STATUT
Stowarzyszenia

Licealista

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie Licealista zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa na mocy ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) oraz
niniejszego Statutu.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poddębice.
2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwej
realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym profilu działania.
§4
1. Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
2. Stowarzyszenie posługuje się nazwą Licealista i zastrzeżonym znakiem graficznym.
3. Nazwa Stowarzyszenia Licealista i zastrzeżony znak graficzny mogą być używane przez
jego członków lub przez inne osoby fizyczne lub prawne na zasadach określonych przez
Zarząd.
Rozdział II
Cele Stowarzyszenie i sposoby ich realizacji
§5
1. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności statutowej na rzecz ogółu
społeczności lokalnej powiatu poddębickiego, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności
szkolnej Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Poddębicach.
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2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku
publicznego poprzez:
1) inicjowanie oraz wspieranie projektów edukacyjnych,
2) współpracę ze szkołami na rzecz wychowania młodzieży na zasadach porozumienia
z rodzicami i nauczycielami,
3) pozyskiwanie środków na modernizację i funkcjonowanie szkół,
4) promowanie edukacji zdrowotnej, ekologicznej i działalności turystycznej,
5) współpracę ze środowiskiem lokalnym,
6) działalność charytatywną,
7) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
8) działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce szkolnej,
9) naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie,
10) prowadzenie szkół, świetlic, spółdzielni socjalnych,
11) wypoczynek dzieci i młodzieży,
12) kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
13) wspieranie i upowszechnianie zdrowego trybu życia, kultury fizycznej i sportu,
14) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji,
15) ratownictwo i ochronę ludności,
16) upowszechnianie i ochronę praw konsumentów,
17) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność
na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
18) przygotowywanie młodych ludzi do świadomego wyboru zawodu i swobodnego
poruszania się po rynku pracy,
19) promocję i organizację wolontariatu,
20) aktywizację uczniów i rodziców do działań na rzecz szkoły,
21) ułatwianie młodzieży dostępu do dużych ośrodków kultury i edukacji,
22) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony
praw dziecka,
23) pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
osobom wykluczonym oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
24) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
25) prowadzenie działań na rzecz osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych od
alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz ich rodzin,
26) wzmacnianie sektora organizacji pozarządowych,
27) promowanie działań i osiągnięć szkół i ich długoletnich tradycji oraz sukcesów i losów
absolwentów,
28) działania podwyższające kwalifikacje uczniów i nauczycieli,
29) opiekę nad młodzieżą szczególnie uzdolnioną i o specyficznych potrzebach
edukacyjnych,
30) inicjowanie i popieranie badań dotyczących szkół,
31) pomoc w ruchu wydawniczym dla upowszechnienia dorobku nauczycieli i uczniów,
32) działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i zapobieganie rozwojowi patologii
społecznej,
33) rehabilitacja zawodowa i społeczna.
§6
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Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wszelkie dopuszczalne prawem formy
zachowań zmierzające ku ich urzeczywistnieniu poprzez:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
1)
7)

służenie szkołom pomocą intelektualną,
pozyskiwanie środków na realizację celów m.in. pozyskanie dotacji,
wykorzystywanie bazy lokalowej,
opracowanie programów optymalizujących funkcjonowanie i rozwój szkoły,
aktywne wspieranie rozwoju szkoły,
nawiązanie i utrzymywanie kontaktów z innymi ośrodkami, szkołami i instytucjami oraz
organizacjami partnerskimi, które są zainteresowane działalnością stowarzyszenia,
współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej, funduszami
i instytucjami oraz organami Szkoły na rzecz jej rozwoju
8) organizację spotkań, wystaw, warsztatów, prelekcji, imprez plenerowych, wymian
międzynarodowych, konferencji oraz seminariów,
9) prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej oraz edukacyjnej,
10) spotkania statutowe,
11) podejmowania działań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób ,
12) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez integrację społeczną i zawodową,
13) wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności zawodowej i społecznej osób,
o których mowa w §5 pkt 23,
14) kształtowanie właściwych postaw społecznych,
15) podejmowanie
działań
organizacyjnych,
psychologicznych,
technicznych,
szkoleniowych edukacyjnych, prawnych zmierzających do integracji społecznej
i budzenia świadomości społecznej,
16) propagowanie modelu przedsiębiorstwa społecznego, jako modelu rozwiązywania
problemów zawodowych i edukacyjnych,
17) wyrównanie szans środowisk wiejskich z miejskimi,
18) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
19) organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych,
sportowych i innych dla dzieci i młodzieży szczególnie z rodzin o trudnej sytuacji
materialnej bądź życiowej,
20) ułatwianie aktywności społecznej i zawodowej osób objętych programami pomocy
poprzez doradztwo, szkolenia, staże, poradnictwo i inne narzędzia i formy wsparcia,
21) przyznawanie stypendiów umożliwiających podejmowanie przez ich beneficjentów
konkretnych działań leżących w zakresie celów Stowarzyszenia,
22) prowadzenie działalności charytatywnej poprzez: organizowanie kwest pieniężnych,
organizowanie zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą, pozyskiwanie sponsorów
okolicznościowych i stałych,
23) podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia

§7
Stowarzyszenie dla realizacji swych statutowych celów może powołać inne organizacje
w granicach prawem dopuszczonych.
§8
Realizując cele statutowe Stowarzyszenie opiera się przede wszystkim na społecznej pracy
członków. Do prowadzenia swoich działań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
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§9
Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji pożytku
publicznego i może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna działalność statutowa.
§ 10
Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach
określonych stosowanymi przepisami dotyczącymi działalności pożytku publicznego. Dochód
z tej działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych określonych
w § 5, które są celami pożytku publicznego.

Rozdział III
§ 11
Członkowie Stowarzyszenia
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) Członków zwyczajnych,
2) Członków honorowych,
3) Członków wspierających.
§ 12
Członkowie zwyczajni
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenie może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych i nieskazana
prawomocnie za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia prywatnego lub za przestępstwo
skarbowe, która zgadza się z celami, jakie Stowarzyszenie stawia przed sobą, złoży deklarację
członkowską, która zostanie przyjęta uchwałą Zarządu i opłaca składki członkowskie.
§ 13
Członkowie wspierający
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna bądź prawna, która popiera działalność
Stowarzyszenia i opłaca zadeklarowaną przez siebie składkę członkowską. Osoby prawne
mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi
Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę. Do wymogów stawianych
kandydatowi na członka wspierającego Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio kryteria,
o których mowa w §12. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający
ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.
Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami wspierającymi
Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
§ 14
Członkowie honorowi
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona dla
Stowarzyszenia lub Szkoły. Tytuł członka honorowego nadaje, na wniosek Zarządu, Walne
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Zebranie Członków Stowarzyszenia. Do wymogów stawianych kandydatowi na członka
honorowego Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio kryteria, o których mowa
w §12.Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
§ 15
Nabywanie członkostwa
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym.
3. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez złożenie pisemnej deklaracji zawierającą
oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązaniu o opłacaniu składek. Kandydatura zostaje
przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.
4. Od decyzji odmownej przyjęcia w poczet członków przedstawionej w formie pisemnej
przysługuje prawo do odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, którego
uchwała jest w tym przedmiocie ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca
od otrzymania informacji o decyzji Zarządu.
§ 16
Prawa członków
1. Członkom zwyczajnym przysługuje:
1) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
2) prawo zgłaszania propozycji i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
3) aktywny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.
2. Członkom wspierającym przysługują te same prawa co członkom zwyczajnym, za
wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 17
Obowiązki członków
1. Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani:
1) aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
2) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz,
3) terminowo opłacać składki członkowskie i wykonywać
obowiązujące w Stowarzyszeniu,
4) propagować idee i cele Stowarzyszenia,
5) dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

inne

świadczenia

2. Członek wspierający jest zobowiązany uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia
wspomagając, zwłaszcza finansowo, jego działalność. Członek wspierający jest zobowiązany
do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia. Zasady
współpracy z członkami wspierającymi może określać umowa.
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§ 18
Sposoby i przyczyny utraty członkostwa.
1. Utrata członkostwa następuje w przypadku:
1) zrzeczenia się członkostwa poprzez złożenie Zarządowi pisemnego oświadczenia
w tym zakresie,
2) wykluczenie ze Stowarzyszenia,
3) śmierć członka,
4) utrata praw publicznych przez członka,
5) wygaśnięcia umowy z członkiem wspierającym,
6) naruszenia przez członka wspierającego postanowień umowy.
7) prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia prywatnego
lub za przestępstwo skarbowe,
8) naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Statutu lub
uchwał organów Stowarzyszenia,
2. Członek może być wykluczony ze Stowarzyszenia, jeżeli mimo upomnienia udzielonego
przez Zarząd narusza zasady statutowe lub uchwały Stowarzyszenia, działa na szkodę
Stowarzyszenia albo jego zachowanie stoi w sprzeczności z zasadami Stowarzyszenia.
3. Wykluczenie członka następuje uchwałą Zarządu przyjętą zwykłą większością głosów.
4. Od uchwały w przedmiocie wykluczenia ze Stowarzyszenia, członkowi przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od powiadomienia (pisemnego
lub ustnego) o podjęciu uchwały. Rozstrzygnięcie Walnego Zebrania Członków jest
ostateczne.
Rozdział IV.
Władze Stowarzyszenia
§ 19
1) Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 20
1. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym bądź jawnym w zależności od decyzji
większości członków biorących udział w głosowaniu.
2. Wybór władz i uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. W braku wymaganej liczby
obecnych – w II terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia –
obowiązuje zwykła większość głosów obecnych na zebraniu. W przypadku równej liczby
głosów obowiązuje głos prezesa lub przewodniczącego.
§ 21
Kadencja władz trwa 5 lat.
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§ 22
Walne Zebranie Członków
1.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia
2. Walne zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na
dwanaście miesięcy lub częściej z inicjatywy Zarządu, na pisemny uzasadniony wniosek co
najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu
i propozycjach porządku obrad wszystkich członków ustnie lub pisemnie co najmniej na 7 dni
przed jego terminem.
3. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia 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.
4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz,
z głosem doradczym, członkowie honorowi, wspierający i zaproszeni goście.
5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
2) określanie kierunków działania Stowarzyszenia,
3) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
4) podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Zarządu,
5) wybór i odwoływanie Prezesa oraz Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) uchwalenie budżetu Stowarzyszenia,
7) uchwalanie zmian statutu,
8) zatwierdzanie planów pracy,
9) podejmowanie uchwał w sprawach powoływania przez Stowarzyszenie innych
organizacji,
10) podjęcie uchwały w sprawach rozwiązania Stowarzyszenia,
11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków
Stowarzyszenia,
12) nadawanie, na wniosek Zarządu, tytułu członka honorowego,
13) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
14) zwoływanie Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny
wniosek przynajmniej 2/3 liczby członków.
6. Zmiana statutu, wybór lub odwołanie prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz
uchwalenie budżetu wymaga zwykłej większości głosów przy obecności co najmniej połowy
członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie, który może być
wyznaczony o godzinę później tego samego dnia, wymóg obecności ponad połowy członków
nie obowiązuje.
7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w drodze głosowania zwykłą większością
głosów członków uprawnionych do głosowania. O jawności głosowania decyduje większość
członków Walnego Zebrania.
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§ 23
Zarząd
1. Zarząd jest organem wykonawczym Walnego Zebrania i kieruje bieżącą działalnością
Stowarzyszenia w okresie kadencji. W posiedzeniach Zarządu mają prawo brać udział
członkowie komisji Rewizyjnej.
2. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 6 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia, w głosowaniu tajnym. W szczególnych przypadkach Zarząd ma prawo
dokooptowania do 3 członków spośród członków Stowarzyszenia.
3. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu, Wiceprezes lub Wiceprezesi Zarządu, sekretarz
oraz Członkowie Zarządu. Funkcje są wyznaczone na pierwszym zebraniu Zarządu, z tym, że
funkcje Zarządu na pierwszą kadencję zostają wyznaczone podczas Zebrania
Założycielskiego.
4. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb, w określonych przez siebie terminach, ale nie rzadziej
niż raz na 6 miesięcy.
5. Zarząd kieruje całą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
6. Do zakresu działania Zarządu należy:
1) kierowanie i koordynowanie pracy Stowarzyszenia i współpracy z innymi
organizacjami,
2) dokonywanie czynności cywilnoprawnych w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia,
3) realizacja celów Stowarzyszenia wynikających ze Statutu, nadzór nad przestrzeganiem
Statutu, uchwał i regulaminów,
4) przyjmowanie uchwał dotyczących przyjęcia nowych członków i ustania członkostwa
Stowarzyszenia,
5) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz podejmowanie działań w jego
imieniu,
6) wykonywanie uchwał walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
7) wykonywanie budżetu Stowarzyszenia, gospodarowanie i sprawowanie nadzoru nad
majątkiem Stowarzyszenia,
8) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
9) ustalanie wysokości stawek członkowskich,
10) niezwłoczne w terminie 14 dni zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie Statutu,
składu zarządu, adresu siedziby Stowarzyszenia,
11) zwoływanie Walnych Zebrań Członków z własnej inicjatywy, jak i z inicjatywy Komisji
Rewizyjnej,
12) kierowanie i zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
13) zaciąganie zobowiązań o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 (trzydzieści tysięcy
złotych), zawieranie umów oraz udzielanie wszelkiego rodzaju pełnomocnictw,
14) opracowywanie regulaminów związanych z działalnością Stowarzyszenia,
15) określanie zasady używania nazwy Stowarzyszenia oraz posługiwania się znakiem
graficznym Stowarzyszenia.

7. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
8. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są na drodze głosowania zwykłą
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większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków. O jawności
głosowania decyduje większość członków Zarządu.
9. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności
wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
10. Utrata mandatu członka Zarządu następuje na skutek upływu kadencji, rezygnacji lub
odwołania. Rezygnację członek Zarządu składa pisemnie Prezesowi Zarządu. Do utraty
mandatu członka Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy §18. Utratę mandatu członka
Zarządu stwierdza Walne Zgromadzenie Członków.
§ 24
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest organem wewnętrznej kontroli Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybranych przez Walne Zebranie Członków
w głosowaniu tajnym z tym, że skład osobowy Komisji Rewizyjnej na pierwszą kadencję
zostaje wybrany podczas Zebrania Założycielskiego. W szczególnych przypadkach Komisja
ma prawo dokooptowania jednego członka spośród członków Stowarzyszenia. Komisja
wybiera ze swego grona przewodniczącego.
3. Zebrania Komisji odbywają się w miarę potrzeb – nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.
Wszystkie decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu większością głosów.
O jawności głosowania decyduje większość członków Komisji.
4. Do zadań komisji należą:
1) kontrola działalności Zarządu i finansów Stowarzyszenia,
2) udzielanie zgody na dokonywanie w imieniu Stowarzyszenia rozporządzeń prawem
i zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę 30 000 zł (trzydzieści tysięcy
złotych),
3) składanie wniosków i sprawozdań o udzieleniu absolutorium Zarządowi przez Walne
Zebranie,
4) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
5) przedstawienie sprawozdań i wniosków pokontrolnych Walnemu Zebraniu Członków
Stowarzyszenia,
6) prawo brania udziału w zebraniach Zarządu z głosem doradczym,
7) prawo wglądu i kontrola dokumentacji Stowarzyszenia.
5. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do
żądania przedstawienia przez Zarząd wszelkich dokumentów dotyczących działalności
Stowarzyszenia oraz żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych
wyjaśnień.
6. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Stowarzyszenia lub ze stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa,
małżeństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu, być
skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej oraz otrzymywać z tytułu
członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia
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w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r.
o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
§ 25
W przypadku wystąpienia konieczności uzupełnienia składu organów Stowarzyszenia
w czasie trwania kadencji, uzupełnienie może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji
dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie
można powołać nie więcej niż połowę składu organu. W przypadku wystąpienia konieczności
uzupełnienia składu organu Stowarzyszenia o więcej niż połowę składu organu, Walne
Zebranie Członków wybiera brakujących członków tych organów. W brakujące miejsca
wstępują osoby o najwyższej liczbie głosów otrzymanych podczas głosowania.
Rozdział V.
Majątek i gospodarka finansowa Stowarzyszenia
§ 26
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek i innych świadczeń członkowskich, darów,
spadków, zapisów, dotacji i subwencji, ofiarności publicznej, w tym zbiórek publicznych,
dochodów z imprez, konkursów, innych wpływów i projektów oraz środków przekazanych
z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
2. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny,
spadki, zapisy dotacje i subwencje. Cały uzyskany przez Stowarzyszenie dochód
przeznaczony jest na realizację celów statutowych.
3. Majątek Stowarzyszenia może służyć wyłącznie do realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do
jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy 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) przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego
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) wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów
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) nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich Osoby bliskie, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
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5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w sposób umożliwiający rachunkowe wyodrębnienie
przychodów, kosztów i wyników każdej z form działalności: odpłatnej i nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego.
6. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd. Decyzje w sprawie
nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
7. Uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia jest Zarząd.
8 Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagany jest
podpis dwóch osób: prezesa i jednego z członków zarządu. Decyzje finansowe i zobowiązania
majątkowe wymagają podpisów dwóch osób: prezesa i jednego z członków zarządu. Do
rozporządzenia prawem i zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę 30 000
(trzydziestu tysięcy) złotych wymagana jest ponadto pisemna zgoda Komisji Rewizyjnej.
Rozdział VI
Przepisy końcowe
§ 27
Zmiany w Statucie
1. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia podjętej zwykłą większości głosów przy obecności przynajmniej połowy
uprawnionych do głosowania. W braku wymaganej liczby obecnych – w II terminie,
obowiązuje zwykła większość głosów obecnych na zebraniu.
2. Projekt proponowanych zmian w Statucie należy złożyć do Zarządu co najmniej na 14 dni
przed terminem Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
§ 28
Rozwiązanie Stowarzyszenia
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia
Członków Stowarzyszenia podjętej jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy obecności co
najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W braku wymaganej liczby
obecnych – w II terminie, obowiązuje zwykła większość głosów obecnych na zebraniu.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku
Stowarzyszenia.
3. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.
§ 29
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1393 ze zm.) oraz
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.
z 2016 r. poz. 1817).
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