Statut stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania
„ZAKOLE DOLNEJ WISŁY”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1.
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”,
zwane dalej Stowarzyszeniem, nazwa skrócona brzmi LGD „Zakole”.
2. Stowarzyszenie może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w języku obcym.
§ 2.
Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju
Kijewo Królewskie, Unisław i Pruszcz.

gmin:

Dąbrowa

Chełmińska,

§ 3.
1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o Stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001r. Nr.79, poz.855 z późn. zm.), ustawy
z 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U.
Nr.64, poz. 427), rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r.
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str.1)
oraz niniejszego Statutu.
2. Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
3. Stowarzyszenie Zakole Dolnej Wisły jest Lokalną Grupą Działania w rozumieniu
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 w sprawie
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
4. Stowarzyszenie jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli
sektora publicznego, gospodarczego i społecznego.

5. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach
niezarobkowych, którego podstawowym celem jest działanie na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich.
§ 4.
Siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość Kijewo Królewskie w województwie
kujawsko-pomorskim.
§ 5.
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie w zakresie niezbędnym dla realizacji swoich celów statutowych może
prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 6.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej
Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

członków.

§ 7.
1. Stowarzyszenie może używać logo, odznak, legitymacji i pieczęci na zasadach
określonych w przepisach szczegółowych.
2. Logo stowarzyszenia stanowi załącznik nr 1 do statutu.
§ 8.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o tym samym lub podobnym profilu działania.
§ 9.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
§ 10.
Czas działania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.

Rozdział II
Cele i sposoby działania
§ 11.
Celem Stowarzyszenia jest:
1) działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
2) promocja obszarów wiejskich,
3) wspieranie, opracowywanie i wdrażanie programów rozwoju, finansowanych przez
instytucje rządowe i samorządowe oraz struktury Unii Europejskiej,
4) działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie możliwości korzystania i wdrażania
programów rozwoju,
5) mobilizacja społeczności lokalnej do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju
obszarów wiejskich,
6) rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości,
7) działalność edukacyjna, informacyjna i szkoleniowa mająca na celu poprawę spójności
społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską, na poziomie regionalnym
oraz krajowym,
8) podtrzymywanie tradycji

narodowej,

pielęgnowanie polskości oraz

rozwoju

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
9) wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej
10) wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami,
11) rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
12) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
13) prowadzenie innych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich położonych
na terenie działalności LGD „Zakole”,
14) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki,
15) ochrona zdrowia,
16) promowanie produktów lokalnych,
17) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz zasady równych szans kobiet i mężczyzn,
18) wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
19) wspieranie

edukacji

ekologicznej,

aktywności

proekologicznej

mieszkańców

oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
20) prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej związanej z realizacją celów
i działań statutowych,
21) udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania
projektów i pozyskania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych
oraz innych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
22) kreowanie lokalnych produktów i usług, w szczególności turystycznych, tworzenie
infrastruktury turystycznej na obszarze,
23) współpraca międzynarodowa rozwijająca wymianę doświadczeń, dobrych praktyk,
które przyczynią się do innowacyjności działań na obszarze LGD „Zakole”;
współpraca

z

organizacjami

pozarządowymi

krajowym

i

zagranicznymi

oraz ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,
24) opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).
§ 12.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) (skreślony),
2) (skreślony),
3) przeprowadzanie badań, ekspertyz i analiz mających na celu poznanie potencjału
i zasobów środowiska i gospodarki regionu dla celów opracowywania strategii
rozwoju regionu,
4) organizowanie spotkań grup dyskusyjnych
mieszkańców

mających na celu informowanie

o możliwych drogach rozwoju gospodarczego regionu,

5) zachęcanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach
informacyjnych i dyskusyjnych,
6) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami
pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie
krajowym i międzynarodowym,
7) promocja i informacja dotycząca założeń i sposobu realizacji strategii rozwoju
obszarów wiejskich,
8) pomoc szkoleniowa i doradcza w zakresie przygotowywania i realizacji projektu
w ramach LSR,

9) organizacja imprez promujących region, jego produkty, usługi, kulturę, sztukę itp.,
10) inne działania na rzecz realizacji celów statutowych,
11) opiniowanie wniosków i projektów wdrażanych na terenie LGD “Zakole”.
12) Upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację
projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz
sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju,
13) Sprawdzanie zgodności projektów z założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju,
14) Dokonywanie wyboru projektów do finansowania z puli środków przyznanych
Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Zakole Dolnej Wisły, na realizację Lokalnej
Strategii Rozwoju w ramach działania 4.1. – „Wdrażanie Lokalnych Strategii
Rozwoju”
15) Organizowanie i finansowanie:
a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym
seminariów, szkoleń, kursów, warsztatów, wizyt studyjnych, konferencji,
sympozjów, debat, akcji informacyjnych i konkursów oraz innych form
przekazywania wiedzy,
b) imprez kulturalnych, koncerty, festiwale, przedstawienia teatralne, festyny, targi,
pokazy i wystawy służących promocji regionu, jego tożsamości kulturowej,
c) imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów sportowych
d) punktów informacji turystycznej oraz innych usług związanych z obsługa ruchu
turystycznego na obszarze LGD „Zakole”,
e) punktów konsultacyjno-doradczych dla organizacji społecznych, przedsiębiorców
z obszaru LGD „Zakole”,
f) działalności promocyjnej, informacyjnej, publicystycznej i poligraficznej, w tym
opracowanie, redagowanie i druk ulotek , broszur, folderów, plakatów, kalendarzy,
czasopism i innych publikacji, opracowanie i rozpowszechnianie materiałów
audiowizualnych, tworzenie stron internetowych i ich redagowanie, przygotowanie
i

rozpowszechnianie

innych

materiałów

o

charakterze

lub reklamowym,
16) Przygotowanie analiz, opracowań oraz gromadzenie dokumentacji,

promocyjnym

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 13.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. (skreślony).
§ 14.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
§ 15.
1. Członkami zwyczajnymi mogą być:
1) osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych
i nie pozbawione praw publicznych, które złożą deklarację członkowską i utożsamiają
się z działalnością stowarzyszenia
2) osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, które:
a) przedstawią uchwałę organu stanowiącego, zawierającą deklarację przystąpienia
do Stowarzyszenia
b) złożą deklarację członkowską
c) wskażą osobę reprezentującą ją w Stowarzyszeniu
d) działają lub mają siedzibę na terenie LGD „Zakole”

2. (SKREŚLONY)
3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością
Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową
lub organizacyjną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego
przedstawiciela.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd
Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 16.
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

a)
czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich
władz Stowarzyszenia,
b)
uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,
c)
wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach
dotyczących działalności Stowarzyszenia,
d)
uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji
celów statutowych Stowarzyszenia,
e)
korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
f)
uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.
Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a)
przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b)
regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia,
c)
pracy na rzecz Stowarzyszenia.
2.

§ 17.
1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada
prawa określone w § 16 ust.1 pkt b)-f)
2. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych
pracach Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 16 ust. 2 pkt a) i c).
§ 18.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi Stowarzyszenia,
2) śmierci członka, ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych
lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
4) skreślenia z listy członków z powodu:
a) rażącego naruszenia statutu, obowiązków członka Stowarzyszenia,
b) zachowania naruszającego dobre imię Stowarzyszenia,
c) nieobecności na trzech kolejnych Walnych Zgromadzeniach członków
Stowarzyszenia,
d) nieopłacenia składek za okres 1 roku.

2. O skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia orzeka Zarząd Stowarzyszenia.
3. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia z listy członków skreślonemu
członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie za pośrednictwem Zarządu
Stowarzyszenia do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia
uchwały Zarządu o skreśleniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest
podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
§ 19.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1)
Walne Zebranie Członków,
2)
Zarząd Stowarzyszenia,
3)
Komisja Rewizyjna,
4)
Rada Stowarzyszenia.
§ 20.
1. Kadencja Rady, Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
2. Wybór członków Rady, Zarządu Stowarzyszenia i członków Komisji Rewizyjnej
odbywa się w głosowaniu tajnym, większością kwalifikowaną 50%+1 głosów, przy
obecności co najmniej 50%+1 liczby wszystkich członków Stowarzyszenia
uprawnionych do głosowania.
3. W przypadku braku frekwencji, zwołuje się Walne Zebranie w drugim terminie
po upływie 15 minut. Zebranie zwołane w drugim terminie jest prawomocne bez
względu na ilość członków stowarzyszenia obecnych na zebraniu.
4. Poszczególni członkowie Rady, Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej
mogą zostać odwołani w głosowaniu tajnym, większością kwalifikowaną 50%+1
głosów,
przy obecności co najmniej 50%+1 liczby wszystkich członków
Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania lub w II terminie 50 % + 1 liczby
obecnych.
5. Do Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia mogą być wybierani
członkowie Stowarzyszenia.

6. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są zwykłą większością głosów
wszystkich członków Zarządu przy quorum 50% +1. Przy równej liczbie głosów
decyduje głos przewodniczącego.
7. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są większością głosów. Przy równej
liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego.
8. Uchwały Rady Stowarzyszenia podejmowane są większością głosów. Przy równej
liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego.
§ 21.
W przypadku ustąpienia, śmierci członka władz Stowarzyszenia lub jego odwołania
w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie
wyborów na nie obsadzone stanowisko spośród członków Stowarzyszenia
reprezentujących gminę, której przedstawicielem był poprzednik.

Walne Zebranie
§ 22.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający.
3) z głosem doradczym – osoby zaproszone przez Zarząd.
§ 23.
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
3. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący wybierany w głosowaniu
jawnym, bezwzględną większością obecnych członków.
4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się przynajmniej 1 raz w roku.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się w szczególnie uzasadnionych
przypadkach na wniosek:
1)
1/2 członków zarządu
2)
Komisji Rewizyjnej,
3)
50% + 1 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
4)
Rady Stowarzyszenia
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami,
dla których zostało zwołane.
7. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd

Stowarzyszenia powiadamia pisemnie członków, co najmniej na 7 dni przed terminem
zebrania, podając czas i miejsce udostępnienia do wglądu dokumentacji
sprawozdawczo-finansowej.
8. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów.
9. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zabraniu
Członków przysługuje jeden głos.
§ 24.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1) określanie głównych kierunków działania i rozwoju stowarzyszenia
2) uchwalenie statutu i jego zmian,
3) wybór i odwoływanie członków wszystkich władz stowarzyszenia,
4) udzielanie absolutorium władzom Stowarzyszenia,
5) ustalanie wysokości składek członkowskich,
6) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku,
7) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji
Rewizyjnej

w

szczególności

dotyczących

projektów

realizowanych

przez

Stowarzyszenie w ramach programów operacyjnych, Zintegrowanej Strategii Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Lokalnej Strategii Rozwoju.
9) uchwalanie budżetu
10) podejmowanie uchwał w sprawach finansów stowarzyszenia a w szczególności
zaciągania przez nie zobowiązań z zastrzeżeniem § 26 ust. 2
11)

rozpatrywanie

wniosków

i

postulatów

zgłoszonych

przez

członków

stowarzyszenia lub jego władze
12) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu
13) podejmowanie uchwał w każdej sprawie podniesionej pod obrady we wszystkich
sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia
14) uchwalanie kryteriów wyboru projektów
15) przyjęcie LSR

§ 24a
1.
Członkowie Rady są wybierani i odwoływani przez Walne Zebranie Członków
spośród członków tego zebrania.
2.
Liczba członków Rady wynosi od 12 do 20 osób przy czym każda gmina ma
równy udział w Radzie. Rada składa się w co najmniej 50% z przedstawicieli
podmiotów o których mowa w art. 6 ust. 1 lit b i c rozporządzenia Rady (WE) nr
1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
czyli partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych odpowiednich podmiotów
reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym
organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego, oraz
podmiotów odpowiedzialnych za promowanie równości mężczyzn i kobiet,
działających na obszarze, którego dotyczy lokalna strategia rozwoju (parytet
równowagi sektorów), przy czym w składzie Rady nie może być mniej niż 40% kobiet
i mniej niż 40% mężczyzn (parytet równowagi płci).
3.
Rada może ze swego grona
Wiceprzewodniczących i Sekretarza.
4.

wybrać

Przewodniczącego,

dwóch

Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa
regulamin Rady.

5.
Rada powinna składać się z co najmniej 50% członków, którzy posiadają
doświadczenie w zakresie realizacji projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich
współfinansowanych ze środków unijnych
6.
Co najmniej jedna osoba spośród członków Rady powinna posiadać
udokumentowaną znajomość przynajmniej jednego języka roboczego UE (angielski,
francuski lub niemiecki) w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się.
7.
Co najmniej 50% członków Rady powinno posiadać zameldowanie na pobyt
stały na terenie LGD Zakole przez okres co najmniej 3 lat przed ich powołaniem.
8.
Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji zgodnie z art. 62
ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie
wsparcia Rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE l277 z 21.10.2005 r. str.1), które mają
być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii
Rozwoju.

9.
Wybór operacji, o których mowa w ust. 8, dokonywany jest w formie uchwały
Rady, podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania.
10.
Od uchwały o której mowa ust. 9 przysługuje wnioskodawcy odwołanie do
Walnego Zebrania Członków, za pośrednictwem Zarządu.
11.
Członek Rady nie może być równocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej ani
Zarządu.
12.
Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo popełnione umyślnie.

Zarząd Stowarzyszenia
§ 25.
1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. Kieruje
on całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz .
2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4 członków, po 1 osobie z każdej z gmin
wymienionych w §2.
3. (skreślony)
4. Zarząd spośród siebie wybiera Prezesa, dwóch Wiceprezesów i Skarbnika.
5. Skład Zarządu musi być zgodny z wymogami inicjatywy wspólnotowej Leader.
§ 26.
1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków i Rady Stowarzyszenia,
2) przygotowanie projektu i realizacja budżetu Stowarzyszenia,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
i ruchomego,
5) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
6) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
7) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

8) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
9) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
10) powoływanie w razie potrzeb komisji problemowych.
2. Zarząd Stowarzyszenia uprawniony jest do samodzielnego zaciągania zobowiązań
finansowych zgodnie z uchwałą budżetową.
3. Walne Zebranie określi wysokość dodatkowych zobowiązań jakie może przyjąć
Zarząd na dany rok.
4. Do obsługi administracyjnej Zarządu powołuje się Biuro LGD “Zakole”.
Komisja Rewizyjna.
§ 27.
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania
kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 4 członków, po 1 z każdej z gmin wymienionych
w § 2, w tym: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i 1 członka.
3. Komisja podejmuje uchwały większością głosów. Przy równej liczbie głosów
decyduje głos przewodniczącego.
§ 28.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1)
kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2)
prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
3)
występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi
4)
dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe
Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.
§ 29.
Nie można łączyć funkcji członka Zarządu Stowarzyszenia z funkcją członka Komisji
Rewizyjnej ani Rady Stowarzyszenia.

Rozdział V

Majątek i fundusze
§ 30.
1)
2)

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i inne fundusze.
Funduszami i majątkiem stowarzyszenia zarządza Zarząd.
§ 31.

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1)
składki członkowskie,
2)
darowizny, zapisy i spadki,
3)
wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej
działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia)
4)
dotacje, subwencje
5)
środki pochodzące z ofiarności publicznej
§ 32.
1) Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw
i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków
Zarządu działających łącznie.
2) Dla ważności innych oświadczeń woli i pism wymagany jest podpis Prezesa
lub jednego z Wiceprezesów.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 33.
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu
Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości
2/3 głosów, przy obecności 2/3 członków Stowarzyszenia.
2. W przypadku braku quorum stosuje się przepis § 20.3
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków
określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku
Stowarzyszenia.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia,
nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy

rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989
r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami.

