STATUT
Stowarzyszenia Zespohł PieŚni i Tańc a,'Wałb rzych''

R0ZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGOLNE
s1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarryszenie Zespofu Pieśni i Tańca ,'Wałbrzych''
i w da|szych postanowieniach statutu zwanę jest ,,Stowarzyszeniem'''
rzecz ogÓfu społeczności'rł tym na
2. Stowarzyszenie prowa dzi działalnoŚĆ statutową ne
jego
necz Zespofu Pieśnii Tańca ,,Wałbrzych''' zwanego dalej ,oZespołem'" i
07 kwietnia
członkow oraz cńotków Stow-arzyszenia na podstawie ustawy z dnla
poz' 855 zpóźn' zm'),
1989 roku _ Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U' zŻ0O1,Nr ?9.
24 kwietnia 2003 roku o działalnościpożytku publicznego
1

ustawy

z

dnia

i o wolontariacie (Dz. U. Nr 75, poz.8?3) oraz niniejszego Statutu'

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wałbrzych,

a

terenem działania jest

Rzeczpospolita Polska.

4. Dla

innych
realizacji celow statutowych Stowarzyszenię moee daałać na terenie

państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa'
i posiada osobowoŚc prawną.
5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nleogranlczony
i międz;łrarodowych organizacj i
6. Stowarzyszenię moze nalezec' do innych krajowych
o podobnych celach.

$2

1

społecznej
DziałalnośćStowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy
zatruóniai
członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie moze

pracowników, w tym swoich członków'
araz działalnoścstatutową
Stowarzyszenie moze podejmowa Ó działa|nośćgospodarcą
Pożytku Publicznego
odpłatną, na zasadach określonych w Ustawie o Działalności
realizację celow
i o Wolontariacie, z ktorych dochody ptze7lnaęZane będą w całoŚci na
statutowYch.

Zespofu
Stowarzyszenie ma prawo uż}ryrania pieczęci z napisem ,,Stowarzyszenie
z napisem oznaczającym
PieŚni i Tanca ,,Wałbrzych'', a poszczegoine organy pieczęci
ich nazwę.
Stowarzyszenie moze ustanowiĆ odznakę organizacyj ną"
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CELE I

ROZDZIAŁ II
SRODKI DZIAŁANIA
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1.

Stowarzyszenie jest organizacją dziaŁĄąca w sforze poż1tku publicznego, mającą za
cel: pornoc w utrzymaniu, rozwijaniu i doskonaleniu działalnościańystycznej
Zespofu Pieśnii Tańca ,'Wałbrzych'' oraz udzielanie pornocy i rvsparcia członkom
Zespofu, a także pielęgnowanie polskościi folkloru, tradycji narodowej i kulturowej
wŚrod społeczeństwa, a w szczegoiności wśroddziec.i i młodziezy w kraju i za
granicą'

Ż. Cele

Stowarzyszenia realizowane są równieżpaprzez.
a/ pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sy'tuacji
życiowej oraz wyrÓwn1wanie szans tych rodzin i osob,
bl działalnośĆna rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osob
zagr ażonyrh wykluczeniem społecznym"
c l działalnoścchary'tatlwną,
d/ podtrzymywanie i upowszechnianię tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju świadomościnarodowej, obywatelskiej i kulturowej,
el działalnoścna rzecz mniejszości narodowych i etnicmych oraz języka
regionalnego,

fl

ochronę i promocję zdrowia araz przeciwdziałanie uzalęznieniom
i patologiom społecznym,
g/ promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej asob pozostających bez
pracy i zagroŻonych złvolnięniem z pracy!
W dztałalnaścna rzęcz równych praw kobiet i męŻczyzn,
tl działalnaścna rzecz osób w wieku emerytalnym,
j/ działalnoŚc wspomagająca rozwój wspólnot i społecznościlokalnych,
W dz\ałalrloŚć w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
i wychowania,
ll dzlałaltośĆw zakręsie wypoczynku dzięci i młodzieżyoraz turystyki
i krajoznawstwa,
ml działaInośÓ rł'zakresie kultury, sztuki" ochrony dobr kultury i dziedzictwa
narodowego,
nl działalnośćna rcecz integracji europejskiej araz tlzwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami.
o/ pomoc Polonii i Polakom za grantcą,
p/ promocję Rzecą,pospolitej Polskiej za granicą
r/ promocję i organizację wolontańatu,
si działalnaścna rzecz organizacji pozarządowych araz podmiotow
wymienionyeh w art. 3 ust 3 Ustawy o działalnościpozytku publicznego
i o wolontariacie, w zakresie zgodnym z niniejszym Statutem.
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Wykonywanie zadah publicznych wymienionych

w ust' 1

następuje

w

ramach

realizacii celow Stowarryszenia poprzez'

alwspołpracęZofganamiadministracjirządowejisamorządowejotaz

inst1tucjami i organizacjami

b/

społecznymi'

**po*ugur'il dńałałlzmierzających

do

zabezpieczenia materlialnych

Zespofu'
warunków funkcjonowania i rozwoju
do rozszerzenia kręgu przyjacioł
C,l rozwijanie działalnościznrierzającej
w folklorze ludowym młodziezy i dzieci
Zespofu i pozyskiwania rozmiło*u.r*i
dla tego ZesPofu,

diudzielaniepomocywzaapatrzeniuZespołuwinstrumentyfnuzycz1rę"stro]e
ludoweo,u,olo'i"ytypotrzebnedorealizacjiwidowiskscenicznych,

eludzielanieZespołowipCImocyworganizowaniukoncertówwkraju
tzagranłcąorazorganizowaniekoncertowiwystępówinnychzespołow
folklorystYcznYch'
szkoleniowych
fl organizowanie i wspołfinansowanie wyjazdow i obozow
Zespofu'
i wypoczynkowych dla członkow
'-- 1--^:'.. i -, gramcą
społeczeństw w kraju i za
g/ pobudzanie i romrijanie zainteresowania

polskątradycjąifolkloremarazdzlał.alnoŚciąiosiągnięciamiańystycznymi
ZesPofu,
rnateriałow informacyjnych w celu
h/ wydawanie publikacji własnych oraz
ofaz w celu promocji zespofu'
popularyzacji tradycji ,rarodowej i folkloru
członkow Zespofu będących w trudnej
i/ udzielanie pomocy oru" *rpi*ranie

sytuaejizyciowejimaterialnej'wszczegolnoŚcizrodzinnajuboższych

i zagrozonych patologią'
jl rea|tzaĄt dziaŁah edukacyjnych
konferencji
Worgan\zacja eventow, szkolęń'

i

innych dział wspierających

rozwój kultury;

4'

okreśłonychw $ 3 Statutu'
datycząca realizacj i zaóań pubłicznych,
rlr t}'m fla rzecz członkow Stowarzyszenia'
prowadzona nu rr""rogffi społeczności,
lub odpłatnej działalnościpozytku
moze być rcaiizowana ta zasadzie nieodpłatnej

DziałalnoŚ

Ć

publicznego.

R0ZDZIAŁ III CZŁoNKowIE - PRAWA
I oBowIĄZKI
$4
osoby fizyczne
Członkami Stowarzyszenia mogą byó

i

prawne' ptzy cŻyffi osoba

stclwarzyszenie'
prewna moze być jedynie członkiern wspierającym
Stowarzyszenie posiada członków
"

a! rtvYczainYcb,

bl wspierających,
cl honorowYch

ss
byckażda pełnoletnia osoba ftzyczna
Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia moze
prawnych, ktora złozy pisernną deklarację
nie pozbawiona zdolnoŚci do czynnoŚci
nie
Zarząda Stowarzyszenia' podejmowanej
członkow-ską na podstawie uehwały
deklaracji'
pómiej niż w ciąguŻ miesięcy od daty złoŻetia
byĆ równiez osoby małoletnie
Członkami rvłyczajnymi Stowarzyszenia mogą
w art' 3 ust' 2 i 3 ustawy Prawo
w wieku 16 - 18 |at, na warunkach określonych
o stowarzyszeniach

$6

i'

zostac osoba {tzyczna i prawna'
w rea|izacJi celów

Cźonkiem wspierającym Stowarzyszenie mc'ze
lub rner$oryczną
deklarująca pomoc finansową, rzeczawą

na
staje się po złoŻeniu pisemnej deklaracji,
pozniej niz w ciągu 2 miesięcy od daty
uchwały Zaruądusto*ur'ys"".riu' poi;ętej nie
podstawie

Ż.::Jtrffi'l,'$,*ruiu.ym
r}ożęn\a deklaracji'

$7
moze Zostac osoba ftzyczna' ktora wniosła
Członkiem honorowym Stowarzyszenia
lub Zespofu Pięśnii Tańca
wybitny wkład w działalnoścStowarzyszenia

óTrff:rf;'

'honorowi

są przyjmow

an\

przez Wa1ne *gromadzenie Członków na

wniosek i0 członków Stowarzyszenia'

t.

Cźonkovrie zwyczajni rnają prawo:
a/ bierrrego

$8

i."y*n.go uczestnictwa w wyboraclr

r

t 1

Ót^---^--..c

do rłładzStowarzyszenta'

bikorzystaniazdorobku,majątkuiwszelkiehformdziałainości
StowarzYszenia"
organizowanych przez
cl udziafu w zebraniach, wykładach oraz imprezach
StowarzYszenie,

Ż.

dlzg!.aszaniawnioskóu'cododziałalnościStowarzy$Zęnla.
Cźonkowi e rwyczajni mają obowiązek'
i realizacji jego celów'
a}braniaudziału w działalnościStowarzyszenia
bl przestrzegania sta1utu i uchwał władz Stowarzyszenia'
Stowarzyszenia,
cl zg}aszanń wnioskow co dcl działalnoŚci
d/ regularnego opłacania składek'
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się z zadeklarowanych świadczeń'
Cżonek wspierający ma obowiązek wywiązywania

Stowarzyszenia'
przestrzegania statutu oraz uchwał władz
prawa
i honorowt nie posiadają biernego oraz czyĘnego
Ż. Cźonkowie wspierający
głls"* doradczym w statutowych władzach
wyborczego, mogą i"o."i. brac udział '
StowarzYszenia.
cźonkowskich'
Cźonkowie honorowi są zwolnieni ze składek

$10
Utrata członkowstwa następuje na skutek:
na fęce Zuządu'
al pisemnej rezygnacji złozonej
1isty członków wskutek:
b/ wykreśleniuti"ł'*uł ąZarząduz
Stowarzyszenia'
prowadzenia działalnościna szkcdę

łamaniastatutuinieprzestrzegantauchwałwłaózStowarzyszenia,
w pracach Stowarzyszenia,
notorycznego uchylania się oł udziału
przez clkres i roku.
ni" *iłu."ń składek członkowskich
na mocy prawomocnego wyroku sądu'

c/ utraty praw obywatelskic'h

prawnej ptzez osoby prawne'
dl śmierciczłonka oraz utraty osobowości
lub
w poczet ęzłonkow Stowarzyszenia
przyjęcia
sprawie
'Walnego
Zarządv,w
od uchwaĘ
przyshrguje odwołanie do
pozbawienia cźonkowstwa, zainteręsornranemu
uchwały'
14 dni od daty doręczenia stosownej
Zgromadzerria Członkow w terminie

.UchwaładotyczącaodwołaniajestrozpatrywanananajblizszymWalnymZebraniu
jest
Członkow
Członkow' Uchwała Walnego Zebran\a

ostateczna.

ROZDZIAŁ tV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
$ 11
1

Władzami Stowarzyszenia są'
# Walne Zgrornadzenie Członków'

blZarząd,
c) Komisja RewizYjna'

$12

WyborwładzStowarzyszeniaodb1,rxasięnatrValnymZgramadzeniuCzłonków'
łviększościągłosow' Walne Zgromadzenie
głosowaniu jawnym benvzględną

w

przeprowadzenie głosowania tajnego'
Członkow moze zdecydowac o

Kadencjawszystkich,*yti*'ut*ychwladzStowarzyszeniatrwa5lat.
$13
głosow
zapadają zwykłą większością
Uchwały Walnego Zgromadzerria Członkow
przy obecności

\ł

i\
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it
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a] co najmniej połowy liczby osob

uprawnionych

do

głosowania

w pierwszym terminię'

blbęzwzględunaliczbęobecnychosóbuprawnionychdogłosowania

w

drugim terminie'

$14

1. Walne 1gramadzenie Członkow jest najwyzszą władząStowarzyszenia'
Ż. W Walnym Zgromadzeniu Członkow biorą udział'
al z g}osemstanowiącym - członkowie zwyczajnl''
b/ z głosem doradcz1mr
goŚcie.

-

członkowie wspierający' honorowi oraz zaproszeni

$ls
1' Walne Zgtomadzenie Członków moze byc rwyczajne i nadzwyczajne'jest ptzez Zarząd
2. Walne Zgromadzenie Członkow * zwycza1te - zwołylvane
bilansu

w celu zatwierdzenia
Stowarzysz ęnia raz na rok' jako sprawozdawcze"
i proponow'any porządek obrad
i udzieleni a Zarząóowt absolutoriurn. Termin' m|ejsce

Zarządpodajedowiadomościwszystkichcźonkowconajmniej14dniprzed
nvofuje się

3.

ma v/ymaganego kworum'
terminem Zgromadzenia' Jeślina zebraniu nie
niz w ciągu miesiąca od dnia zwołania
zebranie w drugim terrninie, nie pozniej
Walne go Zgr amadzeni a C złonkow
i proponowanym porządku obrad
Powiadomienie CzłoŃow o miejscu, terminie

4.

eleldronicznejnaadresywskazanewdeklaracjiczłonliowskiej'
przez siebie
Walne Zgromadzenle Członkow obraduje według uchwalonego

5.

jest zwoływane ptzez Zarząd
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenię Członkow

Walnego Zgromadzenia moze nastąpić

za pomocą pccńy

tradycyjnej lub

regulaminu obrad'
. rr, ! --- r-^;r-.
- moze się odbyÓ w każdym czaslę'
nadzr'vyczajne
CzłonkÓw
Walne Zgramadzenie

z jego

inicjatywy'napisemnywniosekconajmniejpołowyogo1nejlic,zbyczłonków
mvyczajnyctrstowarzyszenialubnapisemnywniosekKomisjiRewizyjnej

6.

powinno Z0stac zwołane przed
Nadzrłryczajne Walne Zgromadzen\e Członkow
lub ządania i obradowac nad sprawami'
upł1nrem ?T dniod daty zgłoszenia wniosku
dla których zostało zwołane'

,"kt

$16

gromadzeni a'
:*l'_-'-1 :,
o kompetencj i Walne go Z
działania i rozwoju Stow-arzyszenra'
kięrunkow
al okręś1enl"'sŁ&*v".h

ił:io":

D

bl uchwalenię i ztniana Statutu'
Zarządu' i komisji Rewią'jnej
c/ wybor i odwołanię
di udzielan ie Zarządowi abscłlutorium'
dzanie sp rawo zdafi władz'Stowarzys
el ro zp atrywani e i' zatwier

z

eru

a'

oraz wszystkich innyclr

członkowskich
t7 uchwalenie w1isokoŚci składek
świadczeń 1'& rzeęZ Stowarzyszerua'
honorowego' bl
*p'u*'i* przyjęcia cźonka
gl podejmowanie uclrwał *
*r*un'u i obciązanie maj ątku StowarzYszenia'
nab}'wanie"

ll

,o'pu,rr"'ouni. wniosków

i

ptzez członków
|ostulatow zgloszonych

jego władze'
Stowarzyszenia lub
Zarządu"
j/ rozpatrywanie odwołań od uchwał

k/podejmowanieuchwałyorczrł,iązaniuStowarryszeniaiptzeznaczenluJego
"esionej pod obrady, nie
majątku, . _1__-'^' .'' tsprawle wffi
kużd*j
uchwał..Y
ll podejmowanie
s zent a'
zastr zeżonej do komp

et enc1 1

lnnych wł adz Stow arzy

NiędzislenieZarządovłtatlsolutoriumjestrównoznałzne7...-ńożętyięrnwnioskuo
Zarządvtrub jego członkow"

na
Walne *gramadzenie rozpoznaje

3.

i:;::H:ixl1i?l,"

1.

WyborpierwszegoZarządudokon1łvanyjestnazebraniuzałozycielskim

wniosek został złozony'
tym posiedzeniu, na ktorym
StowarzYszenia'

ZARZĄD STOWARZYSZENIĄ
$1?
na
1.Zatządjestpowoł}ryanydokięłowaniacałądziałalnościąStowarzyszenia,zgadniez
reprezentuję Stowarzyszenie
Członkow"
Zppomadzenia
uchwałami Walnego

Ż'
3

'

.

^łI}łł'I"^nasię z 3 *
Pfezesa, seLreiarza

7 osob'

i

Skarbniku'^

;:Jff:lJffir:j:"r*ają

s

*':y* Prezesa oraz

się

Sekręt atzaL Skarbnika'

.*ti"ru Zuząd

*"Tiu,ę

,".11:o^,_:]

spoŚrod swoich członków'

e rza&z\ejjednak niŻ razna

kwańał

Posiedzenie?arząduzwołujePrezestubupowamionvprzezniegoSekretarz.
w umowach miedzy
StowarzYszenie reprezentu1e Pe

::":-"ffi"*T*k"i:ff;,:TX1l"-T.b;*ffi"'XJi;

.tłta]cim organie
Stowarzyszęnia mogą otrrynrywać:
nie wyzszej niz przeciętne
wynagrodzenie * *y*okości
kosztow.lub
zwrot uzasadnionych
p,zsz Prezęsa Głównego
sektorzę przedsiębiorstw ogloszone
w
!:
miesięczne*wynagrłrdzęnie
pclprzedni'
rok
za
Urzędu Statystycznego

6 '.TJffI,ie

:*:':::::: *::l

l'\

ry1

I /'
! ,'\
-1ł
/1"

i!

'J
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1. Do kompetencjiZarządu

nalezą.

a/ kierowanie bieżącą pracą i realizacja celow Stowarzyszenia,
b/ wykonywanie Uchwał Walnego Zgromadzenia CzłonkÓw '
c/ wydawanie regulaminow i zarządzeń regulujących strukturę i
funkcjonowanie StowarzYszenia,
dl sporządzanie płanów pracy ' zatrudnianie i zwalnianie
pracowników'
planowanie i prowadzenie gospodarki fiłransowej,
fl zar ządzanie maj ątkiem Stowar zyszenia'
gl reprezerńowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imięniu, h/
zwołyrłanieWalnego Zgr omadzenia Cźonków"
i/ przyjmowanie i skreŚlanię członkow.
e/

$le
w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie ich składu moze nastąpić w drodze kooptacji' której dokonują pozostali
członkowię organu, który uległ zrnniejszeniu. W tym trybie mozna powołać nie więcej niz

W

razte gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu

połowę składu organu.

$20
mogą być członkami Komisji Rewizyjnej, ani pozostawać w
nviązku małzeńskim" we wspólnym pozyciu, w stosunku pokrewienstwa' powinowactw
lub podległościsfuzbowej.
2. Członkiem Zarządu nie moze byĆ osoba skazana prawomocnym wy'rokiem za
przestępstwo umyŚlne ściganez oskarzenia publicznego lub przestępstwo skarbowę.

1. Cźonkowie Zarządu nie

KOMISJA REWIZYJNA
$21
I

l-

Komisja Reił'izyjna jest rłładząSto-warzyszenia pow'ołaną do spraworłania koniroli nad
działalnością Zar ządu'
Komisja Rewizyjna składa się z ftzech cźonków w t1'rn: Frzewodniczącego
i Sekretarza.
Do zakresu działania komisji rewizyjnej nalezy:

a) korrtrola bieżącej pracy Zarządu,
b) składanie wniosków na

Walnyrn

w sprawie absolutorium dla Zarządu,
c) występowanie z wnioskiem

o

Walnego Zgromadzenia,
kontrola przynajmniej razw roku finansów

d)
e) sldadanie na Walnym
swej działalności.

Zgrornadzenir-l

Zgromadzeniu

Członkow

4'

Zarząd Stowarzyszenia na ądanie Komisji Rewizyjnej ma obowiązek przedstawić
wszelkie dokumenty dotyczące działalnościoraz ńożyć, wymagane pisernne lub ustne
wyj aśnienia w

wyznaczonytl terminie.
sŻ2

1.

Ż.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą

otrzym}"wac z ty'tufu pełnienia funkcji zwrot

uzasadnionych kosziotv lub wynagrodzenie w wysokości nie wyzszej niz przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w sektorzę przedsiębiorstw ogłoszafte ptzez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego Za rok poprzedni.

Nie monra łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej ze

stosunkiem pracy w

Stowarzyszeniu.

). Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą byc członkami Zarządu, ani pozostawac z nimi
w zvtiąrkr małzeńskim, W€ wspolnym pozyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactw
lub podległościsłuzbowej.

Członkiem Komisji Rewiryjnej nie moze byó osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyŚlne Ścigane z oskarzenia publicznego lub przestępstwo skarbołł'e.

R'OZDZIAŁ v
DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZA

1.

Ż.

$23
Stowarzyszenie może prowadziÓ działalnośggospodarczą " według ogołnych zasad
określonychw odrębnych przepisach. Dochód z działalnościgospodarczej
Stowarzyszenia sfuży rea|izaĄi celow statutowych i nie może byĆ przeznaczony do
podziału między jego członkow.
DziałalnoŚÓ gospodarcza jest prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do

działalnościpożytku publicznegoJ. DziałalnośÓ -Ęospodarcza moze byÓ prowadzona w obszarach.
a. 13.9Ż.Z - Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych

b' 32.9g.Z -Produkqja pozcstałych wyrobaw gdzie indziej
niesklasyfikowana

c.47.91.Z- Sprzedaz detaliczna prowadzona poprzez domy sprzedaŻy
wysyłkowej lub Internet
d. 16.29.z - Produkcja pozostałych wyrobow z drewna ; produkcja
wyrobow z korka ' słomy i materiałow sfuzących do
wyplatania
e.9a.a|'Z - Działalnoścrvłlązana z wYŚtawianiem przedstawień

- fl

artystycznYch
90.02

.Z -Działalnośćwspomagająca wystawianie przedstawień
artystycznYch

\t
/rl

g.93.Żg.Z-Pozostaładziałalnośćrozrywkowairekreacyjna

ilruchamiana po ich otrzymaniu'
4.Działalnosc wymag aiąc'a zen'voleń lub koncesji będzie
prowadzenia działalności
5. Zarządokreśla w uchwale tbrmy organizacyjne i zasady
gospodarczej.

pokr1nvac się z działalnościąodpłatną
6. obszar działalnośłigospodarczej nie moze
pierwszenstwo ma działalnoścokreślona
poży.tku publicznego . }Y prrypadku kolizji ,

w kodach Polskiej Klasyfikacji Działalności'

R0ZDZIAŁ vI

MAJĄTEK-FLrNDUSZE-SPoSOBREPREZENTACJI
$24

1.

Majątek Stowarzyszenia powstaje:
członków wspierających'
al ze składek członkowskich oraz Świadczeń
pochodzących
bl z darowizn" spadków, zapisów' sponsoringu i środkow
z ofi arnośoipublicanej,
cl zdataqi, subwenoji, udziałÓw i iokat'

dlwpływówZdziałainościstatutowejodfiatnej"wt}.rnzimprez

organizowan

Ż.
3.

4.

y

ch ptzez Stowarzyszenie'

ęldziałalno ścigospodarczej
zgodnie z obowiązującyml
Stowarzyszenie pro'ładzi gospodarkę {inansową
pr.e'nac"ona jest na działalność
pr"episami .NadwyŹka przychodów nad kosaami
pożytku publicznego.
podejmuje Zarząd'
Decyzje w sprawach finansowych Stowarzyszenia
i składania ofiruiadczeń woli'
Do zawięrania umów, udzielania pełnomocnictwa
wymagane są podpisy dwoch członków
w szczególności w sprawach majątkowych,
Zar ządu dzi ałaj ących łącznie'

$2s
Stowarzyszenie nie moze:

Stowarzyszenia

aJ udzie|ac pożyczek lub zabezpieczaĆ zabowiązah majątkiem
organow Stowarzyszenia lub jego
członkow
cźonkow-'
do
stosunku
w
.iego
pozostają w rvłiązkv
Stowarzyszenia
pracowniko* o.*-olób' z ktorymi pracownicy
lub powinowactw'a w linii prostej'
małzeńskim albo w stosunku pokrewieństwa
do drugiego stopnia, albo są
pokrewieństwa iub powinowactwa w linii bocznej
lub kurateli, zrł'anych dalej "osobami
rvłiązant z ty,tułu przysposobienia. opieki

bliskimi".
członkow
bl przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecT swoich członków'
jego pracowniko*- oraz ich osob bliskicĘ na zasadach
organów Stowarzyszenia lub
jezeli przekazanie to
innych niz w stosunku do osób trzecich, w szczegóiności
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach'
'rasiępoje

clwykorzystywacmajątkuStowarzyszenian&rzełzjegoczłonków,cźonkow
na zasadach

oraz ich osob b|iskich
organów Stowarryszenia lub jego pracownikow
żę to wykorzystanie wynika
innych n\ż w stosunku do osób trzecich" chyba
bezpoŚrednio ze statutov/ego celu Stowarzyszenia'
lub usfug od podmiotow'
dl dokonywać zakupu l.ru *r.".golnych zasadach towarów
organow lub
w ktorych uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, cźonkowie .!ego
pracownicy oiaz ich osoby bliskię'

ROZDZIAŁ vll
POSTANOWIEMA KoŃCowE

1.

Ż.

$26
uchwałę o ronnłiązaniu Stowarzyszenia
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz
kwalifikowaną większością2/3 głosow'
podejmuje Walne Zgromadzenie Członków

głosowania'
pr'y obecności co najmniej połorvy uprawnionych do
Zgtomadzenie Cźonkow
uchwałę , ro*ąruniu Stolvarzyszenia, Walne

Podejmując
majątku Stowarzyszenia'
okreŚla sposob jego likwidacji oraz przeznaczęnie
zastosorłranię mają przepisy
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie
Prawa o StowarzYszeniach'

Zmianw statucie dokonano w

dniu łQ rrotŁi

usv

'
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