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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1 

Stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół Strzyżewic”, zwane w dalszych postanowieniach 

Statutu zwane „Stowarzyszeniem”, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – 

Prawo o Stowarzyszeniach, postanowień niniejszego statutu, a także szczegółowych 

regulaminów. 

§2 

Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym 

Stowarzyszenie będzie działać głównie na terenie gminy Święciechowa, ze szczególnym 

naciskiem na wieś Strzyżewice. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może 

prowadzić również działalność za granicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa. 

§3 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

§4 

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.  

§5 

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi 

organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może 

pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii. Decyzję w zakresie 

określonym w zdaniu poprzedzającym podejmuje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały 

podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do 

głosowania. 
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§6 

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa. 

§7 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych 

spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. 

 

Rozdział II 

Cele i sposoby działania 

§8 

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz społecznego, kulturowego, 

gospodarczego rozwoju wsi Strzyżewice oraz gminy Święciechowa, jej promocji oraz wspieranie 

społecznej aktywności mieszkańców, w tym w szczególności: 

1. Integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu; 

2. Realizacja interesów dzieci i młodzieży z terenów wiejskich; 

3. Działalność dobroczynna i charytatywno - opiekuńcza; 

4. Promowanie zdrowego trybu życia oraz podejmowania inicjatywy w zakresie rozwoju kultury 

fizycznej i sportu; 

5. Wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych wsi; 

6. Odnowa i rozwój wsi;  

7. Promowanie regionu, kultury ludowej, lokalnych tradycji i atrakcji; 

8. Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej; 
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9. Organizacja działań w zakresie oświaty i wychowania; 

10. Organizacja działań w zakresie kultury i sztuki; 

11. Organizacja działań w zakresie opieki i pomocy społecznej; 

12. Organizacja działań w zakresie ochrony środowiska; 

13. Promocja wolontariatu. 

§9 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. Podejmowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi w gminie Święciechowa; 

2. Organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych i rekreacyjno- sportowych w tym rajdów 

rowerowych, festynów, turniejów, koncertów; 

3. Promocję działalności dziecięcej i młodzieżowej; 

4. Organizowanie zbiórek i loterii fantowych na rzecz działalności Stowarzyszenia; 

5. Inicjowanie i organizowanie akcji charytatywnych, m.in. aukcje, wystawy, wernisaże, pokazy, 

odczyty; 

6. Upowszechnianie sportu, rekreacji, oraz aktywnego wypoczynku w szczególności dla dzieci i 

młodzieży; 

7. Organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, kursów, 

szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa; 

8. Promowanie celów Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu; 

9. Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z 

rozwojem wsi; 

10. Stworzenie grupy odnowy wsi; 
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11. Prowadzenie i uczestnictwo w programach ochrony środowiska oraz ochrony zasobów 

kulturowych; 

12. Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami administracji samorządowej, 

rządowej i organizacjami pozarządowymi, także zagranicznymi i międzynarodowymi, których 

działalność wiąże się z misją Stowarzyszenia; 

13. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

14. Podejmowanie działań aktywizujących lokalną społeczność oraz mobilizowanie ludności do 

wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich; 

15. Upowszechnianie lokalnej historii i tradycji, a także zwyczajów i obrzędów religijnych 

typowych dla danej społeczności; 

16. Promocję polskości i tradycji narodowych, w tym lokalnych; poprzez stronę internetową wsi i 

organizację różnego rodzaju wydarzeń o zasięgu lokalnych i ponadregionalnym. 

§10 

Cały uzyskany dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na jego działalność statutową. 

§11 

Działalność Stowarzyszenia, określona w §9 może być prowadzona zarówno jako działalność 

odpłatna, jak i nieodpłatna pożytku publicznego. 

§12 

Stowarzyszenie stanowi Grupę Odnowy Wsi sołectwa Strzyżewice. 

 

 

 

 



6 

 

Rozdział III 

Członkowie – prawa i obowiązki 

§12 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, przy czym osoba prawna 

może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. 

2. Liczba członków Stowarzyszenia powinna wynosić co najmniej 7 osób. 

§13 

Stowarzyszenie posiada członków: 

1. członków zwyczajnych; 

2. członków wspierających; 

3. członków honorowych. 

§14 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, będąca obywatelem 

polskim albo cudzoziemcem, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz 

niepozbawiona praw publicznych, która: 

a) Złoży deklarację członkowską na piśmie; 

b) Przedstawi pozytywną opinię jednego z członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

2. Decyzję w przedmiocie przyjęcia członka zwyczajnego Stowarzyszenia, po spełnieniu 

warunków, o których mowa w ust. 1 powyżej, podejmuje Zarząd w drodze uchwały podjętej 

zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania. 
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§15 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca 

pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna 

działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały 

Zarządu podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków 

uprawnionych do głosowania. 

§16 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład 

w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 

2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek 10 

członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów 

przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania. 

3. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich. 

§17 

Członkowie zwyczajni mają prawo do: 

1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia; 

2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia; 

3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie; 

4. zgłaszania wniosków, postulatów oraz opinii we wszystkich sprawach dotyczących działalności 

Stowarzyszenia i realizacji celów statutowych; 

5. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z 

listy członków lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia; 

6. legitymowania się przynależnością do Stowarzyszenia; 
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7. korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia; 

8. uczestniczenia z prawem głosu w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. 

§18 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów; 

2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia; 

3. regularnego opłacania składek członkowskich; 

4. dbać o dobre imię i mienie Stowarzyszenia. 

§19 

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, 

mogą jednak brać udział w zebraniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym, poza tym 

posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 

§20 

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 

przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

§21 

1. Utrata członkostwa następuje na skutek skreślenia albo wykluczenia. Skreślenia z listy 

członków dokonuje Zarząd w przypadku: 

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu; 

b) podjęcia przez Zarząd uchwały o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia z powodu nie 

opłacania składek członkowskich przez okres co najmniej 12 miesięcy, pomimo wystosowania 

pisemnego upomnienia; 

c) utraty bądź ograniczenia zdolności do czynności prawnych; 
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d) prawomocnego orzeczenia wobec skazanego członka Stowarzyszenia środka karnego w 

postaci pozbawienia praw publicznych 

e) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne będące członkami 

wspierającymi Stowarzyszenia. 

2. Uchwałę o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek co najmniej 3 

członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania, w przypadku: 

a) działania na szkodę Stowarzyszenia; 

b) uporczywego nieprzestrzegania statutu, regulaminów lub uchwał władz Stowarzyszenia. 

3. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia 

członkostwa na skutek wykluczenia ze Stowarzyszenia lub skreślenia z listy członków 

zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od 

dnia doręczenia stosownej uchwały. Walne Zebranie Członków rozpatruje powyższe odwołanie 

na najbliższym zebraniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków w przedmiocie rozpoznania 

odwołania jest ostateczna. 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

§22 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem Członków”; 

2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej: „Zarządem”; 

3. Komisja Rewizyjna, zwana dalej „Komisją”. 
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§23 

1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wyboru 

dokonuje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały podjętej w głosowaniu tajnym, zwykłą 

większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. 

2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nieograniczoną 

ilość kadencji. 

§24 

Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa 

nie stanowią inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą 

uchwalić głosowanie tajne dla podjęcia konkretnej uchwały. 

§25 

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebranie Członków 

biorą udział: 

1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni (każdy członek zwyczajny dysponuje jednym 

głosem); 

2. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście. 

§26 

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przynajmniej raz na rok przez Zarząd 

Stowarzyszenia. W przypadku nie dopełnienia przez Zarząd obowiązku wskazanego w ust. 1 

powyżej, zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Komisja.  

3. Termin, miejsce oraz porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co 

najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków w formie pisemnej lub poprzez 

wywieszenie ogłoszenia w ogólnodostępnym miejscu publicznym. 
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4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane 

przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 

1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Wniosek, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym, powinien określać sprawy, które mają zostać rozpatrzone przez nadzwyczajne 

Walne Zebranie Członków. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w 

terminie miesiąca od daty doręczenia wniosku Zarządowi.  

§27 

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w 

obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, chyba że 

statut lub obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.  

2. Walnym Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący. Walne Zebranie Członków 

każdorazowo, przez aklamację, dokonuje wyboru Przewodniczącego. W braku jednomyślności 

Przewodniczącym ustanawia się Prezesa bądź innego członka Zarządu. 

3. Głosowanie nad uchwałami jest jawne. Wniosek o utajnienie głosowania nad uchwałą musi 

być przyjęty przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, przy obecności co 

najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.  

4. W razie równego rozłożenia głosów, decydujące znaczenia ma głos Przewodniczącego. 

5. Walne Zebranie Członków może odbyć się bez formalnego zwołania, w przypadku gdy 

wszyscy członkowie Stowarzyszenia są obecni i żaden z nich nie wnosi sprzeciwu co do odbycia 

Walnego Zebrania Członków. 

§28 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą: 

1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia; 

2. uchwalanie zmian statutu; 

3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia; 

4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej; 
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5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

6. uchwalanie budżetu; 

7. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia; 

8. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz 

Stowarzyszenia; 

9. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego; 

10. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia; 

11. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego 

władze; 

12. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu; 

13. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku; 

14. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach 

nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia. 

§29 

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, którego głównym zadaniem jest 

reprezentacja i prowadzenie spraw Stowarzyszenia. 

§30 

1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym każdorazowo z: Prezesa Zarządu, Sekretarza oraz 

Skarbnika. Zarząd może dokonać podziału funkcji pomiędzy swoich członków.  

2. Członkowie Zarządu powoływani, zawieszeni w obowiązkach oraz odwoływani są w drodze 

uchwały Walnego Zebrania Członków. 

3. Mandat członka Zarządu wygasa: 

a) w razie rezygnacji z członkostwa w Zarządzie – z dniem dostarczenia stosownego 

oświadczenia Prezesowi Zarządu, w przypadku gdy rezygnacja dotyczy Prezesa Zarządu – z 

dniem dostarczenia stosownego oświadczenia innemu członkowi Zarządu; 
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b) w razie śmierci członka Zarządu; 

c) w razie odwołania przez Walne Zebranie Członków; 

d) w razie upływu kadencji na jaką został powołany; 

e)w razie utraty bądź ograniczenia zdolności do czynności prawnych; 

f) w razie prawomocnego orzeczenia wobec skazanego członka Stowarzyszenia środka karnego 

w postaci pozbawienia praw publicznych; 

4. W razie, gdy skład Zarządu w czasie trwania kadencji ulegnie zmniejszeniu, uzupełnienie jego 

składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu. W tym 

trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Zarządu. 

5. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje, przy czym zasady 

wypłaty wynagrodzenia określone zostaną w regulaminie uchwalonym przez Walne Zebranie 

Członków.  

§31 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. O terminie, miejscu i porządku obrad wszyscy 

członkowie Zarządu muszą być powiadomieni telefonicznie lub poprzez wywieszenie ogłoszenia 

w ogólnodostępnym miejscu publicznym co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem. 

3. Posiedzenie Zarządu może być zwołane na wniosek każdego z członków Zarządu, przy czym 

powinno odbyć się w terminie miesiąca od daty doręczenia wniosku Prezesowi. Wniosek 

powinien określać sprawy, które mają być przedmiotem posiedzenia Zarządu. 

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy 

urzędujących członków Zarządu. 

5. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że członkowie Zarządu zgodnie 

postanowią o przeprowadzeniu głosowania tajnego. 

6. W razie równego rozłożenia głosów, decydujące znaczenie ma głos Prezesa. 

§32 

1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia uprawnionych jest co 

najmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w pozostałych sprawach uprawniony 

jest każdy członek Zarządu, działający jednoosobowo.  
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§33 

Do kompetencji Zarządu należą: 

1. realizacja celów Stowarzyszenia; 

2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków; 

3. sporządzanie planów pracy i budżetu; 

4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia; 

5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia; 

6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków; 

7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz; 

8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków; 

9. skreślanie członków Stowarzyszenia; 

10. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków. 

§34 

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia i 

w zakresie swej działalności nie podlega Zarządowi. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, które spośród siebie wybierają Przewodniczącego, 

Zastępcę oraz Sekretarza. 

3. Członkowie Komisji powoływani, zawieszeni w obowiązkach oraz odwoływani są w drodze 

uchwały Walnego Zebrania Członków. 

4. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. 

5. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący Komisji. O terminie, miejscu i porządku obrad 

wszyscy członkowie Komisji muszą być powiadomieni telefonicznie lub poprzez wywieszenie 
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ogłoszenia w ogólnodostępnym miejscu publicznym co najmniej 3 dni przed planowanym 

posiedzeniem. 

6. Posiedzenie Komisji może być zwołane na wniosek każdego z członków Komisji, przy czym 

powinno odbyć się w terminie miesiąca od daty doręczenia wniosku przewodniczącemu Komisji. 

Wniosek powinien określać sprawy, które mają być przedmiotem posiedzenia Komisji. 

7. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy 

urzędujących członków Komisji. 

8. Uchwały Komisji zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że członkowie Komisji zgodnie 

postanowią o przeprowadzeniu głosowania tajnego. 

9. W razie równego rozłożenia głosów, decydujące znaczenie ma głos przewodniczącego Komisji. 

10. Mandat członka Komisji wygasa: 

a) w razie rezygnacji z członkostwa w Komisji – z dniem dostarczenia stosownego oświadczenia 

Prezesowi Zarządu; 

b) w razie śmierci członka Komisji; 

c) w razie odwołania przez Walne Zebranie Członków; 

d) w razie upływu kadencji na jaką został powołany;  

e) w razie utraty bądź ograniczenie zdolności do czynności prawnych; 

f) w razie prawomocnego orzeczenia wobec skazanego członka Stowarzyszenia środka karnego 

w postaci pozbawienia praw publicznych. 

11. W razie, gdy skład Komisji w czasie trwania kadencji ulegnie zmniejszeniu, uzupełnienie jego 

składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Komisji. W tym 

trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Komisji. 

12. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrolowanie działalności Zarządu; 
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b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków; 

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków, a także prawo 

żądania zwołania posiedzenia Zarządu; 

d) składanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla władz 

Stowarzyszenia; 

e) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie 

ustalonym statutem; 

f) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.  

Rozdział V 

Majątek i Fundusze 

§35 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

2. Na majątek Stowarzyszenia składają się: 

a) składki członkowskie; 

b) darowizny, spadki, zapisy; 

c) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia oraz pożytki z majątku Stowarzyszenia; 

d) dotacje, subwencje i środki pomocowe; 

e) ofiarność publiczna; 

f) sponsoring, czyli umów o celowe finansowanie określonej działalności lub przedsięwzięć w 

zamian za promocję sponsora. 

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 
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4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje 

Zarząd. 

§36 

Stowarzyszenie nie może: 

1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do 

jego członków, członków władz Stowarzyszenia lub pracowników oraz osób, z którymi 

członkowie, członkowie władz Stowarzyszenia oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w 

związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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. Przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz swoich członków, członków władz 

Stowarzyszenia 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. 

3. Wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz swoich członków, członków władz 

Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do 

osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego. 

4. Dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

Stowarzyszenia, członkowie Władz Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

§ 37 

1.Inicjatywa w zakresie zmiany statutu przysługuje: Zarządowi, Komisji lub co najmniej 1/5 

członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

2. Poza przypadkiem wykonywania inicjatywy w zakresie zmiany statutu przez Zarząd, wniosek o 

zmianę statutu musi być zgłoszony Zarządowi na piśmie, a treść proponowanej zmiany musi być 

podana w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania Członków. 
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3. Uchwalenie lub zmiana statutu przez Walne Zebranie Członków wymaga większości 2/3 

głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. 

4. Zmiana statutu zaczyna obowiązywać od daty wskazanej w uchwale Walnego Zebrania 

Członków. W razie braku wskazania daty rozpoczęcia obowiązywania z chwilą podjęcia uchwały. 

§38 

1. Inicjatywa w zakresie rozwiązania Stowarzyszenia przysługuje: Zarządowi, Komisji lub co 

najmniej 1/5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 

głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia. W razie braku 

wymaganej liczby członków Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Członków, Zarząd zwołuje po 

15 minutach kolejne Walne Zebranie Członków, które podejmuje uchwałę o rozwiązaniu 

Stowarzyszenia zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków 

Stowarzyszenia. 

3. Uchwała określa sposób przeprowadzenia likwidacji Stowarzyszenia oraz cel, na jaki ma być 

przeznaczony majątek Stowarzyszenia. 

§39 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem lub szczegółowymi regulaminami 

zastosowanie znajdują przepisy powszechnie wiążącego prawa, w tym przepisy ustawy - Prawo 

o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. Nr 20, poz. 104 ze zmianami). 

 


