji o bieżących pracach Zarządu
Stowarzyszenia.
§ 43
1. Posiedzenia Komisji może zwoływać każdy z jej członków.
2. Posiedzenia Komisji są protokołowane przez jednego z członków. Protokół podpisują
Przewodniczący i protokolant.
3. Decyzje zapadają w formie uchwały podjętej większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Komisji.
Rozdział V
Majątek i Fundusze
§ 44
Majątek Stowarzyszenia powstaje na podstawie:
1) wpływów z wpisowego i z tytułu składek członkowskich,
2) wpływów z darowizn, spadków, zapisów lub nawiązek,
3) dotacji i subwencji przekazywanych Stowarzyszeniu,
4) odsetek bankowych i lokat terminowych,
5) odpłatnej działalności pożytku publicznego
6) wpływy z 1% podatku od osób fizycznych
§ 45
Wysokość wpisowego i składek członkowskich określa Zarząd Stowarzyszenia na
ostatnim posiedzeniu w roku kalendarzowym - na rok następny, ustalając jednocześnie
termin, do którego składka powinna być uiszczona oraz tryb jej wniesienia.
§ 46
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 47
1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy Prezesa oraz
jednego członka Zarządu.
§ 48
W sprawie dysponowania majątkiem Stowarzyszenia zabrania się:
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
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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,
d. 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
Postanowienia końcowe
§ 49
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch
trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 50
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§ 51
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa
o Stowarzyszeniach.
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