STATUT
Stowarzyszenia „Sanocki Ekonomik”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1.
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „Sanocki Ekonomik”.
2.
Stowarzyszenie „Sanocki Ekonomik”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa na podstawie
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr
79, poz. 855) oraz zgodnie z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej systemem prawnym.
3.
Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
4.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Sanok.
5.
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach
niezarobkowych.
6.
Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury
organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne, dotyczące jego działalności.
7.
Stowarzyszenie ma prawo wypowiadania się w sprawach publicznych.
§2
Stowarzyszenie może:
1) nawiązywać współpracę z innymi stowarzyszeniami o podobnych celach, działającymi w kraju
i za granicą,
2) należeć do organizacji międzynarodowych.
§3
1.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2.
Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z napisem określającym nazwę i siedzibę
Stowarzyszenia w brzmieniu:
Stowarzyszenie „Sanocki Ekonomik”
ul. Jana III Sobieskiego 23
38 – 500 Sanok
§4
1.
Dla realizacji swoich zadań statutowych Stowarzyszenie opiera swoją działalność głównie na
pracy społecznej swoich członków.
2.
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać odpłatnie pracowników na
czas określony, ze szczególnym uwzględnieniem osób z kręgu swoich członków.
§5
Czas działania Stowarzyszenia jest nieokreślony.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§6
Celem Stowarzyszenia jest:
1.
Kultywowanie pamięci i tradycji szkoły, w szczególności poprzez organizowanie
jubileuszy szkoły i zjazdów absolwentów,
2.
Nawiązywanie i utrzymywanie więzi łączących absolwentów szkoły, uczniów,
nauczycieli i sympatyków szkoły,
3.
Udzielanie wszechstronnej pomocy szkole w realizacji jej zadań edukacyjnych,
oświatowych i wychowawczych,
4.
Stwarzanie warunków na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów,
5.
Kształtowanie warunków i rzeczywistości funkcjonowania zespołu szkół, które będą
umożliwiać jak najlepsze wychowanie młodego pokolenia w oparciu o tradycje polskie i
wspólnej Europy,
6.
Promowanie działalności i osiągnięć szkoły oraz pracy i życia jej absolwentów,
7. Współdziałanie z organizacjami państwowymi, samorządowymi i innymi
stowarzyszeniami w zakresie realizacji celów statutowych,
8.
zdobywanie środków finansowych, w tym Unii Europejskiej z przeznaczeniem na
realizację celów statutowych.
§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Aktywizację i organizację środowiska absolwentów,
2.
Gromadzenie i aktualizowanie informacji o absolwentach oraz ich losach,
3.
Pomoc w organizowaniu spotkań jubileuszowych i koleżeńskich,
4.
Propaguje wiedzę z zakresu oświaty i wychowania, w tym celu organizuje szkolenia,
kursy, seminaria, konferencje, odczyty, itp.
5. Współdziałanie z władzami, instytucjami i organizacjami zainteresowanymi
działalnością stowarzyszenia,
6.
Podejmowanie działań w zakresie wymiany zagranicznej uczniów i nauczycieli,
7. Współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej, funduszami i
instytucjami oraz organami Szkoły na rzecz rozwoju Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku,
8.
Wspieranie rozwoju infrastruktury Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku,
9.
Podejmowanie inicjatyw w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym,
10. Wspieranie nauczycieli i pracowników szkoły w podnoszeniu kwalifikacji lub ich
zmianie,
11. oddziaływanie w zakresie wychowania estetycznego, podnoszenia poziomu kultury,
rozwijania aktywności społecznej, zamiłowań, wrażliwości kulturalnej i artystycznej,
12. Wspieranie absolwentów Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku w poszukiwaniu pracy w kraju i
za granicą,
13. Fundowanie nagród, stypendiów dla najzdolniejszych uczniów Zespołu Szkół nr 1 w
Sanoku,
14. Prowadzenie działalności gospodarczej w celu pozyskania środków na w/w cele
statutowe,
15. Rozwijanie innych form działalności służących celom statutowym.
§8
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dochód z działalności gospodarczej służy do realizacji celów statutowych i nie może być

przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia. O momencie rozpoczęcia działalności
gospodarczej decyduje Zarząd Stowarzyszenia.
Rozdział III
Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia
§9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
§ 10
1.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Polski lub
cudzoziemiec.
2.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością
Stowarzyszenia, która deklaruje na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub organizacyjną.
Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3.
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
4.
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna i prawna, która wniosła wybitny wkład w
rozwój i działalność Stowarzyszenia.
§ 11
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia.
§ 12
Nadanie lub pozbawienie tytułu członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia na pisemny wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub ¼ członków
Stowarzyszenia.
§ 13
Każdy członek zwyczajny posiada:
1) czynne i bierne prawo wyboru do władz Stowarzyszenia,
2) prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
3) prawo zgłaszania wniosków, uchwał i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
4)
prawo korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia, za zgodą Zarządu Stowarzyszenia, w
podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
5) prawo udziału w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem
głosu.
§ 14
Członek zwyczajny jest zobowiązany:
1) aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia i realizować jego cele,
2)
przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) dokonać jednorazowej wpłaty tzw. „wpisowego”,
4) regularnie opłacać składki członkowskie,
5) dbać o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.

§ 15
Członek wspierający ma prawo do:
1) uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym i realizować jego cele,
2) zgłaszania wniosków, uchwał i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia dotyczących
podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
§ 16
Członek wspierający jest zobowiązany:
1) przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) dokonać tzw. wpłaty wpisowej ustalonej przez Walne Zgromadzenie.
§ 17
Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, zwolniony jest z
obowiązku opłacania składek członkowskich. Może jednak brać udział z głosem doradczym w
statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa i obowiązki jak członek
zwyczajny.
§ 18
Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1) rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, złożonej na piśmie Zarządowi
Stowarzyszenia,
2) wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia:
a)
w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia statutu lub nieprzestrzegania postanowień i
uchwał władz Stowarzyszenia,
b)
za zaleganie z opłatą składki członkowskiej za okres 1 roku,
c)
z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
d) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
§ 19
1.
Od decyzji wydanej w trybie § 18, pkt 2, lit a i b przysługuje prawo odwołania się w terminie
czternastu dni od daty doręczenia uchwały na piśmie, złożonego za pośrednictwem Zarządu
Stowarzyszenia do najbliższego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie
Stowarzyszenia rozpatruje odwołanie na najbliższym zebraniu i podejmuje decyzję akceptującą
postanowienia Zarządu Stowarzyszenia lub uwzględniającą odwołanie członka Stowarzyszenia.
2.
Członek Stowarzyszenia, który odwołuje się od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o
wykluczeniu, zachowuje swoje prawa w okresie między wykluczeniem jego a najbliższym Walnym
Zgromadzeniem Stowarzyszenia.
3.
Osoby, które wystąpiły lub zostały skreślone mogą ubiegać sie o ponowne przyjęcie nie
wcześniej niż po upływie jednego roku od daty wystąpienia lub skreślenia, natomiast osoby
skreślone z powodu skazania prawomocnym wyrokiem sądu, po zatarciu kary.
Rozdział IV
Struktura i władze Stowarzyszenia
§ 20
1.

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie,
2)
Zarząd,
3)
Komisja Rewizyjna.
2.
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa
sie w głosowaniu w trybie przyjętym przez Walne Zgromadzenie.
3.
Członkowie wszystkich władz pełnią swoje funkcje społecznie.
4.
Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą należeć tylko do jednego z tych gremiów.
§ 21
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie
stanowią inaczej.
§ 22
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie trwania
kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany w drodze kooptacji przez organ, który uległ
zmniejszeniu z tym, że w ten sposób można powołać nie więcej niż 1/3 składu danego organu. W
przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
§ 23
1.
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być:
a)
zwyczajne,
b)
nadzwyczajne.
3.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście
miesięcy jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
4.
O terminie, miejscu, trybie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd
zawiadamia członków stowarzyszenia najmniej na czternaście dni przed zwołaniem Zgromadzenia.
5.
Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków:
a)
z własnej inicjatywy,
b) na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej,
c)
na pisemny wniosek poparty przez 30% członków Stowarzyszenia.
6.
Nadzwyczajne Zgromadzenie musi być zwołane w ciągu jednego miesiąca od daty
otrzymania wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
7.
Walnym Zgromadzeniem kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
8.
W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych
do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę
później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować i podejmować uchwały zwykłą
większością głosów bez względu
na liczbę zebranych.
9.
W przypadku równego rozłożenia się głosów w trakcie głosowania, decyduje głos
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
10. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z
głosem doradczym, członkowie wspierający, członkowie honorowi.
11. Z Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół i dołącza do niego listę członków
Stowarzyszenia uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.
12. Na początku każdego Walnego Zgromadzenia wybierany jest jego Przewodniczący oraz
Protokolant.
13. Protokół z Walnego Zgromadzenia wraz z uchwałami powinien być sporządzony w terminie

czternastu dni od daty zgromadzenia i przekazany Zarządowi do wglądu członkom Stowarzyszenia.
§ 24
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:
1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2)
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
4) udzielanie absolutorium, lub nie ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) wybór prezesa Stowarzyszenia i pozostałych członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
6) uchwalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego,
7) podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa honorowego,
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
9) podejmowanie uchwał w innych sprawach zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia,
10) uchwalanie statutu Stowarzyszenia i zmian w statucie,
11) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
§ 25
1.
Zarząd składa się z pięciu członków, w tym prezesa Stowarzyszenia, wybranych przez Walne
Zgromadzenie.
2.
Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, wybierając ze swego grona
wiceprezesa, sekretarza, skarbnika oraz jednego członka Zarządu Stowarzyszenia.
3.
W przypadku równego rozłożenia się głosów w trakcie głosowania decyduje głos prezesa
Stowarzyszenia, a w razie jego nieobecności wiceprezesa prowadzącego posiedzenie.
4.
Kadencja Zarządu trwa cztery lata.
5.
Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół prowadzi sekretarz Stowarzyszenia, a w
razie jego nieobecności osoba wskazana przez prowadzącego posiedzenie.
§ 26
1.
Członek Zarządu Stowarzyszenia może być odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje
przyjętych obowiązków, a jego działanie narusza statut lub uchwały władz Stowarzyszenia.
2.
Uchwałę o odwołaniu członka Zarządu na wniosek prezesa Stowarzyszenia, podejmuje Walne
Zgromadzenie Stowarzyszenia większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
§ 27
1.
Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, poza sytuacjami
zaciągania zobowiązań majątkowych, które reguluje § 31 pkt.2,
2)
kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu oraz
wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia,
3) uchwalanie regulaminów działalności Zarządu oraz innych regulaminów wewnętrznych,
4) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał o nabywaniu,
zbywaniu i obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
5)
przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
6) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia,
7)
podejmowanie uchwał w sprawach wykluczania członków zwyczajnych ,
8)
podejmowanie uchwał w sprawie wykreślenia ze Stowarzyszenia członków wspierających,
9) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu,

10) powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych,
11) podejmowanie decyzji w sprawie określenia jakie rodzaje działalności pożytku publicznego są
odpłatne, a jakie nieodpłatne,
12) podejmowanie decyzji o współpracy z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania oraz o byciu członkiem
tych organizacji na zasadach pełnej autonomii,
13) podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej,
14) w szczególnych przypadkach, zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich.
2.
Zebrania Zarządu zwołuje prezes Stowarzyszenia przynajmniej dwa razy w roku, lub
sekretarz Zarządu pod nieobecność prezesa Zarządu,
3.
Prezes Stowarzyszenia zobowiązany jest zwołać zebranie Zarządu na żądanie przynajmniej
trzech jego członków. Zebranie Zarządu może w tym przypadku zwołać sekretarz Zarządu pod
nieobecność prezesa Zarządu.
4.
Prezes Stowarzyszenia jest kierownikiem jednostki w rozumieniu przepisów o
rachunkowości, pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy i płatnikiem w rozumieniu
przepisów podatkowych.
§ 28
1.
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia powołanym do
sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2.
Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie,
którzy w ciągu miesiąca od daty wyboru, spośród siebie wybierają przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej, jego zastępcę oraz sekretarza Komisji Rewizyjnej.
3.
Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
4.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Stowarzyszenia.
5.
Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia
pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
6.
Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
§ 29
1.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola bieżącej pracy Zarządu,
2) składanie sprawozdań i wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
4)
kontrola i usprawnianie pracy Zarządu Stowarzyszenia,
5) kontrola działalności finansowej i gospodarczej Zarządu Stowarzyszenia,
6)
kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
7) wystąpienie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli,
8) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu,
9) zwołanie Walnego Zgromadzenia, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym
w Statucie,
10) rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności
Stowarzyszenia,
11) rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia dotyczącego spraw
Stowarzyszenia i jego członków.
2.
W ramach wykonywanych obowiązków członkowie Komisji Rewizyjnej są uprawnieni do
żądania wyjaśnień zarówno od członków Zarządu, jak i też od pozostałych członków.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 30
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 31
1.
Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1) składek członkowskich,
2)
wpłat tzw. „wpisowego”
3) dotacji i darowizn,
4)
spadków i zapisów,
5) ofiarności publicznej i prywatnej,
6) wpływów z prowadzonej działalności statutowej,
7) wpływów z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
8) subwencji, kontraktów, środków z funduszy publicznych, grantów, zleceń i usług.
2.
Do składania niemajątkowych oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, upoważniony jest
prezes lub wiceprezes Zarządu działający samodzielnie, natomiast do składania majątkowych
oświadczeń woli i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia, wymagane są podpisy
dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym prezesa lub wiceprezesa.
3.
Składki członkowskie powinny być wpłacane przez członków Stowarzyszenia regularnie.
Ewidencje płaconych składek prowadzi sekretarz Stowarzyszenia.
4.
Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem Stowarzyszenia zobowiązań w stosunku do
jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w
związku małżeńskim 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 majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organu lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,
3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organu lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że
to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia,
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organu lub pracownicy oraz ich osób bliskich,
5) Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga
rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie
przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
5.
Postanowienia o których mowa w ust. 4 pkt 5 stosuje się odpowiednio w przypadku
organizacyjnego wyodrębnienia działalności pożytku publicznego.

§ 32
Stowarzyszenia może przyjąć spadek, jeżeli nie jest on obciążony.
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 33
1.
Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, przy
udziale w głosowaniu co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
2.
Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie
większością 2/3 głosów przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
3.
Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych
przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
4.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób
jego likwidacji przeznaczenia majątku Stowarzyszenia oraz powołuje likwidatorów Stowarzyszenia
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 34
1.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach oraz innych aktów
prawnych.
2.
Statut niniejszy uzyskuje moc prawną z dniem jego zarejestrowania w Krajowym
Rejestrze Sądowym.
3.
Wszelkie zmiany w statucie dla swej ważności wymagają formy pisemnej.

Niniejszy Statut został uchwalony dnia 28 kwietnia 2009 r.

