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Załącznik nr 1 
do Uchwały nr  XVI/05/2010 z 24.05.2010 
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia  „Pod Dębami” w Dębcach 

  
 
  

 
NOWY                           STATUT STOWARZYSZENIA „Pod Dębami” 

                                   w Dębcach  
  
 
 
 

ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 

 
§ l 

 
Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE  „Pod Dębami” w Dębcach w dalszych postanowieniach Statutu 
zwane Stowarzyszeniem.  
 

§ 2 
 
Stowarzyszenie działa w oparciu o zapisy : 

 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.  Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989r. Nr 20, poz. 104 z póź. zmianami 
– Dz.U z 2001r Nr 79, poz.855 z późn. zmianami,)  

 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U Nr 96, poz. 
873 z późn. zmianami, art. 4),  

 o postanowienia niniejszego statutu. 
 

§ 3 
 
Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, które realizują prawo zrzeszania się w Stowarzyszeniach zgodnie z 
przepisami Konstytucji oraz porządkiem prawnym określonym w ustawach zawiązanym  w celu niesienia pomocy 
społecznej osobom niepełnosprawnym i  przewlekle somatycznie chorym.  

 
§ 4 

 
Siedzibą Stowarzyszenia  jest Dom Pomocy Społecznej w Dębcach gmina Gryfino.  
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizowania celów statutowych 
Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

 
§ 5 

 
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach. 

 
§ 6 

 
Stowarzyszenie jest : 
1. Organizacją apolityczną i neutralną światopoglądowo. 
2. Działalność ma charakter „Non profit” i oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.    
3. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 
4. Stowarzyszenie może używać pieczątek i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i 

zatwierdzonymi Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia. 
 

§ 7 
 
Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieograniczony. 
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§ 8 
 
Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną  i nieodpłatną  działalność pożytku publicznego oraz gospodarczą wg zasad 
określonych w odrębnych przepisach: 

1. Działalność nieodpłatna  prowadzona jest w sferze zadań publicznych we współpracy z organami administracji 
publicznej  obejmująca główne zadania tych organów  : działanie na rzecz osób niepełnosprawnych , w tym z 
zakresu aktywnej integracji  społecznej, oraz prowadzenie i rozwój infrastruktury domu pomocy społecznej o 
zasięgu ponadgminnym dla osób przewlekle somatycznie chorych . 

2. Przedmiotem działalności odpłatnej pożytku publicznego , z zastrzeżeniem postanowień zdania poprzedniego 
jest działalność , za którą Stowarzyszenie pobiera wynagrodzenie, może być wykonywanie innych zadań z 
zakresu pomocy społecznej w tym pomoc rodzinom i osobom spoza domów pomocy społecznej w ich 
rehabilitacji społecznej i fizycznej, przeciwdziałanie ich poczuciu izolacji i odrzucenia,    

3. Działalność  gospodarcza Stowarzyszenia nie może być prowadzona w takim samym zakresie jak działalność 
pożytku publicznego. Dochody z działalności gospodarczej oraz odpłatnej działalności pożytku publicznego 
Stowarzyszenie przeznaczać będzie na realizację celów określonych w § 9-10 niniejszego Statutu i nie może tego 
przeznaczyć do podziału pomiędzy swoich członków. 

4. Do prowadzenia w/w działalności Stowarzyszenie może tworzyć i powoływać  wewnętrzne jednostki  nie będące 
terenowymi jednostkami organizacyjnymi, które mogą być prowadzone na zlecenie organów administracji 
publicznej  zgodnie z zakresem działalności Stowarzyszenia.                                                              

5. Jednostki  Stowarzyszenia tworzone są w celu wykonywania zadań statutowych.  Decyzję o powołaniu, 
rejestracji lub rozwiązaniu  jednostek podejmuje Uchwałą Zarząd Stowarzyszenia , zatwierdzając Regulamin 
Organizacyjny , który określa ich organizację i zasady funkcjonowania.  

6. Zasady powoływania, odwoływania oraz tryb zatrudniania i zwalniania kierowników jednostek Stowarzyszenia 
regulują odrębne przepisy. 

 
ROZDZIAŁ II 

Cele , zadania oraz sposoby ich realizacji 
 

§ 9 
Celem Stowarzyszenia jest : 

1. Wszechstronna pomoc mieszkańcom domów pomocy społecznej , a w szczególności pomoc  Domowi  Pomocy 
Społecznej   w Dębcach, jako placówce opieki całodobowej, która zaspokaja potrzeby życiowe jego 
mieszkańców zgodnie z ustalonymi standardami usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających.  

2. Wspieranie zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej w Dębcach ze szczególnym uwzględnieniem terapii 
zajęciowej, rehabilitacji leczniczej i społecznej, dostępu do kultury   oraz polepszenia warunków socjalno-
bytowych,  

3. Działalność na rzecz propagowania idei otwartego społeczeństwa w stosunku do osób w podeszłym wieku  i  
niepełnosprawnych  poprzez prowadzenie domu dziennego pobytu, klubu integracji społecznej, 

4. Wspieranie osób starszych, przewlekle somatycznie chorych  i udzielanie pomocy osobom  niepełnosprawnym, 
5. Wzmacnianie poczucia przydatności społecznej, wykorzystywanie doświadczenia życiowego                     i 

umiejętności starszych osób dla dobra społecznego, działanie z zakresu aktywnej integracji pomocy społecznej 
6. Tworzenie warunków do współuczestniczenia ludzi starszych i osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.   
7. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających poszanowaniu osób w podeszłym wieku 

oraz osób niepełnosprawnych,  
8. Rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym i tworzenie jak najróżnorodniejszych form współpracy, 
9. Ułatwianie dostępu do wyspecjalizowanej opieki medycznej , 
10. Tworzenie warunków do integracji osób niepełnosprawnych w społeczności  międzypokoleniowej ,  
11. Zapewnienie godnej  i pogodnej jesieni życia mieszkańcom domu pomocy  społecznej w Dębcach , jak również 

pomoc w przeżywaniu  tej jesieni  mieszkańcom wsi zamieszkałym w pobliżu domu. 
 

§ 10 
 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :  

1. Prowadzenie działań informacyjnych i promujących Dom Pomocy Społecznej w Dębcach  i Stowarzyszenie    
„Pod Dębami” w Dębcach.  

2. Poradnictwo i doradztwo z zakresu prawa i polityki społecznej dla mieszkańców Domu, ich rodzin, opiekunów 
prawnych, a także  członków Stowarzyszenia.  

3. Podejmowanie działań w kierunku pełnej integracji mieszkańców Domu ze środowiskiem lokalnym.  
4. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, 
5. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej jako zadanie zlecone przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie. 
6. Zakup  sprzętu rehabilitacyjnego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych,.  
7. Współpracę z osobami i instytucjami  w zakresie zbierania informacji i wymiany kontaktów i doświadczeń w 

dziedzinie wspomagania ludzi w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.  
8. Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji ludzi w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych.  
9. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez organizowanie imprez kulturalnych, 

rekreacyjnych i towarzyskich.  
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10. Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej jako instrumentu zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz 
integrowaniu się mieszkańców wsi z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej. 

11. Inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów organizacji.  
12. Gromadzenie środków materialnych i niematerialnych na finansowanie realizacji celów statutowych oraz 

realizowanie  swoich celów wszelkimi dostępnymi sposobami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 
 

ROZDZIAL III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 
§ 11 

Członkowie dzielą się na :  
1. zwyczajnych,  
2. wspierających,  
3. honorowych. 

§ 12 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym .  
Nadanie członkowstwa następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia. 

§ 13 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna  , która przedstawi pozytywną opinię dwóch 
członków Stowarzyszenia, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne , złoży pisemnie 
deklaracje członkowską.   

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością 
głosów w drodze uchwały.  

 
§ 14 

Członek zwyczajny ma prawo :  
1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,  
2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,  
3. Wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,  
4. Korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, sprzętu będącego w użytkowaniu Stowarzyszenia, poradnictwa i 

szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,  
5. Korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.  

  
Do obowiązków członka zwyczajnego należy :  

1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.  
2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.  
3. Regularne wpłacanie składek członkowskich.  
 

§ 15 
 

Członkowie zwyczajni, którzy przestali być pracownikami Domu Pomocy Społecznej , odeszli na emeryturę nie tracą praw 
i statusu członka zwyczajnego, jeżeli sami nie złożą pisemnego zawiadomienia o rezygnacji, bądź nie utracą 
członkowstwa z przyczyn wymienionych w § 22 niniejszego Statutu. 

 
§ 16 

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną 
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową na podstawie pisemnej deklaracji złożonej 
Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.  
W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie.  Formę i rodzaj wspierania 
Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia. .  

§ 17 

Członkowie wspierający  i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, nie mogą zasiadać w 
organach władzy Stowarzyszenia, mogą jednak uczestniczyć z głosem doradczym w obradach Walnego Zebrania.    

 
§ 18 

 
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz Uchwał 
władz Stowarzyszenia. 
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§ 19 
 
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój 
Stowarzyszenia. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku 
płacenia składek członkowskich. Członkowstwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. 
 

§ 20 
 

Członkowie honorowi są przyjmowani do Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków bezwzględną większością 
głosów członków uprawnionych do głosowania. 
 

§ 21 
 
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z 
głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia.  Członkami wspierającymi oraz honorowymi 
Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy.     
  

§ 22 

Członkostwo  w Stowarzyszeniu ustaje na skutek :  

a. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu lub śmierci członka.  
b. Skreślenia przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy po uprzednim 

upomnieniu.  
c. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz 

Stowarzyszenia.  
d. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego - osobę prawną.  

Od uchwały w sprawie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania, w terminie 
30 dni. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.  

§ 23 
 

W przypadku wystąpienia kwestii spornych (odmowa przyjęcia do Stowarzyszenia, utrata członkowstwa, zmiany statusu 
członka w organizacji itp.) przysługuje zainteresowanym prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków, w terminie 
14 dni od podjęcia spornej decyzji. Uchwały Walnego Zebrania Członków są ostateczne i podejmowane są w głosowaniu 
jawnym lub tajnym – zależnie od Uchwały Walnego Zebrania w sprawie, a decyzje zapadają bezwzględną większością 
głosów. 
 
 

ROZDZIAŁ IV 
Władze Stowarzyszenia 

 
§ 24 

Władzami Stowarzyszenia są:  

1. Walne Zebranie,  
2. Zarząd,  
3. Komisja Rewizyjna. 

§ 25 

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia  trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną 
większością głosów podczas Walnego Zebrania  Członków. 

Prawo zgłaszania kandydatów do władz przysługuje członkom na Walnym Zebraniu. 

§ 26 

Uchwały i decyzje władz Stowarzyszenia   zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 
składu członków uprawnionych do głosowania.  

§ 27 

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W jego obradach biorą udział członkowie zwyczajni z 
głosem stanowiącym oraz  członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście z głosem doradczym. 

 
§ 28 

 
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Jego obrady prowadzi Przewodniczący 
Zebrania wybierany każdorazowo na Walnym Zebraniu Członków w drodze głosowania. Obrady są protokółowane,         
a protokół podpisuje Przewodniczący Zebrania oraz protokólant.  
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§ 29 

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co  pięć  lat jako sprawozdawczo - 
wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 
dni przed terminem Walnego Zebrania.  

W Walnym Zebraniu 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 bez względu na liczbę uczestników.  

§ 30 
 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w którym biorą udział członkowie zwyczajni, może  odbyć się w każdym 
czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co 
najmniej ½ ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane. 
Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie na wniosek członków Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej w ciągu 30 
dni od daty wpłynięcia wniosku informując o terminie i miejscu, co najmniej 14 dni przed planowanym posiedzeniem. 
 

§ 31 
 
W przypadku braku co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, prowadzący Zebranie zobowiązany 
jest ustalić drugi termin Walnego Zebrania Członków, w czasie nie krótszym niż 14 dni, nie dłuższym niż 30 dni. 
 

§ 32 
 

Głosowanie nad Uchwałami może być jawne lub tajne, zależnie od podjętej Uchwały w tej sprawie. 
Uchwały Walnego Zebrania zwołanego w drugim terminie zapadają bezwzględną większością głosów bez względu na 
frekwencję. 
 

§ 33 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy :  

1. wybór Prezesa Stowarzyszenia,  
2. wybór członków Zarządu Stowarzyszenia,  
3. wybór członków Komisji Rewizyjnej,  
4. uchwalanie programów bieżącej i wieloletniej działalności,  
5. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,  
6. określenie kierunków działania Zarządu i całego Stowarzyszenia,  
7. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,  
8. udzielanie absolutorium Zarządowi,  
9. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu  
10. ustalanie wysokości składek członkowskich,  
11. nadawanie godności Członka Honorowego,  
12. podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu , 
13. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,  
14. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,  
15. rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia. 

 
§ 34 

 
W przypadku gdy Walne Zebranie nie udzieli ustępującemu Zarządowi absolutorium , jego członkowie nie mogą 
kandydować w wyborach na następną kadencję. 

§ 35 
 

Powołanie pierwszego składu władz Stowarzyszenia powierza się Zebraniu Założycielskiemu. 
 

§ 36 
Zarząd składa się z pięciu członków: Prezesa, wiceprezesa, skarbnika i 2 członków.  
 

1. Wyboru Prezesa Stowarzyszenia – Prezesa Zarządu w jednej osobie dokonuje Walne Zebranie Członków w 
głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów - 50% + 1 przy obecności co najmniej połowy składu 
członków. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos. 

2. Wybór pozostałych  członków Zarządu odbywa się zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby 
kandydatów . 

3. Funkcje wiceprezesa i skarbnika Zarząd przydziela członkom spośród siebie. 
4. Członek Zarządu nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej. 
5. Kadencja nowych członków władz , którzy zastępują poprzednich jako następni z listy głosowania ,kończy się z 

upływem dnia na który przypada koniec kadencji ich poprzedników. 
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 § 37 
 
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia Zarządu 
zwołuje Prezes Zarządu.  

                                                                                § 38 

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami, dla którego ustanawia się 
Regulamin Pracy Zarządu zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków. 

Do kompetencji Zarządu należy :  

1. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia  oraz reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 
2. Realizowanie Uchwał Walnego Zebrania, 
3. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 
4. Uchwalanie planów działania, 
5. Powoływanie  i kierowanie wewnętrznymi jednostkami prowadzonymi przez Stowarzyszenie oraz nadawanie im 

statutów określających ich status prawny i organizacyjny.  
6. Zatrudnianie lub powoływanie kierowników  wewnętrznych  jednostek  Stowarzyszenia   nie będących 

terenowymi jednostkami organizacyjnymi  oraz jednostek prowadzonych w ramach zadań zleconych, 
7. Udzielanie pełnomocnictwa i upoważnień kierownikom wewnętrznych  jednostek lub określonym osobom         

w granicach umocowania do dokonywania w  imieniu Zarządu czynności prawnych , 
8. Zarządzanie i podejmowanie decyzji dotyczących gospodarki finansowej Stowarzyszenia.  
9. Sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.  
10. Zwoływanie Walnych Zebrań. 
11. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.  
12. Podejmowanie decyzji w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej według zasad określonych w odrębnych 

przepisach.  
13. Prowadzenie ewidencji składek członkowskich.  
14. Podejmowanie Uchwał we wszystkich sprawach Stowarzyszenia zgodnie z przyznanymi kompetencjami, 
15. Podejmowanie Uchwał na podstawie wniosków złożonych przez Kierowników jednostek  dotyczących Zarządzeń, 

Instrukcji, Regulaminów i innych . 
16. Czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Stowarzyszenia przepisów statutu i regulaminów. 
17. Rozpatrywanie kwestii spornych powstałych na tle działalności Stowarzyszenia. 

 
§ 39 

 
Do opracowania poszczególnych programów ekonomicznych lub ekonomiczno-organizacyjnych i przedłożenia wniosków, 
zarząd może powołać zespoły pomocnicze i komisje problemowe określając ich skład, zadania oraz termin zakończenia 
prac. 

§ 40 
 
Komisja Rewizyjna powoływana jest przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia do sprawowania kontroli nad 
działalnością Stowarzyszenia i jego organów statutowych. 

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, spośród których wybiera się Przewodniczącego, który kieruje 
pracami Komisji, 

2. Komisja jest organem kontrolno – nadzorczym Stowarzyszenia. 
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. 
4. Posiedzenia Komisji należy zwołać także na wniosek Zarządu w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku. 
 

§ 41 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :  

1. Kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia ,  
2. Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu, 
3. Dokonywanie okresowych ocen wykonywania przez Stowarzyszenie jego zadań statutowych i wytycznych 

zawartych w Uchwałach Walnego Zebrania członków, 
4. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem 

działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności, 
5. Badanie okresowych sprawozdań finansowych,  
6. Kontrola sposobu załatwiania wniosków składanych przez członków, 
7. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,  
8. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania,  
9. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności  i Zarządu oraz występowanie z wnioskiem w 

sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.  
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§ 42 

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.  

 
§ 43 

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.  Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z 
winy umyślnej. 

§ 44 

W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej skład Zarządu lub Komisji 
Rewizyjnej uzupełnia się o kolejne osoby z listy z ostatniego Walnego Zebrania wyborczego, które otrzymały największą 
liczbę głosów. W przypadku braku osób na liście,  uzupełnienie ich składu następuje podczas obrad zwołanego Walnego 
Zebrania w trybie wyboru przez głosowanie.  

ROZDZIAŁ V 
Środki  finansowe i majątek Stowarzyszenia 

 
§ 45 

 
Stowarzyszenie nie działa w celu osiągnięcia zysku. Cały dochód Stowarzyszenie przeznacza na działalność statutową. 
Niezbędne środki materialne i finansowe służące realizacji zadań i osiąganiu celów Stowarzyszenia  tworzą:  

1. Składki członkowskie, 
2. Darowizny, spadki i zapisy , dotacje, subwencje, 
3. Dochody z majątku Stowarzyszenia, 
4. Odsetki i dochody z kapitału,  
5. Ofiarność publiczna, 
6. Z działalności gospodarczej, według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności 

gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych .  
7. Inne  wpływy uzyskane z działalności statutowej. 

 
§ 46 

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Stowarzyszenie prowadzi 
gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
§ 47 

Decyzję w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. 

 
§ 48 

1. Do składania podpisów finansowych, zawierania umów , udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczenia 
woli w sprawach majątkowych i innych niż majątkowe Stowarzyszenia wymagane są dwa podpisy , które 
składają  Prezes oraz Skarbnik lub Wiceprezes.  

2. W zakresie kompetencji o której mowa w ust. 1 Zarząd  może również upoważnić pisemnie inną osobę nie 
będącą członkiem Zarządu  do podpisywania  dokumentacji w ściśle określonym zakresie oraz do reprezentacji 
Stowarzyszenia na zewnątrz. 

§ 49 

Wyklucza  się: 

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenie  majątkiem Stowarzyszenia zobowiązań  jego członków , członków 
organów lub pracowników oraz osób, z którymi wyżej wymienieni pozostają w związku małżeńskim, stosunku 
pokrewieństwa, powinowactwa w linii prostej, lub bocznej do drugiego stopnia albo są związani 
przysposobieniem, opieką lub kuratelą, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

2. Przekazywania i wykorzystania  majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub  
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich , zwłaszcza jeśli 
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 

3. Wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia przez członków, członków organów lub pracowników oraz ich osoby 
bliskie , na zasadach innych niż osoby trzecie, chyba  że to wykorzystywanie wynika bezpośrednio ze 
statutowego celu działalności organizacji. 

4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów gospodarczych, w których uczestniczyliby 
członkowie Stowarzyszenia ,członkowie jego organów , pracownicy lub ich osoby bliskie. 
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ROZDZIAŁ VI 
Postanowienia końcowe 

 
§ 50 

Uchwałę w sprawie zmian statutu, odwołania Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub rozwiązania 
Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków 
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.  

§ 51 
 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 
głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

2. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu, jeżeli uchwała ostatniego Walnego Zebrania nie 
postanowi inaczej. Obowiązki likwidatora określa ustawa – Prawo o Stowarzyszeniach. 

3. Podejmując Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia  Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji 
oraz  przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.  

  
§ 52 

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejestrowego. Stowarzyszenie 
uzyskuje osobowość prawną i rozpoczyna swą działalność z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu 
rejestrowego o zarejestrowaniu.  

Stowarzyszenie w swojej działalności kieruje się obowiązującymi przepisami prawa, mającymi zastosowanie do 
poszczególnych działań, czyli porządkiem prawnym określonym w ustawach.  

§ 53 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach. 

2. Zmieniony Statut Stowarzyszenia  wchodzi  w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu Rejestrowego.  

3. Z dniem wejścia zmienionego Statutu traci moc Statut uchwalony 30 stycznia 2007r. Uchwałą nr 3/2007. 

 

 

 
 
   


