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STATUT 

Stowarzyszenia Wille Borki  

  

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Stowarzyszenie działa na podstawie statutu i nosi nazwę Stowarzyszenie „Wille Borki” i w 

dalszej części Statutu zwane jest Stowarzyszeniem. 
 

§ 2 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach 

niezarobkowych. 

Stowarzyszenie powołane jest na czas nieograniczony. 

 

§ 3 

Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązujących przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 

1989 r. prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r., Nr 79, poz. 855; z późn. 

zmianami) oraz niniejszego Statutu. 

Z chwilą wpisania Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszenie posiada 

osobowość prawną. 

 

§ 4 

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Podkowa Leśna. 
 

§ 5 

Stowarzyszenie  może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o 

podobnym celu działania.  
 

§ 6 

1.  Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 

2.  Stowarzyszenie do przeprowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników 

ustalając dla nich odpowiednie wynagrodzenie. 

 

§ 7 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach 

określonych w odrębnych przepisach. 

2. Dochód z takiej działalności służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie 

może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków. 

 

§ 8 

Nazwa Stowarzyszenia może być prawnie zastrzeżona. 

Stowarzyszenie ma prawo używać własnej pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami. 
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Rozdział II 

Cele i sposoby działania 

 

§ 9 

Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Przyłączenie  dzielnicy Wille Borki do Podkowy Leśnej oraz integracji mieszkańców 

Borek i Podkowy Leśnej   

2. Poprawa warunków życia mieszkańców dzielnicy Wille Borki  

3. Ochrona wartości  urbanistycznych, architektonicznych, przyrodniczych i historycznych 

dzielnicy Wille Borki  

4. Inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej i edukacyjnej i integracyjnej  

5. Wspieranie działań proekologicznych oraz prospołecznych 

6. Propagowanie sportu, aktywnego spędzania czasu i rekreacji  

7. Promowanie idei i inicjatyw służących rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, ze 

szczególnym uwzględnieniem samorządu lokalnego.  

8. Upowszechnienie wiedzy historycznej na temat dzielnicy Wille Borki oraz Miasta-Ogrodu 

Podkowa Leśna.  
 

§ 10 

Cel określony w § 9 Stowarzyszenie realizuje przez: 

1. Podejmowanie wszelkich działań na rzecz przyłączenia dzielnicy Wille Borki do Podkowy 

Leśnej. 

2. Organizowanie i współorganizowanie działalności sportowej, spotkań, odczytów i 

koncertów - mających na celu propagowanie zadań określonych statutem, 

3. Wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych 

4. Współpracę z  jednostkami samorządu terytorialnego i  innymi organizacjami  

 

§ 11 

Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów może powołać inne jednostki 

organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych. 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 12 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. 
 

§ 13 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1. członków zwyczajnych, 

2. członków wspierających, 

3. członków honorowych. 
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§ 14 

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna mieszkająca lub posiadająca 

nieruchomość na terenie osiedla Wille Borki lub w Podkowie Leśnej  mająca ukończone 16 

lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, 

która zobowiąże się do akceptacji celów Stowarzyszenia, złoży pisemną deklarację 

członkowską, opłaci wpisowe oraz składkę. 

O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd w 

formie uchwały, na podstawie deklaracji złożonej przez osobę zainteresowaną i zawierającej 

pisemną rekomendację trzech członków Stowarzyszenia.  

Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych, zainteresowanemu przysługuje 

prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie jednego miesiąca od daty 

zawiadomienia o odmowie przyjęcia. Uchwala Walnego Zebrania w tym przedmiocie jest 

ostateczna 

Członkowie – założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi z chwilą 

założenia Stowarzyszenia. 
 

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

idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia. 

Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu. 
 

Członkiem wspierającym może być osoba prawna, która interesuje się działalnością 

Stowarzyszenia i zadeklarowała pomoc finansową lub rzeczową na jego cele. Osoba prawna 

działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 
 

§ 15 

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo: 

1) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z głosem stanowiącym, 

2) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, 

3) udziału we wszystkich działaniach Stowarzyszenia,  

4) uzyskania pomocy Stowarzyszenia w pracach wynikających ze statutu oraz do korzystania 

ze wszystkich innych możliwości działania, jakie stwarza członkom Stowarzyszenie. 

5) Zgłaszać wnioski dotyczące prac Stowarzyszenia 

 

§ 16 

1. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie członkowi zwyczajnemu, pod 

warunkiem ukończenia 16  roku życia. 

2. Członek wspierający i honorowy ma prawo występować z głosem doradczym 

w statutowych władzach Stowarzyszenia. 
 

§ 17 

1.  Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy: 

1) przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

2) popieranie i aktywny udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, 

3) uczestniczenie w Walnych Zebraniach, 

4) dbałość o dobry wizerunek Stowarzyszenia,  

5) regularne opłacanie składek członkowskich. 
 

2.  Członkowie honorowi i wspierający zwolnieni są z opłacania składek członkowskich. 
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§ 18 

1.  Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie 

Zarządowi,  

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, 

3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą 

składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres ponad 12 miesięcy, 

4) utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu, 

5) wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały z powodu: 

a)  rażącego naruszania statutu Stowarzyszenia, 

b) nieprzestrzegania postanowień, uchwał, regulaminów Stowarzyszenia, 

c) zachowania niegodnego, wbrew powszechnie przyjętym zasadom etyki. 

6) pozbawienia członkostwa honorowego w drodze uchwały Walnego Zebrania na 

wniosek Zarządu. 

2. Zarząd ma obowiązek poinformować osobę wykluczoną/ skreśloną w terminie 7 dni od 

powzięcia uchwały o wykluczeniu/skreśleniu, osobiście lub listem poleconym, 

zawierającym uzasadnienie uchwały i pouczenie o możliwości odwołania się do Walnego 

Zebrania Członków. 

3.  Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia/skreślenia członkowi przysługuje 

odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków w tej sprawie jest ostateczna. 

4.  Do czasu rozpatrzenia odwołania członek jest zawieszony w prawach i obowiązkach. 

5. Członek, który z własnej woli wystąpił z Stowarzyszenia lub został skreślony z powodu 

niepłacenia składek ma prawo do ponownego wstąpienia do Stowarzyszenia na ogólnych 

zasadach, pod warunkiem uregulowania zaległości za czas przynależności do 

Stowarzyszenia. 

6.  Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się zasady określone w pkt 2 i 3. 
 

Rozdział IV 

Organy Stowarzyszenia 

 

§ 19 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Członków’ 

2. Zarząd, 

3. Komisja Rewizyjna. 
 

§ 20 

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór 

odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków 

Walnego Zebrania Członków. 

2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą pełnić tę samą funkcję nie dłużej niż 

przez dwie kadencje. 

3. W przypadku śmierci, wykluczenia lub wystąpienia członka władz Stowarzyszenia 

w trakcie kadencji skład osobowy władz musi być uzupełniony poprzez przeprowadzenie 

wyborów na nie obsadzone stanowisko. Do chwili przeprowadzenia wyborów na wolne 

stanowiska władze Stowarzyszenia mogą dokooptować osoby spośród członków 

Stowarzyszenia, nie pełniących innych funkcji.  

4. Członków Zarządu Stowarzyszenia powołuje się na okres wspólnej kadencji, co oznacza, iż 

mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji zarządu, wygasa 
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równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków zarządu. Zapis ten stosuje 

się odpowiednio do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. 
 

Walne Zebranie Członków 

 

§ 21 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2.  W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni, 

2)  z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście. 

3. Walne Zebranie Członków odbywa się co najmniej raz w roku. 

4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd 

zawiadamia w formie pisemnej członków Stowarzyszenia, co najmniej na 14 dni przed 

terminem Walnego Zebrania; za zachowanie formy pisemnej uważa się wysłanie 

zawiadomienia drogą mailową na ostatni podany Zarządowi adres mailowy. 

5. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest władne do podejmowania uchwał 

w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do 

głosowania, w drugim wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut później niż pierwszy 

termin bez względu na ilość osób uprawnionych do głosowania - zwykłą większością 

głosów. 

6. Uchwały Walnego Zebrania Członków, z wyłączeniem uchwał o zmianie Statutu 

i rozwiązania Stowarzyszenia, zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 

głosów, z tym zastrzeżeniem, iż uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawach 

personalnych zapadają w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Głosowanie 

tajne zarządzane jest również na wniosek co najmniej 1/3 obecnych. 

7. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos. 
 

§ 22 

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2.  Zwyczajne Walne Zebranie Członków może być: 

1) sprawozdawcze, które odbywa się raz do roku, do 31 marca roku następnego 

2) sprawozdawcze – wyborcze, które odbywa się co cztery lata. 

4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie porządku 

obrad. 

5. Walne Zebranie Członków prowadzone jest przez członków Zarządu. 

6. Na początku każdego roku działalności Stowarzyszenia, podczas pierwszych obrad 

Walnego Zebrania wybieranych jest dwóch protokolantów Walnego Zebrania z pośród 

członków nie pełniących innych funkcji. 
 

§ 23 

Wyborcze Walne Zebranie Członków 

1. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są podczas Wyborczego Walnego 

Zebrania w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. 

2. W celu przeprowadzenia obrad Wyborczego Walnego Zebrania, na początku zebrania 

wyłania się w głosowaniu jawnym przewodniczącego obrad.  

3. Obrady protokołuje sekretarz zebrania wybrany w głosowaniu jawnym. Sekretarz nie 

może być członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. 

4. Na zebraniu wyborczym przedstawiane są kandydatury do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

5. Wybierana jest komisja skrutacyjna w głosowaniu jawnym, w składzie – przewodniczący 

i 2 członków. 
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6. Po ogłoszeniu wyników głosowania Zarząd i Komisja Rewizyjna konstytuują się na 

zebraniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

7. Podział funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej zostaje podany do wiadomości 

Członków.  
 

§ 24 

1.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 

1) z własnej inicjatywy, 

2)  na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

3)  na pisemny wniosek 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia z podaniem 

porządku Walnego Zebrania. 

2.  O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 

Członków Zarząd Główny powiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem 

zebrania. Zawiadomienie powinno zawierać termin zebrania, miejsce oraz porządek 

obrad. 

3.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć w ciągu 30 dni od daty 

złożenia wniosku do Zarządu. 

4.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje tylko nad sprawami, dla których 

zostało zwołane. 
 

§ 25 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy: 

1) określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia, 

2) uchwalenie statutu i jego zmian, 

3) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia, 

4) ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego, 

5) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia, 

6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań działalności władz Stowarzyszenia, 

7) nadawanie godności członka honorowego, 

8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich, 

9) rozpatrywanie wniosków i postulatów przez członków Stowarzyszenia lub jego władzę, 

10) zatwierdzanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia,  

11) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych na obrady, dotyczących 

działalności Stowarzyszenia, 

12) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 

13) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej, 

14) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do stowarzyszeń i organizacji 

zagranicznych i krajowych, 

15) zezwalanie Zarządowi Stowarzyszenia na zaciągnięcie pożyczek, kredytów lub umów 

leasingowych, udzielenie poręczenia, 

16) zezwalanie Zarządowi Stowarzyszenia zgody na nabywanie, zbywanie lub obciążanie 

nieruchomości Stowarzyszenia. 
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Zarząd  

§ 26 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego 

Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed 

Walnym Zebraniem Członków. 

2. Zarząd wybierany jest podczas wyborczego Walnego Zebrania Członków. 

3. Zarząd liczy od czterech  do sześciu członków. 

4. W skład zarządu wchodzą: Prezes, Zastępca Prezesa, skarbnik oraz członkowie Zarządu. 

Zarząd powinien ukonstytuować się w ciągu 7 dni od dnia wyboru. Dotyczy to również 

organów strukturalnych Stowarzyszenia. 

5. Zasady działania Zarządu oraz jego regulamin opracowuje Zarząd, a następnie poddaje je 

pod głosowanie Walnego Zebrania. 

6. Członek władz Stowarzyszenia może być odwołany, jeżeli nie przejawia aktywności i nie 

wywiązuje się z przyjętych obowiązków. Odwołania dokonuje organ, którego jest 

członkiem. Odwołany członek władz Stowarzyszenia ma prawo odwołania się do 

Walnego Zebrania Członków. 
 

§ 27 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.  

2. W posiedzeniu Zarządu ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej. 

3. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub jego zastępca. Każde posiedzenie jest 

protokołowane. Protokół podpisują: protokolant i przewodniczący zebrania. Protokół jest 

akceptowany przez Zarząd Stowarzyszenia na następnym posiedzeniu Zarządu. 

4. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów. 

5. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy 

członków Zarządu, w tym prezesa lub jego zastępcy. W przypadku równej liczby głosów 

decyduje głos Prezesa Zarządu. 
 

§ 28 

Do zakresu działania Zarządu należy: 

1) realizacja celów Stowarzyszenia, 

2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 

3) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków, 

4) określanie szczegółowych kierunków działania, 

5) powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań, 

6) reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu, 

7) zwoływanie Walnych Zebrań członków, 

8) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków, 

9) prowadzenie dokumentacji członkowskiej, 

10) opracowywanie i składanie rocznych sprawozdań ze swej działalności na Walnym 

Zebraniu Członków, 

11) opracowywanie rocznych planów pracy, preliminarzy dochodów i wydatków, 

sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności statutowej, 

12) uchwalanie budżetu, 

13) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 

14) podejmowanie decyzji dotyczących zwalniania i zatrudniania pracowników. 

15) współpraca z terenowymi organami władzy państwowej i samorządowej. 
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Komisja Rewizyjna 

 

§ 29 

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli 

nad jego działalnością. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego i jego 

zastępcy. 

3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu. 

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym bezwzględną 

większością głosów w składzie co najmniej 50% jej członków. Na podstawie uchwały 

pełnego składu komisji, Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu 

tajnym. 

5. Komisja działa kolegialnie, dokonując kontroli działalności Stowarzyszenia przynajmniej 

raz w roku. Ze swych czynności kontrolnych spisuje protokół. 
 

§ 30 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności gospodarki 

Stowarzyszenia i terminowości opłacania składek członkowskich, przynajmniej raz 

w roku. 

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli. 

3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie 

stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,  

a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu. 

4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd 

w terminie ustalonym statutem. 

5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę 

udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia. 

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 
 

§ 31 

W przypadkach określonych w § 30 pkt 3 i 4 Walne Zebranie Członków powinno być 

zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie 

Zarządu nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia żądania. 
 

§ 32 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach 

Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich 

szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 
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Rozdział V 

Majątek i fundusze 

 

§ 33 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
 

§ 34 

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

1) wpływy ze składek członkowskich, 

2) darowizny, subwencje, dotacje, spadki, zapisy, ofiarność publiczna, poczynione na 

rzecz Stowarzyszenia, 

3) prawa majątkowe oraz pożyczki i dochody z tych praw, 

4) dochody ze zbiórek, aukcji, przetargów organizowanych przez lub na rzecz 

Stowarzyszenia, 

5) odsetki bankowe i inne przychody kapitału, 

6) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności 

gospodarczej, dochody z majątku Stowarzyszenia), 

7) dochody z rzeczy ruchomych i nieruchomości, 

8) inne wpływy i dochody. 

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 

3. Środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym 

Stowarzyszenia, po uwzględnieniu wydatków na bieżące potrzeby. 

4. Składka członkowska opłacana jest na rok kalendarzowy. 

5. Składka członkowska powinna wpłynąć do Stowarzyszenia do 31 marca danego roku 

kalendarzowego. 

6. Nowy członek Stowarzyszenia opłaca wpisowe oraz składkę za rok kalendarzowy 

w chwili zapisania się do Stowarzyszenia. Wpłata składki jest warunkiem wpisu na listę 

członków Stowarzyszenia. 

7. Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi. 

8. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

9. Postanowienia Statutu dotyczące składek członkowskich stosuje się odpowiednio do 

Członków Założycieli. 
 

§ 35 

 

1. Do podpisywania korespondencji oraz innych pism nie dotyczących praw i obowiązków 

majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, uprawniony jest każdy  Członek Zarządu. 

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w przedmiocie praw 

i obowiązków majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających 

łącznie, w tym Prezes lub Zastępca Prezesa/skarbnik. 
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Rozdział VI 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§ 36 

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia 

przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 80 % głosów, przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa 

sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku pozostałego po likwidacji 

Stowarzyszenia.  

3. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu. 

4. Obowiązki likwidatora oraz sposób likwidacji określa ustawa Prawo o stowarzyszeniach. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy 

odpowiedniej ustawy. 

6. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych 

w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 

Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855; z późniejszymi zmianami). 


