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Postanowienia ogólne 

§ 1  

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 14 w Lubinie, zwane dalej 

Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo  

o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu. 

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły. 

§ 2  

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Szkoła Podstawowa nr 14 im. gen. broni Stanisława Maczka 

w Lubinie. 

§ 3  

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym 

uwzględnieniem miasta i powiatu lubińskiego oraz województwa dolnośląskiego. 

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania na terenie 

innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

§ 4  

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony. 

2. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi 

organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych 

organizacji na zasadach pełnej autonomii. 

3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia 

swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura. 

 

II. Cele i sposoby ich realizacji 

§ 5  

1. Celem Stowarzyszenia jest: 

a) prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, 

wspierania pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno – kulturalnych na rzecz dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych; 

b) wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły 

Podstawowej nr 14 w Lubinie; 

c) współudział w rozwoju bazy materialnej Szkoły Podstawowej nr 14 w Lubinie  

w tworzeniu lepszych warunków do pracy dydaktyczno – wychowawczo – 

opiekuńczej,  w tym dbałość o infrastrukturę jednostki; 

d) popularyzacja historii szkoły, regionu i kraju; 
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e) popularyzacja walorów przyrodniczych regionu;  

f) współpraca ze szkołami im. gen. broni Stanisława Maczka w kraju i za granicą; 

g) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami; 

h) wspomaganie dokształcania zawodowego nauczycieli; 

i) wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej; 

j) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży a także promocja 

i ochrona zdrowia; 

k) inicjowanie wszelkich działań zmierzających do przeciwdziałania przemocy oraz 

ochrony bezpieczeństwa społeczeństwa, w tym również komunikacyjnego; 

l) upowszechnianie ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego; 

m) upowszechnianie postaw ekologicznych i dbałości o środowisko przyrodnicze; 

n) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych; 

o) działanie na rzecz pokoju i praw człowieka; 

p) działalność charytatywna. 

§ 6  

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

a) prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym organizowanie zajęć pozalekcyjnych, 

wyjazdów i wycieczek oraz wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób 

dorosłych; 

b) organizowanie i wspomaganie dokształcania zawodowego nauczycieli, a także 

niepedagogicznych członków stowarzyszenia; 

c) fundowanie stypendiów i nagród uczniom uzdolnionym, laureatom konkursów i ich 

opiekunom; 

d) prowadzenie działań na rzecz polepszenia bazy materialnej, dydaktycznej i stanu 

infrastruktury szkolnej; 

e) upowszechnianie kultury poprzez organizowanie  różnego rodzaju imprez; 

f) podejmowanie różnorodnych działań z innymi towarzystwami i szkołami, a zwłaszcza 

noszącymi imię gen. broni Stanisława Maczka; 

g) współpracę z władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi w zakresie 

wymienionym w celach stowarzyszenia; 

h) organizowanie oraz wspomaganie akcji charytatywnych; 

i) prowadzenie akcji informacyjno – promocyjnych, w tym wydawanie książek, 

czasopism, broszur związanych z celami stowarzyszenia; 
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j) udzielanie pomocy uczniom i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej; 

k) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;  

2. Dla realizacji powyższych celów Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku 

publicznego w formie odpłatnej i nieodpłatnej, której przedmiotem przy uwzględnieniu 

kodów i opisów zgodnych z PKD jest: 

a) działalność odpłatna: 

58.11.Z Wydawanie książek 

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 

85.59.B Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację 

88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 

89.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi 

90.04.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza 

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem 

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

b) działalność nieodpłatna: 

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 

88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 

89.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi 

86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 

85.59.B Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
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85.60.Z Działalność wspomagająca edukację 

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem 

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

58.11.Z Wydawanie książek 

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 

§ 7  

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących 

realizacji celów statutowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.  

2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów 

statutowych oraz zadań należących do sfery zadań publicznych, o których mowa w art.4 

ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 

Nr 96 poz. 873) i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 

 

III. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki 

§ 8  

1. Stowarzyszenie posiada członków: 

a) zwyczajnych; 

b) wspierających; 

c) honorowych. 

2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być 

jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.  

§ 9  

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która złoży pisemną 

deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu 

dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. 

3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie 

jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego 

Zebrania, który rozpatruje je na najbliższym posiedzeniu. Stanowisko Walnego Zebrania 

jest ostateczne. 
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4. Członkowie – założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi po 

zarejestrowaniu Stowarzyszenia. 

§ 10  

1. Członkowie zwyczajni mają prawo: 

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia; 

b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu; 

c) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia  

z prawem głosu; 

d) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach 

zgodnych z jego celami statutowymi; 

e) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez 

Stowarzyszenie; 

f) zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia. 

2. Członkowie zwyczajni obowiązani są do: 

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów; 

b) uczestniczenia w walnych zebraniach członków; 

c) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia; 

d) regularnego opłacania składek. 

§ 11  

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna 

deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów 

Stowarzyszenia. 

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie 

uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia 

deklaracji.  

3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła 

wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 

4. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek 

Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.  

§ 12  

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa 

wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach 

Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 
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2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 

przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

 

§ 13  

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce 

Zarządu, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia; 

b) wykluczenia przez Zarząd: 

c) z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych 

zobowiązań, przez okres przekraczający dwanaście miesięcy; 

d) z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień  

i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia; 

e) ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia; 

f) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu; 

g) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego. 

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje 

odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia 

stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu 

Członków. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna. 

 

IV. Władze Stowarzyszenia 

§ 14  

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane w niniejszym dokumencie 

„Walnym Zebraniem”; 

b) Zarząd; 

c) Komisja Rewizyjna. 

§ 15  

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu 

jawnym zwykłą większością głosów, w obecności ponad połowy ogólnej liczby 

członków. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego. 

2. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie 

trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków 
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Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie 

przekroczy ½ liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd 

zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających. 

3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych 

członków, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. 

4. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. 

5. Członkowie Władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za nie 

wynagrodzenia. 

 

§ 16  

Walne Zebranie Członków 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 

2. Walne Zebranie może być: 

a) zwyczajne; 

b) nadzwyczajne. 

§ 17  

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i ,co cztery 

lata, jako sprawozdawczo – wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego 

terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed 

terminem Walnego Zebrania. 

2. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie 

nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków. 

3. Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy. 

 

§ 18  

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: 

a) z własnej inicjatywy; 

b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej; 

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty 

zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. 
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§ 19  

1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia; 

b) uchwalanie zmian statutu; 

c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia; 

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej; 

e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia; 

f) zatwierdzanie regulaminów Zarządu, Prezydium Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

g) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na 

rzecz Stowarzyszenia; 

h) możliwość rezygnacji z pobierania składek na rzecz Stowarzyszenia; 

i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu; 

j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku; 

k) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego; 

l) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia 

lub jego władze; 

m) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji 

innych władz Stowarzyszenia. 

 

§ 20  

Zarząd 

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie  

z uchwałami Walnego Zebrania Członków reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 

2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których wybierane jest Prezydium:  

a) Prezesa; 

b) wiceprezesa; 

c) skarbnika. 

§ 21  

1. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. 

2. Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu. 

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz  

na kwartał. 

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes, w wyjątkowych sytuacjach wiceprezes Zarządu. 



STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W LUBINIE 

 10 

5. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, 

przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji 

równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego 

składu, Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym. 

§ 22  

1. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 

b) zwoływanie Walnego Zebrania; 

c) realizowanie uchwał Walnego Zebrania; 

d) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia; 

e) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych; 

f) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu; 

g) podjęcie decyzji w spawie podjęcia działalności gospodarczej; 

h) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego  

i ruchomego; 

i) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań; 

j) ustalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia; 

k) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 

l) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia; 

m) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności 

Stowarzyszenia. 

 

§ 23  

Komisja Rewizyjna 

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 

Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego wybieranego  

na pierwszym posiedzeniu komisji. 

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata. 

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 

raz w roku.  

5. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.  
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6. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą 

większością głosów w obecności wszystkich członków. Na podstawie uchwały pełnego 

składu, Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym. 

§ 24  

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia; 

b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu; 

c) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków wraz  

z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia; 

d) zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie 

ustalonym w statucie; 

e) wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielanie, lub odmowę udzielenia, 

absolutorium Zarządowi; 

f) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie 

jego bezczynności; 

g) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 

2. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu a członkowie Komisji Rewizyjnej: 

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 

podległości służbowej; 

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane  

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

V. Majątek i gospodarka finansowa Stowarzyszenia 

§ 25  

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

a) składki członkowskie; 

b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z funduszy publicznych,  

ze sponsoringu, odsetek od kapitału; 

c) odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych; 

d) zbiórki publiczne i kampanie; 

e) dotacje, subwencje, udziały, lokaty; 

f) dochody z działalności gospodarczej; 

g)  dochodóy z działalności odpłatnej pożytku publicznego. 
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§ 26  

1. Na podstawie uchwały Zarządu, Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą,  

z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia. 

§ 27  

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 28  

1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia 

podejmuje Zarząd. 

2. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenie może 

nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. 

§ 29  

1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli  

w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków 

Zarządu działających łącznie. 

2. Zabrania się: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji  

w stosunku do jej 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”. 

b)  przekazywania jej 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. 

c)  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 ze statutowego celu organizacji. 

d) 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. 
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Postanowienia końcowe 

§ 30  

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie 

Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy 

członków uprawnionych do głosowania. 

§ 31  

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków 

kwalifikowaną większością (2/3) głosów przy obecności co najmniej połowy członków 

uprawnionych do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa 

sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

§ 32  

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy 

ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”. 

 

 

Statut przyjęto uchwałą w dniu 15 października 2014r.   

 

 

Podpisano:  


