
STATUT 
STOWARZYSZENIA „Moja i Twoja Wierzbica” 

 
 

ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „Moja i Twoja Wierzbica” w dalszych 

postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 
2. Siedzibą stowarzyszenia jest Wierzbica. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. 
3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie moŜe działać na terenie innych państw z 

poszanowaniem tamtejszego prawa. 
4. Stowarzyszenie moŜe naleŜeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o 

podobnych celach statutowych. O przystąpieniu do organizacji, bądź wystąpieniu z nich, 
decyduje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów. 

5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. 
Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 
Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz 
niniejszego statutu. 

6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. 
Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie moŜe zatrudniać pracowników. 

7. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią podłuŜną i okrągłą o treści ustalonej przez Zarząd, 
moŜe posiadać własną odznakę, godło, logo, flagę oraz moŜe wydawać legitymacje, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
ROZDZIAŁ II 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 
 
8. Celem Stowarzyszenia jest działalność poŜytku publicznego prowadzona w sferze zadań 

publicznych obejmująca następujące zadania: 
a) rozwój świadomości społecznej, propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, 

wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 
b) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 

praw konsumentów, a takŜe działań wspomagających rozwój demokracji,  
c) działalność na rzecz równych praw kobiet i męŜczyzn, 
d) poprawa, jakości Ŝycia na obszarach wiejskich,  
e) pomoc społeczna na rzecz wspierania najuboŜszych warstw społeczeństwa i osób 

niepełnosprawnych, oraz wyrównywanie szans tych osób, 
f) działalność na rzecz mniejszości narodowych, 
g) działalność charytatywna, promocja i organizacja wolontariatu, 
h) ochrona i promocja zdrowia,  
i) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,  
j) edukacja, oświata i wychowanie  
k) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,  
l) działania na rzecz krajoznawstwa oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców,  
m) upowszechnianie kultury, sztuki, ochronę dóbr kultury, podtrzymywanie tradycji 

narodowej, pielęgnowanie polskości, 
n)  działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami innych regionów kraju i świata,  
o) działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, ekologii i ochrony zwierząt oraz 

dziedzictwa przyrodniczego, 



p) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości; 
promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy 
lub osób zagroŜonych jej utratą, 

q) wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej, 
r) realizacja istniejących międzynarodowych, ogólnopolskich, lokalnych programów 

strukturalnych i operacyjnych oraz strategii rozwoju i polityki społecznej. 
 

9. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez: 
a) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, tworzenie grup 

gminnych liderów 
b) tworzenie i promocję programów mających na celu pozafinansową pomoc rodzinom i 

osobom w trudnej sytuacji materialnej bądź Ŝyciowej, wymagających wsparcia oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób, a w szczególności: 

• niepełnosprawnych, 
• starszych, chorych, samotnych, Ŝyjących w ubóstwie 
• osób pozostających bez pracy i zagroŜonych zwolnieniem z pracy, 
• rodzinom wielodzietnym, 
• osób – w tym dzieci i młodzieŜy– zagroŜonych, z jakiegokolwiek powodu, 

upośledzeniem społecznym,. 
• mniejszości wyznaniowych, 
• mniejszości narodowych, 

c) podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji społeczności lokalnej w zakresie 
awansu zawodowego i społecznego, 

d) rozwój przedsiębiorczości, wspomaganie wszelkich inicjatyw mających na celu 
ograniczenie bezrobocia, 

e) organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury gminy,  
f) rozwój Internetu i innych środków przekazu informacji, 
g) organizowanie punktów informacyjnych i konsultacyjnych, organizowanie szkoleń, 

konferencji, seminariów, warsztatów i wyjazdów studyjnych odnośnie rozwiązań 
gospodarczych, ekonomicznych, społecznych, prawnych oraz dotyczących ochrony 
zdrowia, walki z patologiami społecznymi i bezrobociem, 

h) działania w celu upowszechniania i ochrony praw konsumentów, 
i) działalność szkoleniową, organizowanie imprez, koncertów, wykorzystywanie 

wszelkich dostępnych środków i form informowania społeczeństwa o działalności 
Stowarzyszenia, 

j) prowadzenie działalności o charakterze dobroczynnym, charytatywnym i 
humanitarnym. Promocja i organizacja wolontariatu, 

k) działalność na rzecz krzewienia kultury polskiej, oświaty i wychowania oraz edukacji, 
upowszechnienie folkloru i sztuki lokalnej, promowanie i wspieranie młodych 
artystów i twórców, 

l) podejmowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich i 
rozwiązywania problemów społeczności na obszarach wiejskich, 

m) pobudzania i wspierania innowacyjności przedsiębiorstw, rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego, wykorzystania technik informacyjnych w procesach kształcenia, 
przedsiębiorczości, 

n) organizację wypoczynku, obozów, wycieczek, kolonii, rajdów turystycznych i 
krajoznawczych, oraz zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych, 

o) działalność popularyzacyjną, edukacyjną i wydawniczą,  
p) propagowanie, inspirowanie oraz wspieranie róŜnych form działalności mieszkańców 

w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, udział w imprezach sportowych i 
rekreacyjnych organizowanych przez władze kultury fizycznej i turystyki oraz inne 
organizacje sportowo-turystyczne, 



q) podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz ochrony środowiska 
naturalnego, propagowanie akcji, technologii i rozwiązań ekologicznych. Ochrona 
zwierząt oraz przyrody, 

r) powoływanie i wspieranie podmiotów, które za swój cel mają poznawanie naszego 
regionu, kraju, świata, 

s) współpracę z Ośrodkami Pomocy Rodzinie, Pomocy Społecznej, Państwowym 
Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

t) współpracę ze szkołami, przedszkolami, bibliotekami oraz uczelniami wyŜszymi, 
u) upowszechnianie modelu uczenia się przez całe Ŝycie i edukacji społeczeństwa na 

kaŜdym etapie kształcenia, działania w celu uzyskania moŜliwości prowadzenia szkół, 
v) współpracę z samorządami, przedsiębiorstwami, mediami i organizacjami 

pozarządowymi,  
w) wspomaganie technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje 

pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, lokalne przedsiębiorstwa i firmy, 
jednostki oświatowo-wychowawczo-opiekuńcze, oraz jednostki kościelne, 

x) wykorzystywanie i realizację istniejących międzynarodowych, ogólnopolskich 
lokalnych programów strukturalnych i operacyjnych oraz strategii rozwoju i polityki 
społecznej, pozyskiwanie środków pomocowych i innych środków zewnętrznych 
słuŜących realizacji celów statutowych, 

y) wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców gminy w Unii Europejskiej i 
przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji, 
współpracę międzyregionalną i międzynarodową, a w szczególności uczestnictwo i 
współpraca w programach wymiany młodzieŜy z innymi regionami kraju i świata,  

z) podejmowanie innych zgodnych z prawem przedsięwzięć, jakie okaŜą się celowe dla 
realizacji statutowej działalności. 
 
 

 
ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWI ĄZKI  
 
10. Stowarzyszenie jest organizacją otwartą, zrzeszającą osoby fizyczne i prawne na zasadach 

dobrowolności, zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców równieŜ niemających 
miejsca zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba prawna moŜe być 
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.  

11. Członkiem Stowarzyszenia moŜe być osoba pełnoletnia, akceptująca cele statutowe 
stowarzyszenia, przyjęta uchwałą Zarządu Stowarzyszenia na podstawie pisemnej 
deklaracji. Członek jest zobowiązany do przestrzegania statutu oraz uchwał władz 
Stowarzyszenia. 

12. Stowarzyszenie posiada członków: 
a) zwyczajnych, 
b) wspierających, 
c) honorowych. 

13. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie moŜe zostać osoba fizyczna i prawna 
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów 
Stowarzyszenia. 

14. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,  
15. Członkiem honorowym Stowarzyszenia moŜe być osoba fizyczna, która wniosła wybitny 

wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 
16. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 

członków Stowarzyszenia. 
17. 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 i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, 
d) zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia. 

18. 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. 

19. 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. 

20. Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 
21. Utrata członkostwa następuje na skutek: 

a) pisemnej rezygnacji złoŜonej na ręce Zarządu, 
b) wykluczenia przez Zarząd: 

• z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, 
• z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, 
• z powodu nie płacenia składek za okres pół roku, 
• na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia, 

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne. 

22. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub 
pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego 
Zgromadzenia Członków. W terminie do 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały 
Odwołanie jest rozpatrywane na najbliŜszym Walnym Zgromadzeniu członków. Uchwała 
walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.  
 
 

ROZDZIAŁ IV 
WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 
23. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zgromadzenie Członków, 
b) Zarząd, 
c) Komisja Rewizyjna. 

24. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór 
odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. 

25. W razie, gdy skład władz stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji 
do stanu mniejszego niŜ to określa statut, uzupełnienie ich składu moŜe nastąpić w drodze 
kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym 
trybie moŜna powołać nie więcej niŜ połowę składu organu. 

26. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą 
większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do 
głosowania, chyba, Ŝe dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. 

27. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyŜszą władzą Stowarzyszenia. W Walnym 
Zgromadzeniu Członków biorą udział: 
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście. 

28. Walne Zgromadzenie Członków moŜe być zwyczajne i nadzwyczajne. 
29. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane, co najmniej jeden raz w roku 

przez Zarząd Stowarzyszenia.  



30. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne moŜe się odbyć w kaŜdym czasie. Jest 
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny 
wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.  

31. Termin, miejsce i proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków, 
Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej 7 dni przed terminem 
Walnego Zgromadzenia. 

32. Walne Zgromadzenie jest waŜne, jeŜeli uczestniczy w nim więcej niŜ 50% członków 
uprawnionych do głosowania. W przypadku braku quorum Zarząd wyznacza drugi termin 
Walnego Zgromadzenia Członków w tym samym dniu, nie wcześniej jednak niŜ po 
upływie 0,5 godziny od pierwszego terminu. Walne Zgromadzenie zwołane w drugim 
terminie jest waŜne, bez względu na liczbę obecnych. 

33. Uchwały Walnego Zgromadzenia tak w pierwszym jak i drugim terminie zapadają zwykłą 
większością głosów osób uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest jawne. 

34. Na Ŝądanie, co najmniej 25% członków uchwały zapadają w głosowaniu tajnym. 
35. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia naleŜą: 

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,  
b) uchwalanie zmian statutu, 
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, 
d) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
e) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
f) uchwalenie budŜetu, 
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na 

rzecz Stowarzyszenia, 
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego, 
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia 

lub jego władze, 
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 
m) podejmowanie uchwał w kaŜdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich 

sprawach niezastrzeŜonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia. 
36. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z 

uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków. 
37. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa wiceprezesa oraz skarbnika. Prezesa i 

wiceprezesa oraz skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków. 
38. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ raz na miesiąc. 

Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes. 
39. Do kompetencji Zarządu naleŜą: 

a) realizacja celów Stowarzyszenia, 
b) reprezentowanie interesów Stowarzyszenia, 
c) kierowanie bieŜącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem i wytycznymi 

Walnego Zgromadzenia Członków, 
d) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, 
e) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, 
f) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciąŜaniu majątku 

Stowarzyszenia, 
g) ustalenie wysokości składek członkowskich, 
h) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich odwoływanie, 
i) występowanie z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Członków o nadanie lub 

pozbawienie członkostwa honorowego, 
j) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 
k) udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu. 



 
40. Prezes Zarządu kieruje jego pracami i reprezentuje Stowarzyszenie. 
41. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 

Stowarzyszenia. 
42. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób. Przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza. 

wybiera Komisja spośród swoich członków. 
43. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy: 

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. 

44. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji 
uzupełnienie ich składu moŜe nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali 
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie moŜna powołać nie więcej niŜ 
połowę składu organu. 

 
ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK I FUNDUSZE 
 

45. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze. 
46. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 
47. Dochody Stowarzyszenia mogą pochodzić z następujących źródeł: 

a) ze składek członkowskich, 
b) darowizn, spadków, zapisów, 
c) dotacji i ofiarności publicznej, 

48. Dochody Stowarzyszenia przeznaczane są wyłącznie na realizację jego celów statutowych 
oraz pokrycie niezbędnych kosztów działalności Stowarzyszenia. 

49. Wszelkie środki pienięŜne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie 
Stowarzyszenia, z wyjątkiem środków przeznaczonych na bieŜącą działalność, których 
wysokość określa Zarząd. 

50. W majątku Stowarzyszenia moŜna wyodrębnić fundusze, określić ich przeznaczenie, 
formy i zasady zarządu w tym zakup przedmiotów niezbędnych do działania 
Stowarzyszenia. 

51. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą otrzymywać zwrot kosztów związanych z 
pełnieniem obowiązków społecznych z wyboru oraz ekwiwalent za posiedzenia Zarządu i 
działalność organizacyjno-statutową w wysokości określonej przez Walne Zebranie. 

52. Zarząd moŜe powołać zaleŜnie od konieczności i posiadanych środków komórkę 
obsługującą Stowarzyszenie.  

53. Komórką obsługującą Stowarzyszenie jest Biuro Zarządu. 
54. Biuro działa w oparciu o regulamin opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Walne 

Zgromadzenie Członków. 
55. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
56. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciąŜania majątku Stowarzyszenia podejmuje 

Zarząd. 
57. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w 

szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu 
działających łącznie w tym prezesa, wiceprezesa lub skarbnika. 

58. Rok obrotowy Stowarzyszenia pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 
59. Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku 

obrotowego sporządzić i złoŜyć Komisji Rewizyjnej sprawozdanie finansowe 



Stowarzyszenia za rok obrotowy oraz sprawozdanie z merytorycznej działalności 
Stowarzyszenia w tym okresie. 

60. Roczne sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia oraz sprawozdanie merytoryczne z 
działalności Stowarzyszenia winno być zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie 
Członków nie później niŜ w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, po 
uzyskaniu opinii Komisji w formie uchwały. 

61. Zabrania się: 
a) udzielania poŜyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w 

stosunku do jej członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz 
osób, z którymi członkowie lub pracownicy pozostają w związku małŜeńskim 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, 

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków 
organów Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na 
zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeŜeli przekazanie 
to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, 
członków organów Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób 
bliskich, na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich,  

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub 
pracownicy oraz ich osoby bliskie. 

62. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie w ciągu 14 dni od daty 
otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.  

 
 
 
 

ROZDZIAŁ VI 
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

 
63. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia 

podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), 
przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

64. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków 
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

65. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy 
Prawo o Stowarzyszeniach. 
 
 
 


