STATUT
STOWARZYSZENIA Po drugiej stronie cukru
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Po drugiej stronie cukru - zwane dalej Stowarzyszeniem.

2.

Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Zielonej Górze.
§2

Stowarzyszenie

działa

na

podstawie

przepisów

ustawy

z

dnia

7

kwietnia

1989

Prawo

o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.
§3
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
§4
1.

Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2.

Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na
terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§5

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
§6
Stowarzyszenie używa zastrzeżonych symboli i pieczęci z jego nazwą, zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.
§7
1.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków i wolontariuszy

2.

Stowarzyszenie dla realizacji swych celów oraz zadań może zatrudniać pracowników.

3.

Stowarzyszenie może zatrudnić swoich członków do wykonania zadań nie związanych
z funkcjami pełnionymi w Stowarzyszeniu.
§8

Stowarzyszenie może powoływać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczalnych.
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Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA
§9
1.

Celami głównymi Stowarzyszenia Po drugiej stronie cukru są:

a)

pomoc, opieka i wsparcie obejmujące rodziny, których członkowie (a w szczególności dzieci i młodzież)
chorują przewlekle na cukrzycę typu 1, choroby jej towarzyszące i inne choroby przewlekłe;

b)

organizacja działań podnoszących poziom opieki medycznej, z uwzględnieniem pomocy psychiatrycznej
i psychologicznej dla osób chorych i ich rodzin;

c)

podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat cukrzycy typu 1, chorób jej towarzyszących i innych
chorób przewlekłych

2.

Celami Stowarzyszenia są również działania w zakresie:

a)

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób;

b)

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

c)

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

d)

działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym;

e)

działalności charytatywnej i dobroczynnej;

f)

ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011
r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138);

g)

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

h)

promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;

i)

działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

j)

działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

k)

działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

l)

działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i
wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

m) działalności oświatowej w w tym również polegająca na kształceniu studentów
n)

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

o)

nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

p)

działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

q)

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

r)

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

s)

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

t)

ochrony środowiska,

u)

turystyki i krajoznawstwa;

v)

działalności kulturalnej;
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w)

porządku i bezpieczeństwa publicznego;

x)

upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji;

y)

udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

z)

upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

aa) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
bb) promocji i organizacji wolontariatu;
cc) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
dd) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
ee) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o pożytku publicznym i wolontariacie, w zakresach określonych w powyższych punktach

§ 10
1.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a)

prowadzenie działalności informacyjnej, doradczej, promocyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej, badawczej,
wydawniczej

i

publicystycznej

oraz

działalności

w

zakresie

poradnictwa

i

pomocy

psychologiczno-pedagogicznej;
b)

organizowanie i wspieranie szkoleń, warsztatów, konkursów, konferencji, sympozjów, wernisaży, dni
otwartych;

c)

organizowanie świadczeń na rzecz społeczności lub osób indywidualnych;

d)

organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych;

e)

prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej;

f)

pozyskiwanie środków finansowych na działania statutowe;

g)

współpracę z instytucjami i stowarzyszeniami w Polsce i za granicą podejmującymi podobne działania i
mającymi podobne cele;

h)

prowadzenie działań na rzecz integrowania lokalnych społeczności;

i)

realizację projektów w tym współfinansowanych ze środków rządowych, samorządowych unijnych,
programów regrantingowych;

j)

współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi, pozarządowymi, sektorem gospodarczym;

k)

realizację zadań publicznych zgodnych z celami Stowarzyszenia;

l)

prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

2.

Stowarzyszenie prowadzi działalność z statutową z § 9 i § 10.1 zarówno jako działalność nieodpłatną i
odpłatną.

3.

Dochód z działalności odpłatnej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych
należących do sfery zadań publicznych.
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Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§ 11
1.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a)

członków zwyczajnych,

b) członków wspierających,
c) członków honorowych.
§ 12
1.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną
deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

2.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia

3.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w działalność i rozwój Stowarzyszenia

4.

Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie
z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
§ 13

1.

Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu
i zobowiązaniu do płacenia składek, a ponadto:

a)

osoby fizyczne: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,

b)

osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer NIP, dołączając także odpis z właściwego
rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

2.

O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji
Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

3.

Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków,
którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść
w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.
§ 14

1.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:

a)

uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu,

b)

wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia,

c)

zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością
i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,

d)

uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

2.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

a)

brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
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b)

przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,

c)

nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,

d)

regularnie opłacać składki członkowskie.
§ 15

1.

Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

a)

pisemnej rezygnacji z członkostwa,

b)

śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych
albo utraty praw publicznych,

c)

likwidacji członka będącego osobą prawną,

d)

wykluczenia.

2.

Wykluczenie członka następuje w przypadku:

a)

nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

b)

postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,

c)

postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre
imię,

d)

działania na szkodę Stowarzyszenia.

3.

O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia
członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd
niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

4.

Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) - c) stwierdza Zarząd w formie uchwały,
przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.

5.

Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do
Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały.
Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
§ 16

1.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce
zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do
Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji przystąpienia oraz
oświadczenia o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.

2.

Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

3.

Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 15.1.c i § 15.2.
§ 17

Członkowie wspierający mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu
z głosem doradczym.
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Rozdział IV
ORGANY STOWARZYSZENIA
§ 18
Władzami Stowarzyszenia są:
a)

Walne Zebranie Członków

b)

Zarząd Stowarzyszenia,

c)

Komisja Rewizyjna.
§ 19

1.

Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym
lub tajnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.

2.

Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lat.

3.

W przypadku zmniejszenia składu wybieralnych władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, uzupełnienie
ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ
zmniejszeniu. Liczba członków powołanych w tym trybie nie może przekroczyć 1/3 składu organu.

4.

Tryb i formy działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą określać regulaminy wewnętrzne uchwalone
przez te organy.
§ 20

1.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Rozstrzyga ostatecznie
o wszystkich sprawach należących do zakresu działalności Stowarzyszenia, które wynikają
z realizacji jego statutowych celów.

2.

Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3.

Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku, jako sprawozdawcze, i co trzy lata,
jako sprawozdawczo- wyborcze.

4.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na
pisemny wniosek:

a) członka Komisji Rewizyjnej
b) co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
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§ 21
1.

W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia

2.

Członkowie zwyczajni uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym, natomiast
członkowie wspierający – z głosem doradczym.

3.

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków zawiadamia Zarząd pisemnie
członków nie później niż 14 dni przed jego terminem. Jako ważne uznaje się również zawiadomienie
za pomocą poczty elektronicznej lub innej formy pisemnej elektronicznej.

§ 22
1.

Kworum wymagane dla ważności Walnego Zebrania Członków wynosi połowę liczby członków
zwyczajnych dla Stowarzyszenia.

2.

Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie ma wymaganego kworum, zwołuje się
Walne Zebranie Członków w drugim terminie po upływie jednej godziny od pierwszego terminu.

3.

Walne Zebranie Członków w drugim terminie jest ważne, jeżeli członkowie uprawnieni do głosowania
zostali prawidłowo powiadomieni o terminie Walnego Zebrania Członków, co potwierdzi Zarząd.

4.

Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu
tajnym lub jawnym, w zależności od ustaleń Walnego Zebrania Członków z wyjątkami ustanowionymi
w niniejszym statucie. Zapis dotyczy wszystkich uchwał poza zmianami statutu i likwidacji
Stowarzyszenia, zagadnienia te opisano w dalszej części statutu.

§ 23
1.

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia w szczególności należy:

a)

uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,

b)

uchwalenie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,

c)

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

d)

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności minionej kadencji,

e)

udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,

f)

wybór Prezesa i Członków Zarządu,

g)

wybór członków Komisji Rewizyjnej,

h)

uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,

i)

ustalanie wysokości składek członkowskich,

j)

podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

k)

podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,

l)

powoływanie i likwidacja oddziałów Stowarzyszenia,

m) powoływanie pełnomocnika Walnego Zebrania Członków do podpisywania umów z członkami Zarządu,
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n)

podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach
niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.

2.

Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być
przez Walne Zebranie Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony
o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

3.

Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera
Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej
prowadzą obrady.
§ 24

1.

Zarząd składa się z 3 członków: Prezesa oraz dwóch Wiceprezesów.

2.

Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany
Wiceprezes.

3.

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
§ 25

1.

Członkiem Zarządu nie może zostać osoba, nie może zostać osoba, która została skazana
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe na dowód czego składa stosowne oświadczenie.

2.

Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej, ani zostawać z członkami Zarządu w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej, na dowód czego składają stosowne oświadczenie.

3.

Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.

4.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia
zwoływane są przez jednego członka Zarządu.

5.

W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
oraz zaproszeni członkowie Stowarzyszenia
§ 26

1.

Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

a)

realizacja uchwał Walnego Zebrania,

b)

kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,

c)

podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,

d)

uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

e)

składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

f)

wskazywanie rodzajów i zakresów prowadzonej działalności odpłatnej statutowej,

g)

nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia

h)

wskazywanie rodzajów i zakresów działalności odpłatnej prowadzonej przez Stowarzyszenie
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§ 27
1.

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania wewnętrznej kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.

2.

Komisja Rewizyjna składa się z minimum dwóch członków w tym Przewodniczącego.

3.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani zostawać z członkami Zarządu
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości służbowej, na dowód czego składają stosowne oświadczenie.

4.

Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może zostać osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe na dowód
czego składa stosowne oświadczenie.

5.

Komisja Rewizyjna konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu.

6.

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

7.

Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.

8.

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

9.

W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego.

§ 28
1.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)

przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,

b)

składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu c) zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium
ustępującemu Zarządowi,

d)

przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,

e)

prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,

f)

składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania.
§ 29

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem
doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.
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Rozdział V
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA
§ 30
1.

Majątek Stowarzyszenia stanowią: ruchomości, nieruchomości i fundusze

2.

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a)

Składki członkowskie

b)

Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,

c)

Dotacje, subwencje, udziały i lokaty,

d)

Dochody z własnej działalności
§ 31

1.

Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.

Cały dochód Stowarzyszenie przeznacza na działalność statutową, w szczególności dochód nie może
być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.
§ 32

1.

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia z wyłączeniem
nieruchomości podejmuje Zarząd.

2.

Nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków.
§ 33

Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci
członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania
powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
§ 34
Zabrania się:
a)

udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji 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, zwanych dalej „osobami
bliskimi”,

b)

przekazywania ich 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
z celu statutowego,
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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.
§ 35

1.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym realizacji
jego celów statutowych.

2.

O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Walne
Zebranie.
§ 36

1.

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach związanych z zaciąganiem
zobowiązań do kwoty 10 000,00 pln, składają samodzielnie:

a)

Prezes lub

b)

Każdy z Wiceprezesów

2.

W przypadku oświadczeń woli w tym zobowiązań powyżej kwoty 10 000,00 pln

w imieniu

Stowarzyszenia składa co najmniej Prezes i Wiceprezes.

3.

Zarząd może powoływać pełnomocników do dokonywania określonych w pełnomocnictwie czynności
prawnych oraz reprezentowania Stowarzyszenia przed sądami i organami administracyjnymi.

§ 37
Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie
Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
§ 38
1.

Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością
dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

2.

Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych
likwidatorów.

3.

Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego
Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
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