STATUT
PAŁUCKIEGO STOWARZYSZENIA
„PRZYSZŁOŚĆ”

PIECHCIN 2018

Spis treści
Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba......................................................................... 3

Rozdział II

Cele i środki działania ........................................................................................ 3

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki ................................................................... 5

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia ...................................................................................... 8

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia ................................................................................... 14

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia ............................................ 15

Rozdział VII Postanowienia końcowe.................................................................................... 15

Strona 2 z 15

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Pałuckie Stowarzyszenie "Przyszłość", zwane dalej
Stowarzyszeniem.
§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą
miejscowość Piechcin. Stowarzyszenie może prowadzić swoją działalność także poza
granicami kraju.
§3
Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.
§4
Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wzory pieczęci i oznak określa Zarząd.
§5
Stowarzyszenie działa na mocy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
(Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855) tekst jednolity ze zmianami oraz niniejszego Statutu.

Rozdział II
Cele i środki działania
§6
Celem Stowarzyszenia są działania w zakresie:


nauki, edukacji, oświaty, wychowania i sportu,



kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,



podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej,



wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,



ochrony i promocji zdrowia,



wypoczynku dzieci i młodzieży,



ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa narodowego,



turystyki i krajoznawstwa,
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porządku i bezpieczeństwa publicznego,



upowszechniania oraz ochrony wolności i praw człowieka, a także swobód
obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji,



ratownictwa i ochrony ludności,



pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
i za granicą,



działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,



promocji i organizacji wolontariatu,



pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,



działalności charytatywnej,



działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,



działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczeństw lokalnych,



działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka,



przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,



promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem pracy,



działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym,



promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
§7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:


prowadzenie szkół,



organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów, konferencji, seminariów, prelekcji
oraz wizyt studyjnych,



organizowanie imprez kulturalnych, festiwali, koncertów, konkursów i wystaw,



organizowanie imprez sportowych,



organizowanie obozów, wycieczek oraz innych form czynnego wypoczynku,



organizowanie spotkań międzykulturowych, międzynarodowych
i międzyregionalnych,



współpracę i rozwijanie kontaktów partnerskich z organizacjami pozarządowymi,
organami państwowymi i samorządowymi, ośrodkami kulturalnymi, naukowymi
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i edukacyjnymi oraz innymi instytucjami w Polsce i na świecie,


prowadzenie działalności wolontariatu,



wspieranie informacyjne osób wyrażających chęć pracy wolontariackiej oraz
poświęcenia się szeroko rozumianej działalności społecznej,



organizowanie pomocy humanitarnej w szczególności pomocy ofiarom katastrof
i klęsk żywiołowych,



podejmowanie i wspieranie inicjatyw obywatelskich oraz organizowanie akcji
społecznych prowadzących do realizacji celów statutowych stowarzyszenia,



prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i promocyjnej,



prowadzenie działalności gospodarczej według ogólnie obowiązujących przepisów
dla realizacji celów statutowych,



inne działania prowadzące do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§8
Członkami Stowarzyszenia są:
1. członkowie zwyczajni,
2. członkowie wspierający,
3. członkowie honorowi.
§9
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być, po złożeniu pisemnej deklaracji,
każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, uznający cele Stowarzyszenia
i popierający jego działania.
2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna i fizyczna, która
deklaruje pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia.
3. Godność członka honorowego nadawana jest za szczególne zasługi dla
Stowarzyszenia.
§ 10
1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych albo wspierających następuje w drodze
uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej na najbliższym posiedzeniu Zarządu, po
pozytywnym rozpatrzeniu pisemnej deklaracji członkowskiej kandydata.
2. Godność

członka

honorowego

nadaje
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uchwałą Walne

Zebranie

Członków

Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
§ 11
Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego uczestnictwa w pracach i działaniach Stowarzyszenia,
b) uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
c) zgłaszania wniosków w przedmiocie działalności Stowarzyszenia i oceniania tej
działalności,
d) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
e) udziału w głosowaniach na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
f) przedstawiania swoich opinii oraz zgłaszania wniosków do władz Stowarzyszenia.
§ 12
Członkowie wspierający i honorowi:
a) posiadają prawa członkowskie wymienione w § 11 z wyjątkiem czynnego i biernego
prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia oraz prawa do udziału w głosowaniach
na Walnym Zebraniu Członków,
b) mają prawo do brania udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
§ 13
Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
a) brania udziału w pracach Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania postanowień Statutu Stowarzyszenia i uchwał jego władz,
c) dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
d) wpłacania wpisowego i regularnego opłacania miesięcznych składek członkowskich
na konto Stowarzyszenia,
§ 14
Członek wspierający zobowiązany jest do:
a) przestrzegania postanowień Statutu Stowarzyszenia i uchwał jego władz,
b) dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
c) regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia.
§ 15
1. Członkowie honorowi Stowarzyszenia zobowiązani są do:
a) przestrzegania postanowień Statutu Stowarzyszenia i uchwał jego władz,
b) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.
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§ 16
Zarząd

Stowarzyszenia

może

w

drodze

uchwały

zwolnić

członka

zwyczajnego

Stowarzyszenia z obowiązku płacenia składek członkowskich, w treści uchwały podając
uzasadnienie podjęcia takiej decyzji i wysokości udzielonej ulgi. Członek zachowuje wszelkie
prawa członkowskie.
§ 17
1. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje na skutek:
a) wystąpienia, złożonego przez członka na piśmie do Zarządu,
b) pozbawienia godności członka honorowego,
c) śmierci członka,
d) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,
e) utraty zdolności do czynności prawnych przez członka Stowarzyszenia
będącego osobą fizyczną, stwierdzonej prawomocnym stwierdzeniem sądu,
f) wykluczenia lub skreślenia członka zwyczajnego lub wspierającego z listy
członków dokonanego przez Zarząd Stowarzyszenia w trybie określonym
w § 18,
g) prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
§ 18
1. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo zadecydować w drodze uchwały o wykluczeniu
członka

zwyczajnego

lub

wspierającego

z

listy

członków

Stowarzyszenia

w przypadku:
a) działania członka na szkodę Stowarzyszenia,
b) nieprzestrzegania przez członka postanowień niniejszego Statutu lub uchwał władz
Stowarzyszenia,
c) popełnienia przez członka czynu godzącego w dobre imię Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo zadecydować w drodze uchwały o skreśleniu
członka zwyczajnego lub wspierającego z listy członków Stowarzyszenia w
przypadku niepłacenia składek członkowskich przez okres trzech miesięcy i
nieuregulowania ich, mimo pisemnego upomnienia, w terminie 7 dni od jego
otrzymania.
§ 19
1. Pozbawienie godności członka honorowego może nastąpić uchwałą Walnego Zebrania
Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia 1/3 głosów członków zwyczajnych.
2. Ponowne przyjęcie członka wykluczonego bądź wykreślonego na skutek niepłacenia
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składek może nastąpić nie wcześniej niż po upływie jednego roku od daty ustania
przynależności do Stowarzyszenia.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 20
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwane dalej Walnym Zebraniem
Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński.
2. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa cztery lata.
3. W przypadku wystąpienia lub wykreślenia w trakcie trwania kadencji członka władz
Stowarzyszenia, na jego miejsce zostaje przyjęty nowy członek spośród osób, które
w wyborach do władz uzyskały największą liczbę głosów. Jeżeli jest to niemożliwe,
wówczas władze zobowiązane są do przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
Liczba osób przyjętych bez przeprowadzania wyborów nie może przekroczyć 1/3
ogólnej liczby członków danej władzy.
§ 21
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, po
dokonaniu bilansu finansowego za rok ubiegły, a nie później niż do 30 maja.
2. O terminie oraz proponowanym porządku Walnego Zebrania Członków Zarząd
zawiadamia członków pisemnie na co najmniej 7 dni przed terminem Walnego
Zebrania Członków. Jeżeli przedmiotem Walnego Zebrania Członków ma być zmiana
Statutu, projekt zmiany zostaje umieszczony do wglądu na stronie internetowej,
podanej w zawiadomieniu oraz w biurze Zarządu.
§ 22
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd z jego własnej
inicjatywy, bądź też na pisemne żądanie w celu rozpatrzenia w trybie pilnym
niecierpiących zwłoki spraw Stowarzyszenia. Jeżeli przedmiotem Walnego Zebrania
Członków ma być zmiana Statutu, projekt zmiany zostaje umieszczony do wglądu na
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stronie internetowej, podanej w zawiadomieniu oraz w biurze Zarządu.
2. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków mogą zgłosić:
-

Komisja Rewizyjna,

-

20% członków zwyczajnych.

3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie do 15 dni od
otrzymania żądania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla
których zostało zwołane.
§ 23
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla
innych ciał Stowarzyszenia, a w szczególności:
a) ocena efektów pracy szkół i placówek oświatowych,
b) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
c) określanie wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych świadczeń
członków na rzecz Stowarzyszenia,
d) wybór i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
e) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi,
f) rozpatrywanie sprawozdań innych władz Stowarzyszenia,
g) uchwalanie zmian w Statucie,
h) rozwiązanie Stowarzyszenia,
i) określanie najwyższej sumy zobowiązań, jakie może zaciągnąć Zarząd,
j) nadawanie godności członka honorowego,
k) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego oraz uchwał Zarządu
o wykluczeniu lub wykreśleniu członka,
l) rozpatrywanie wniosków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i członków Stowarzyszenia.
§ 24
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
§ 25
1. Zarząd składa się z trzech osób.
2. Prezes Zarządu wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu
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tajnym.
4. Ze swojego grona Zarząd wybiera zastępcę prezesa, sekretarza i skarbnika.
§ 26
1. Dla ważności oświadczeń woli w sprawach niemajątkowych, jak również w zakresie
praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, wymagane są podpisy prezesa
i zastępcy prezesa.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
-

kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

-

zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

-

podejmowanie uchwał o przyjęciu nowych członków zwyczajnych
i wspierających Stowarzyszenia,

-

podejmowanie uchwał o wykreśleniu członków Stowarzyszenia z powodu
rażącego naruszenia Statutu lub działania na szkodę Stowarzyszenia,

-

podejmowanie uchwał w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa
w Stowarzyszeniu § 17, pkt.1,

-

powoływanie i odwoływanie dyrektorów szkół i placówek oświatowych,

-

decydowanie o nabywaniu i zbywaniu majątku Stowarzyszenia w granicach
upoważnień określonych uchwałą Walnego Zebrania Członków,

-

zatwierdzanie preliminarzy budżetowych szkół i placówek oświatowych
w oparciu o przedłożone projekty,

-

nadzór nad gospodarką finansową szkół i placówek oświatowych,

-

zatwierdzanie statutów szkół i placówek oświatowych,

-

podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do krajowych,
zagranicznych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym
profilu działania oraz o wystąpieniu z tych organizacji,

-

podejmowanie uchwał pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków we
wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia, będących w zgodzie
z niniejszym Statutem oraz nie będących w sprzeczności z uchwałami
podjętymi przez Walne Zebranie Członków.
§ 27

Do kompetencji Prezesa Stowarzyszenia należy:


kierowanie bieżącymi sprawami Stowarzyszenia,



przewodniczenie zebraniom Walnego Zebrania Członków,



wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
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pozyskiwanie środków finansowych na rzecz Stowarzyszenia,



wypełnianie zadań związanych z członkostwem w Zarządzie,



reprezentowanie Stowarzyszenia.
§ 28

1. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy
obecności przynajmniej dwóch osób wchodzących w skład Zarządu. W przypadku
równości głosów decyduje głos Prezesa.
2. Od uchwał Zarządu o wykluczeniu lub wykreśleniu członka przysługuje odwołanie do
Walnego Zebrania Członków. Odwołanie należy złożyć w terminie do 14 dni od daty
ogłoszenia uchwały. Zostanie ono rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu
Członków.
§ 29
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób.
2. Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.
3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu wybierając ze
swego grona przewodniczącego i sekretarza.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy ogólny nadzór i kontrola działalności
Stowarzyszenia, a w szczególności jego gospodarki finansowej.
5. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do
żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności
Stowarzyszenia, jak również do żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub
ustnych wyjaśnień.
6. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
a) dokonywanie kontroli o jakiej mowa w ust. 4 przynajmniej dwa razy w roku,
b) składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności
i wniosku o przedmiocie absolutorium dla Zarządu.
§ 30
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
§ 30 a
1. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji
w Zarządzie. W przypadku wyboru członka Komisji Rewizyjnej do Zarządu
Stowarzyszenia, członek jest zobowiązany do rezygnacji z pełnienia funkcji
w Komisji.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
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a) nie mogą pozostawać z członkami Zarządu ani dyrektorem w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
§ 31
1. O odwołaniu Komisji Rewizyjnej lub jej poszczególnych członków może
zadecydować Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, większością 2/3
obecnych na Walnym na Zebraniu Członków uprawnionych do głosowania.
2. Utrata członkostwa w Komisji Rewizyjnej przez jej członka następuje w przypadku:
a) zakończenia się kadencji Komisji Rewizyjnej,
b) dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej, zgłoszonej
Zarządowi w formie pisemnej,
c) odwołania członka Komisji Rewizyjnej z jej składu uchwałą Walnego Zebrania
Członków, podjętą zgodnie z ust. 1,
d) ustania

członkostwa

członka

Komisji

Rewizyjnej

w

Stowarzyszeniu

w przypadkach określonych w § 17, ust.1.
§ 32
1. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej w czasie trwania
kadencji, Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo uzupełnienia swojego składu
w drodze kooptacji do niej członka zwyczajnego Stowarzyszenia, o ile po
zmniejszeniu się liczba jej członków wynosi nadal co najmniej 2 osoby.
2. W przypadku, gdy w wyniku zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej
w czasie trwania kadencji, w jej składzie pozostały mniej niż 2 osoby, Zarząd
niezwłocznie zwołuje Walne Zebranie Członków, które dokonuje uzupełnienia składu
Komisji Rewizyjnej w drodze kooptacji do niej członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie Członków ma prawo uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej
w drodze kooptacji do niej członka zwyczajnego Stowarzyszenia w każdym momencie
w czasie trwania jej kadencji, o ile liczba jej członków wynosi poniżej 3 osób.
§ 33
1. Sąd Koleżeński wybiera Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.
2. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają
ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach
Stowarzyszenia.
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§ 34
1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie trzyosobowym.
2. Zespołowi rozpoznającemu sprawy - przewodniczy przewodniczący Sądu.
3. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron,
z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do Walnego
Zebrania Członków.
4. Podstawę wydania orzeczenia może stanowić całokształt okoliczności ujawnionych
w postępowaniu przed Sądem Koleżeńskim.
5. Rozstrzygnięcia Sądu Koleżeńskiego wydane są w formie orzeczenia.
6. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania
Członków. Odwołanie należy złożyć w terminie do 14 dni od daty wydania
orzeczenia. Zostanie ono rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
§ 35
Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
a) rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień
Statutu,
b) rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami
Stowarzyszenia,
c) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
d) orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz
Stowarzyszenia ze Statutem.
§ 36
Sąd Koleżeński może orzec jedną z następujących kar:
a) upomnienie,
b) nagana,
c) wykluczenie ze Stowarzyszenia z powodu rażącego naruszenia Statutu lub
działania na szkodę Stowarzyszenia.
§ 37
Szczegółowe zasady działania i tryb postępowania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego określają regulaminy.
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Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 38
Majątek Stowarzyszenia składa się z ruchomości i funduszy.
§ 39
Na fundusze składają się:
a) składki członkowskie,
b) inne świadczenia członkowskie,
c) zapisy, spadki, darowizny i dotacje ze zbiórki publicznej,
d) dochody z działalności oświatowej, kulturalnej, sportowej i gospodarczej,
e) dochody ze zbiórek publicznych,
f) subwencje,
g) dobrowolne składki rodziców.
§ 39 a
Zabrania się dokonywania następujących czynności związanych z majątkiem Stowarzyszenia:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jego członków, członków jego 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 majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków
jego 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 warunkach preferencyjnych,
3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia,
członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze
statutowego celu Stowarzyszenia,
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy, jak
również ich osoby bliskie.
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Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia
§ 40
1. Zmiana Statutu może nastąpić na mocy uchwały przyjętej większością 2/3 głosów
członków na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków przy
obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie Statutu lub uchwała o jego zmianie wywiera skutki prawne od chwili jej
podjęcia.
§ 41
1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały przyjętej większością 2/3
głosów członków na Walnym Zebraniu Członków przy obecności co najmniej połowy
liczby osób uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała powinna określać tryb likwidacji Stowarzyszenia oraz przeznaczenie jego
majątku.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 42
W sprawach nieuregulowanych w Statucie stosuje się odpowiednie przepisy prawa
o stowarzyszeniach.
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