Załącznik do Uchwały nr 3/12/2013 nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „MY DLA INNYCH” z dn. 12.12. 2013

STATUT STOWARZYSZENIA „MY DLA INNYCH”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Białystok.
§3
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci z nazwą Stowarzyszenia oraz jego adresem.
§4
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r.- Prawo o stowarzyszeniach
(Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z póź. zm.) i Ustawy o działalności pożytku publicznym i wolontariacie
(Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
§5
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń
o takim samym lub podobnym charakterze działania.
§6
Stowarzyszenie jest organizacją otwartą, zrzeszającą osoby fizyczne na zasadach dobrowolności, zarówno
obywateli polskich, jak i cudzoziemców.
§7
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji określonych celów
statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
§8
Stowarzyszenie jako osoba prawna może w szczególności:
1.

posiadać i dzierżawić wszelki majątek ruchomy i nieruchomy,

2.

nabywać i zbywać posiadany majątek,

3.

być stroną umów,

4.

przyjmować i czynić darowizny, fundacje, legaty,

5.

występować we wszystkich sprawach sądowych i administracyjnych.
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Rozdział II
Cele działania i sposób ich realizacji
§9
Celem Stowarzyszenia jest:
1.

Pomoc osobom z niepełnosprawnością, ich rodzinom i opiekunom.

2.

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności
z niepełnosprawnością.

3.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

4.

Pomoc Społeczna.

5.

Ochrona i promocja zdrowia.

6.

Działania na rzecz społeczności lokalnej.

7.

Rozwijanie idei wolontariatu oraz edukacji rówieśniczej.

8.

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
§ 10

1. Cele statutowe Stowarzyszenie realizuje poprzez działalność pożytku publicznego prowadzoną w
następujących obszarach:
a.

Organizowanie osobom z niepełnosprawnością zajęć, wycieczek i imprez o charakterze: integracyjnym,
rekreacyjnym, sportowym, artystycznym, kulturalnym, rozrywkowym, rehabilitacyjnym i turystycznym
oraz pomocy w przystosowaniu do życia w społeczeństwie.

b.

Organizowanie wypoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu osobom z niepełnosprawnością,
ich opiekunom i rodzinom oraz innym grupom.

c.

Prowadzenie działalności terapeutycznej, opiekuńczej, doradczej.

d.

Upowszechnianie w społeczeństwie zasad poszanowania praw osób z niepełnosprawnością

e.

Prowadzenie akcji informacyjnych o charakterze profilaktycznym i uświadamiającym na terenie
działania Stowarzyszenia.

f.

Współpracę z władzami oraz instytucjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi.

g.

Organizowanie działań na rzecz społeczności lokalnej.

h. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.
i.

Prowadzenie szkoleń, warsztatów, spotkań dla wolontariuszy oraz młodzieżowych liderów.

j.

Udzielanie wsparcia, w tym finansowego, szeroko rozumianym inicjatywom obywatelskim.

k.

Organizowanie wymian międzynarodowych.

l.

Tworzenie oraz prowadzenie instytucji, placówek o charakterze społecznym, edukacyjnym
i zawodowym.

ł.

Wydawanie materiałów informacyjnych i promocyjnych o działalności Stowarzyszenia.

m. Realizowanie prac i przedsięwzięć zgodnych z celami Stowarzyszenia, zleconych przez inne instytucje
i organizacje.
n.
2.

Inne działania służące rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

Nieodpłatna Działalność pożytku publicznego określona w ust. 1 jest realizowana w formie następujących

usług:
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a.

prowadzenie Klubu dla osób niepełnosprawnych (88.10.Z)

b.

wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnych oraz ich rodzinom (88.10.Z)

c.

organizowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu osobom z niepełnosprawnością,
ich opiekunom i rodzinom oraz innym grupom (85.51.Z; 85.52.Z)

d.

organizowanie społeczności lokalnych i wspólnot oraz wsparcie techniczne i finansowe dla tych
podmiotów (94.99.Z)

d.

organizacja imprez, festynów i innych działań na rzecz społeczności lokalnej (93.29.Z)

e.

organizowanie konferencji, targów i wystaw (82.30.Z)

f.

prowadzenie szkoleń i warsztatów wspierających rozwój organizacji pozarządowych oraz rozwój idei
wolontariatu (85.59.B)

g.

prowadzenie programów edukacyjnych, animacyjnych i profilaktycznych (85.60.Z)

§ 11
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku
do działalności pożytku publicznego.
2. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest w całości na działalność pożytku publicznego.
3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
a.

prowadzenia placówek gastronomicznych stałych (56.10.A) i ruchomych (56.10.B)

b.

przygotowywania i dostarczania żywności dla odbiorców zewnętrznych – kateringu (56.21.Z)

c.

przygotowywania i podawania napojów (56.30.Z)

d.

pozostałej usługowej działalności gastronomicznej (56.29.Z)

e.

prowadzenia obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania
(55.20.Z) oraz innych form zakwaterowania (55.90.Z)

f.

działalności fotograficznej (74.20.Z)

g.

działalności pomocniczej związanej z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z)

h.

niespecjalistycznego sprzątania budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z) oraz
pozostałego sprzątania (81.29)

i.

usług związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z)

j.

pośrednictwa turystycznego (79.11.B); informacji turystycznej (9.90.B); organizacji turystyki
(79.12.Z)

k.

organizacji targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)

l.

wydawania czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z) oraz innych wydawnictw (58.19.Z)

m. prowadzenia warsztatów i szkoleń oraz innych pozaszkolnych form edukacji, w tym szkoleń
BHP (85.59.B)
n.

prowadzenia pozaszkolnych form edukacji artystycznej (85.52.Z) oraz edukacji sportowej i
rekreacyjnej (85.51.Z)

o.

działań wspierających edukację (85.60.Z)

p.

organizacji imprez i festynów oraz innej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (93.29.Z)

q.

prowadzenia działalności fizjoterapeutycznej (86.90.A)

r.

pomocy społecznej bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych (88.10.Z)
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s.

prania i czyszczenia wyrobów włókienniczych i futrzarskich (96.01.Z)

t.

wykonywania fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna
działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z)

u.

działalności związanej z pakowaniem (82.92.Z)

v.

produkcji sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych (32.13.Z)

w. produkcji gier i zabawek (32.40.Z) oraz innych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanych
(32.99.Z)
x.

działalności usługowej związanej z przygotowywaniem do druku (18.13.Z) oraz pozostałym
drukowaniem (18.12.Z)

y.

introligatorstwa i podobnych usług (18.14.Z)

z.

badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
(72.20.Z)

ż

działalności rachunkowo – księgowej; doradztwa podatkowego (69.20.Z) oraz pozostałego
doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)

ź

sprzedaży detalicznej: artykułów używanych prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach
(47.79.Z), wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzonej na straganach i targowiskach
(47.82.Z), pozostałych wyrobów prowadzonej na straganach i targowiskach (47.89.Z),
prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z), pozostałej sprzedaży
detalicznej prowadzonej poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z) oraz
prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z)

Rozdział III
Członkowie ich prawa i obowiązki
§ 12
1.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2.

Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

3.

O przystąpieniu do organizacji osób o których mowa w ust. l, bądź wystąpieniu z nich decyduje Zarząd
Stowarzyszenia zwykłą większością głosów, na mocy odpowiedniej uchwały.

4.

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną, co najmniej 2/3
głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków na wniosek Zarządu
Stowarzyszenia.
§ 13

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:


zwyczajnych,



wspierających,



honorowych.
§ 14

1.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Polski, zamieszkały w kraju
lub za granicą, akceptujący cele statutowe Stowarzyszenia, przyjęty przez zarząd Stowarzyszenia
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na podstawie pisemnej deklaracji. Osoba taka musi posiadać zdolność do czynności prawnych i nie może
być pozbawiona praw publicznych.
2.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością
Stowarzyszenia

3.

i uznająca cele statutowe, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną.
Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

1.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój
idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

2.

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej
deklaracji.
§ 15

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:


czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,



udziału we wszystkich działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie,



korzystania z wszelkich istniejących świadczeń, urządzeń i pomocy Stowarzyszenia na warunkach
określonych przez władze Stowarzyszenia,



zgłaszanie opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:


aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,



przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,



regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

3. Członkowie honorowi i wspierający posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego
i biernego prawa wyborczego.
§ 16
Rejestr członków Stowarzyszenia prowadzi Zarząd Stowarzyszenia.
§ 17
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:


dobrowolnego złożenia rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie
Zarządowi,



śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,



wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, skreślenia z
rejestru członków,



wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę w postaci
pozbawienia praw publicznych,



pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która członkostwo
nadała.
§ 18
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Członek może być wykreślony z rejestru członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia tylko w wypadku
określonym w § 17 pkt. l
§19
Od uchwały Sądu Koleżeńskiego o skreśleniu z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania
Członków w terminie 14 dni od powiadomienia o treści decyzji. Decyzja Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§20
1.

2.

Władzami Stowarzyszenia są:


Walne Zebranie Członków,



Zarząd,



Komisja Rewizyjna,



Sąd Koleżeński.

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym,
bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej ilości kandydatów.

3.

Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

4.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład
osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów wg kolejności uzyskanych
głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków
pochodzących z wyborów.
§ 21

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.
1. Walne Zebranie zwyczajne zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz w roku, a nadzwyczajne:


na żądanie Komisji Rewizyjnej,



na pisemne żądanie co najmniej połowy członków Stowarzyszenia,



z własnej inicjatywy.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:


uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej oraz finansowej Stowarzyszenia,



uchwalanie statutu lub zmian w statucie,



wybór władz Stowarzyszenia,



uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania,



rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Stowarzyszenia oraz
udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi, rozstrzyganie
odwołań od uchwał Sądu Koleżeńskiego,



rozpatrywanie votum nieufności wobec władz Stowarzyszenia na zgłoszony wniosek co najmniej
połowy członków Stowarzyszenia i odwołanie tych władz,
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ustalanie wysokości składek członkowskich,



nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,



określenie spraw dla których prowadzenia trzeba zatrudnić pracowników,



podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, wyznaczenie Likwidatora,



podejmowanie innych czynności przewidzianych w statucie.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd jest zobowiązany zawiadomić
pisemnie członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem zgromadzenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 22
1.

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania
Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2.

Zarząd składa się od trzech do pięciu osób, w tym obowiązkowo z Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.
W przypadku szerszego składu dopuszcza się funkcję Wiceprezesa i Członka.

3.

Zasady działania Zarządu ustala regulamin Zarządu uchwalany przez Zarząd.

4.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak 4 razy w roku.

5.

Osoby będące członkami Zarządu nie mogą:


być członkami Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;



być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
§ 23

Do kompetencji Zarządu należy:


realizacja celów Stowarzyszenia,



określenie szczegółowych kierunków działania,



ustalenie budżetu,



sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,



uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,



podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,



powoływanie poradni, komisji, zespołów oraz określenie ich zadań,



zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,



organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,



podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,



decyduje w sprawie nabycia i utraty członkostwa w Stowarzyszeniu,



składanie wniosku do Sądu Koleżeńskiego o ukaranie lub wykreślenie członka Stowarzyszenia,



prowadzenie dokumentacji członkowskiej,



wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,



składanie sprawozdań ze swej działalności statutowej na Walnym Zebraniu,



inne sprawy określone w statucie.
§ 24

1.

Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
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2.

Komisja składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.

3.

Osoby będące członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą:


być członkami Zarządu Stowarzyszenia, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.



być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.

4. Osoby będące członkami Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie
zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
§ 25
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:


kontrolowanie finansowej działalności Stowarzyszenia,



występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,



prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie
wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania
Zarządu,



zwołanie Walnego Zebrania w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym
statutem,



składanie Walnemu Zebraniu wniosków o udzielenie (lub nie udzielenie) absolutorium władzom
Stowarzyszenia,



występowanie do Walnego Zebrania z wnioskami o uchylenie uchwał Zarządu sprzecznych z prawem
lub statutem Stowarzyszenia,



żądanie od Zarządu wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,



żądanie od Członków Zarządu pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
Posiedzenia zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Komisji.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia
§ 26
1.

Sąd Koleżeński składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zebranie. Członkowie Sądu Koleżeńskiego
wybierają ze swego grona Przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

2.

3.

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:


rozpatrywanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu,



rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia,



składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,



orzekanie w kwestii zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji.

Za nieprzestrzeganie postanowień statutu i regulaminów oraz niestosowanie się do uchwał władz
Stowarzyszenia członek może być ukarany przez Sąd Koleżeński.

4.

Sąd Koleżeński może orzekać wobec członków następujące kary:


upomnienie,
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naganę,



zawieszenie w prawach członka na okres od 6 miesięcy do 2 lat,



wykluczenie ze Stowarzyszenia w razie stwierdzenia rażącego naruszenia przepisów prawa, statutu
lub regulaminów.

5.

Wniosek do Sądu Koleżeńskiego o ukaranie lub skreślenie członka składa Zarząd Stowarzyszenia,
podejmując uchwałę po wysłuchaniu zainteresowanego.

6.

Sąd Koleżeński powinien rozpoznać wniosek w terminie czterech tygodni.

7.

Członkowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania od decyzji Sądu Koleżeńskiego
w terminie czternastu dni od daty zawiadomienia o treści decyzji.

8.

Członkowie Sądu Koleżeńskiego mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu oraz przeglądać
i otrzymywać wszelkie dokumenty znajdujące się w posiadaniu Stowarzyszenia, które mają związek z
prowadzonymi przez Sąd sprawami.

9.

Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego.
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Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 27
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 28
l. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:


składki członkowskie,



dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu
Stowarzyszenia,



dotacje,



darowizny, spadki i zapisy,



wpływy z działalności statutowej,



1% podatku- na zasadach określonych w odrębnych przepisach.



dochody z działalności gospodarczej, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami

2.

Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane na koncie
Stowarzyszenia lub w kasie Stowarzyszenia- na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Wpłaty
gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.

3.

Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie
Stowarzyszenia wpłacają składki, wg zasad ustalonych przez Zarząd, w ciągu 4 tygodni od otrzymania
powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

4.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

5.

Cały uzyskany przez Stowarzyszenie dochód przeznaczany jest na realizację celów statutowych,
z zastrzeżeniem § 11 ust. 2
§ 29

1.

Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych
Stowarzyszenia wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu łącznie.

2.

Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka Zarządu
§ 30

Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków,
członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy
organizacji 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. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków 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 preferencyjnych warunkach,
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3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów 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. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej
organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po
cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI
Przepisy końcowe
§ 31
Statut i jego zmiany uchwalane są przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej
połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
§ 32
Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności
co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
§ 33
Walne Zebranie podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób przeprowadzenie likwidacji
oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. Spośród członków Zarządu wybierany jest Likwidator, który jest
odpowiedzialny za przeprowadzenie likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
§ 34
W sprawach nie objętych postanowieniami niniejszego statutu lub w sprawach spornych decyzję podejmuje
Zarząd stowarzyszenia w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach
(Dz.01 Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami).
§ 35
Statut i jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.
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