Statut Stowarzyszenia Nasze Silno

Rozdział I. Postanowienia początkowe
§1
1. Stowarzyszenie Nasze Silno, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym,
samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu propagowanie i wspieranie działań
służących poprawie życia i rozwoju społeczności lokalnej miejscowości Silno, gminy
Obrowo oraz miejscowości ościennych należących do innych gmin.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Nasze Silno.
3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami), ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r.
Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu
posiada osobowość prawną.
4. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych przez Walne
Zebranie Członków z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
§2
1. Siedzibą Stowarzyszenia Nasze Silno jest wieś Silno.
2. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem
województwa kujawsko-pomorskiego.
3. Dla właściwego realizowania statutowych celów Stowarzyszenie może prowadzić
działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami w tym zakresie.
§3
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia
swych spraw może zatrudniać pracowników.
§4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach działania.

§5
O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w § 4, lub wystąpieniu z nich decyduje
Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów Członków
Zwyczajnych. Uchwała może zostać podjęta na Walnym Zebraniu, w którym uczestniczy co
najmniej 50% Członków Zwyczajnych.
§6
Stowarzyszenie powołane zostaje na czas nieokreślony.
§7
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji
§8
Celem stowarzyszenia jest:
1) Działalność w zakresie realizacji zadań publicznych sprzyjających aktywizacji,
integracji oraz rozwojowi środowiska lokalnego.
2) Promowanie idei integracji europejskiej, społeczeństwa informacyjnego i
obywatelskiego oraz działania przeciwko wykluczeniu cyfrowemu.
3) Propagowanie walorów turystycznych i krajobrazowych wsi nadwiślańskich oraz
rzeki Wisły.
4) Upowszechnianie wiedzy o regionie oraz wspieranie rozwoju kulturalnego i
edukacyjnego.
5) Działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych mieszkańców środowisk
wiejskich.
6) Działania propagujące rozwój intelektualny, fizyczny i psychiczny mieszkańców.
7) Propagowanie aktywnego stylu życia, czynnego wypoczynku oraz aktywności
sportowej.
8) Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów
społecznych.
9) Działalność wydawnicza służąca celom statutowym Stowarzyszenia.
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10) Propagowanie i podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska oraz
kształtowania postaw proekologicznych.
§9
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) Współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, w celu wspólnego realizowania
zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.
2) Organizację szkoleń, kolokwiów, konferencji, paneli, seminariów o zasięgu lokalnym,
międzynarodowym lub krajowym.
3) Współpracę z osobami oraz instytucjami samorządowymi i naukowo - badawczymi w
zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.
4) Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych.
5) Kształtowanie właściwego stosunku do środowiska, szerzenie zrozumienia celów
ochrony środowiska oraz propagowania spraw ochrony środowiska i poczynań
zmierzających do zapewnienia tej ochrony.
6) Współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz poprawy walorów
estetycznych, turystycznych i krajobrazowych wsi nadwiślańskich.
7) Organizowanie spotkań mających na celu rozszerzenie zainteresowania problematyką
zrównoważonego rozwoju.
8) Gromadzenie zbiorów dokumentujących przeszłość i teraźniejszość regionu.
9) Inicjowanie projektów wynikających z zadań Stowarzyszenia i organizowanie
publicznych zebrań i dyskusji nad nimi.
10) Organizowanie różnych form rozgrywek sportowych, wypoczynku i rekreacji dla
mieszkańców.
11) Opracowywanie projektów dotyczących rozwoju regionu we współpracy z
organizacjami społecznymi oraz samorządowymi.
2. Realizując cele zawarte § 8 Statutu, Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną
działalność statutową.
§ 10
Stowarzyszenie jednoczy wokół celów statutowych wszystkich swoich Członków oraz
współpracuje na szczeblu krajowym i międzynarodowym w możliwie najskuteczniejszej ich
realizacji.
Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia.
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§ 11
Stowarzyszenie Nasze Silno posiada:
1) Członków Zwyczajnych;
2) Członków Honorowych;
3) Członków Wspierających.
§ 12
1. Członkiem Zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca cele
Stowarzyszenia, po złożeniu pisemnej deklaracji zawierającej rekomendację Członka
Nasze Silno.
2. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się
dla Stowarzyszenia.
3. Członkiem Wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową,
rzeczową lub merytoryczną.
4. Członków Zwyczajnych i Wspierających przyjmuje się na podstawie pisemnej deklaracji w
drodze uchwały Zarządu, podjętej nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia
deklaracji.
5. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
§ 13
Członkowi Zwyczajnemu przysługuje:
1) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
2) prawo uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach i innych działaniach
organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
3) prawo zgłaszania opinii, wniosków, postulatów pod adresem władz
Stowarzyszenia,
4) prawo zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu
o skreśleniu z listy członków,
5) prawo korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
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§ 14
Członek Zwyczajny jest zobowiązany do:
1) aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
2) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków,
3) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
4) uiszczania składek członkowskich.
§ 15
1. Członkowie Wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego. Mogą
jednak brać udział, z głosem doradczym, w pracach Walnego Zebrania Członków. Poza
tym posiadają takie same prawa, jak Członkowie Zwyczajni.
2. Członek Wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się
z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał
Stowarzyszenia.
3. Członkowie Honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego. Mogą
jednak brać udział, z głosem stanowiącym, w pracach Walnego Zebrania Członków i
pracach Zarządu. Poza tym posiadają takie same prawa, jak Członkowie Zwyczajni.
4. Członek Honorowy nie jest zobowiązany do deklarowania świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia, nie uiszcza składek członkowskich, ale zobowiązany jest przestrzegać
Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia.
§ 16
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia, złożonej na ręce
Zarządu, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań,
2) śmierci Członka lub utraty osobowości prawnej przez Członka Wspierającego,
3) prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu w związku
z rażącym naruszeniem zasad statutowych, nieprzestrzeganiem postanowień
i uchwał władz Stowarzyszenia,
4) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania
ze spłatą zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy,
5) pozbawienia Członkostwa Honorowego w wyniku uchwały władz Stowarzyszenia, na
wniosek osób określonych w § 12 ust. 5,
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6) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu Powszechnego, orzekającego
karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.
2. W przypadkach określonych w ust. 1, pkt. 4 i 5. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić
Członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia,
wskazując na prawo wniesienia odwołania do Sądu Koleżeńskiego, w terminie 30 dni od
daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.
Rozdział IV. Organy Stowarzyszenia.
§ 17
Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński.
§ 18
1. Kadencja Organów Stowarzyszenia Nasze Silno trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się
w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Wybór Organów następuje spośród
nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Zajmowanie którejkolwiek funkcji w Zarządzie nie może trwać dłużej niż pięć kolejnych
kadencji.
3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Organu Stowarzyszenia w
trakcie kadencji, skład osobowy Organu jest uzupełniany w drodze kooptacji, której
dokonuje Walne Zebranie Członków po zasięgnięciu opinii członków Organu o
pomniejszonym składzie. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu
Organu.
Walne Zebranie Członków
§ 19
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
1) z głosem stanowiącym - Członkowie Zwyczajni oraz Członkowie Honorowi,
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2) z głosem doradczym - Członkowie Wspierający.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia Członków co najmniej na 14
dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
4. Komisja Rewizyjna może zwołać Walne Zebranie tylko wówczas, gdy Zarząd nie zwołał
zebrania do dnia 30 czerwca.
§ 20
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków Nasze Silno w pierwszym terminie podejmowane
są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby uprawnionych (kworum). W drugim terminie uchwały są podejmowane bez
względu na liczbę obecnych Członków, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią
inaczej. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, do 15 maja. Jeśli na Walnym
Zebraniu nie ma wymaganego kworum Zarząd zwołuje je w drugim terminie, nie
wcześniej jednak, niż następnego dnia. Uchwały podjęte w drugim terminie są ważne bez
względu na liczbę obecnych Członków Stowarzyszenia.
4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad.
5. Obradami Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący wybrany
spośród uczestników zebrania. Członek władz nie może pełnić funkcji przewodniczącego
zebrania.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie,
w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej pięciu Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż
w ciągu 30 dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku.
9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami,
dla których zostało zwołane.
§ 21
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należą:
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1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2) uchwalenie Statutu i jego zmian,
3) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4) uchwalenie regulaminów Stowarzyszenia,
5) wybór i odwoływanie Organów Stowarzyszenia,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Organów Stowarzyszenia,
7) nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego,
8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia i
jego Organów,
9) rozpatrywanie wniosków i odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,
10) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
11) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
12) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz likwidacji i przeznaczeniu
jego majątku.
Zarząd
§ 22
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania
Członków i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się od 3 do 5 Członków: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika oraz dwóch
Członków Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
4. Kadencja Zarządu wygasa, jeżeli do dnia 30 czerwca nie zostanie zwołane Walne Zebranie
Członków.
5. Członkiem Zarządu nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej trzech członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa, bez względu na skład
liczebny Zarządu opisany w ust.2.
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§ 23
Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków oraz celów Stowarzyszenia,
2) określanie szczegółowych kierunków działania,
3) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
5) ustalenie sposobu powiadamiania Członków Stowarzyszenia o Walnym Zebraniu,
6) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
7) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, wykluczanie),
8) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków,
9) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności Członka Honorowego
Stowarzyszenia,
10) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego
i nieruchomego,
11) ustalanie wysokości składek członkowskich,
12) zarządzanie majątkiem oraz podejmowanie zobowiązań finansowych,
13) powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
14) powoływanie osób odpowiedzialnych do kierowania projektami realizowanymi przez
Stowarzyszenie.

Komisja Rewizyjna
§ 24
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia, powołaną przez Walne Zebranie do
sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków: Przewodniczącego – wybieranego
na pierwszym posiedzeniu komisji - jego Zastępcy i Sekretarza.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności
co najmniej dwóch członków Komisji.
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§ 25
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności
Stowarzyszenia i jego Zarządu,
3) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie
(lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
4) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków; Nadzwyczajne
Walne Zebranie Członków, zwołane w tym trybie przez Zarząd, powinno odbyć się w
terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania,
5) prawo zwołania Walnego albo Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie
niezwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym Statutem; w tym
przypadku Walne albo Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno odbyć się w
terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zwołania,
6) prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu; zebranie (posiedzenie)
Zarządu powinno odbyć się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia
żądania.
§ 26
1. Przewodniczący lub Członek Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział, z głosem
doradczym, w posiedzeniach Zarządu
2. Osoby zasiadające w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:
1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej;
2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Sąd Koleżeński
§ 27
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 osób i podejmuje orzeczenia większością głosów obradując
w pełnym składzie.
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2. Wybrany przez Walne Zebranie Członków Sąd Koleżeński wybiera ze swego składu
Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza. W składzie Sądu
Koleżeńskiego nie mogą zasiadać Członkowie innych Organów Stowarzyszenia.
3. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku
dotyczącego sporów między Członkami Stowarzyszenia godzącymi w dobre imię Członka
Nasze Silno.
4. Sąd Koleżeński zbiera się na pisemny wniosek Członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje
się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od jego złożenia.
5. Sąd Koleżeński zamyka postępowanie orzeczeniem, które w terminie 14 dni przekazuje
zainteresowanym stronom oraz Zarządowi.
6. Orzeczenie może przewidywać następujące sankcje:
1) upomnienie,
2) zawieszenie w prawach Członka Zwyczajnego na okres co najwyżej 2 lat działalności,
3) wykluczenie ze Stowarzyszenia Nasze Silno.
7. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania się
do najbliższego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
Sposób reprezentacji
§ 28
1) Do reprezentowania Stowarzyszenia Nasze Silno uprawniony jest samodzielnie każdy
członek Zarządu.
2) Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli
we wszystkich sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków
Zarządu, w tym Prezesa albo Wiceprezesa działających osobiście.
3) Do składania projektów o dotację i innych wniosków o zewnętrzne dofinansowanie
wymagany jest podpis jednego członka Zarządu.
4) Do składania sprawozdań finansowych i merytorycznych przed grantodawcą
w ramach projektów realizowanych przez Stowarzyszenie wymagany jest podpis
jednego z członków Zarządu.
5) Do składania wniosków w sprawach innych niż majątkowe wymagany jest podpis
jednego z członków Zarządu.
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6) Dopuszcza się reprezentowanie Stowarzyszenia przez nieobecnego członka Zarządu
poprzez ustanowienie pisemnego pełnomocnictwa dla innego członka Zarządu lub
Członka Zwykłego Stowarzyszenia.
Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa
§ 29
1. Majątek Stowarzyszenia Nasze Silno stanowią:
1) wpływy ze składek członkowskich;
2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej
oraz ze sponsoringu;
3) dotacje, subwencje, udziały, lokaty, granty, dofinansowania prywatne
i publiczne, środki z projektów dofinansowanych ze środków prywatnych
i publicznych;
4) wpływy z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku oraz przyjmowania dotacji
podejmuje Zarząd.
5. Środki pieniężne, niezależne od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane
wyłącznie na koncie bankowym Stowarzyszenia.
6. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca pierwszego kwartału każdego roku.
7. Nowoprzyjęci Członkowie wpłacają składki w ciągu 4 tygodni od otrzymania
powiadomienia o przyjęciu w poczet Członków Stowarzyszenia.
8. Cały dochód Stowarzyszenia Nasze Silno (nadwyżka przychodów nad kosztami)
przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.
§ 30
Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia Nasze
Silno 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,
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2) przekazywania majątku Stowarzyszenia Nasze Silno 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,
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
Stowarzyszenia Nasze Silno, 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. Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 31
1. Uchwalenie Statutu albo jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia
przez Walne Zebranie Członków wymaga bezwzględnej większości głosów przy
obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być
przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały
umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w
Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami).
5. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia w trakcie realizacji projektu lub w okresie
trwałości projektu, prawa własności do zakupionych z dotacji nieruchomości zostaną
przekazane innemu podmiotowi zdolnemu do realizowania zadań wynikających ze
zobowiązań realizowanego projektu (np. innej organizacji pozarządowej lub
odpowiedniemu organowi administracji publicznej).
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Rozdział VII. Przepisy przejściowe
§ 32
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia
Sądu Rejonowego.
§ 33
Założyciele Stowarzyszenia stają się Członkami Zwyczajnymi z chwilą uprawomocnienia się
postanowienia Sądu o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.
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