STATUT
STOWARZYSZENIA na rzecz ZESPOŁU SZKÓŁ IM. EMILII SUKERTOWEJ – BIEDRAWINY W
MALINOWIE

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na rzecz Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej -Biedrawiny
w Malinowie w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów: Ustawa „Prawo o
Stowarzyszeniach” (Dz.U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późn. zmianami), Ustawa „O działalności pożytku
publicznego i wolontariacie” (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) oraz niniejszego statutu.
3. Siedzibą stowarzyszenia jest Zespół Szkół w Malinowie.
Adres: Malinowo 10; 13 – 200 Działdowo.
Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
4. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z
poszanowaniem tamtejszego prawa.
5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych
celach.
6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
7. W ramach stowarzyszenia działa Szkolny Klub Hotelarsko – Gastronomiczny.
8. Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych.

ROZDZIAŁ II

CELE I FORMY DZIAŁANIA
§1
Celem Stowarzyszenia jest:

1. Działanie na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa kulturowego Zespołu Szkół
im. Emilii Sukertowej – Biedrawiny oraz pielęgnowania tradycji Szkoły.
2. Nawiązywanie i utrzymywanie więzi łączących absolwentów, uczniów, nauczycieli, sympatyków Szkoły
oraz społeczności lokalnej.
3. Udzielanie wszechstronnej pomocy Szkole w realizacji jej zadań edukacyjnych, oświatowych i
wychowawczych.
4. Promowanie działalności i osiągnięć Szkoły oraz pracy i życia jej wybitnych absolwentów.
5. Udzielanie pomocy społecznej rodzinom, uczniom i innym osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
dążenie do wyrównania szans tych rodzin i osób.
6. Działalność w zakresie porządku, bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom
społecznym.
7.Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej.
8.Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
9. Ochrona i promocja zdrowia. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
10. Działalność w zakresie ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego.
11. Działanie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową.
12. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
13. Promocja i organizacja wolontariatu.
14. Działalność na rzecz kształcenia ustawicznego dla dorosłych, prowadzenie kursów kwalifikacyjnych i
zajęć projektowych.
§2
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez działania takie jak:
1. Inspirowanie, aktywizacji i organizacji środowiska absolwentów, pracowników i sympatyków Zespołu
Szkół im. Emilii Sukertowej – Biedrawiny w Malinowie.
2. Pomoc w organizowaniu uroczystości państwowych, religijnych, jubileuszowych i koleżeńskich w Szkole
i w środowisku lokalnym.

3.Gromadzenie i aktualizowanie informacji o wybitnych absolwentach Zespołu Szkół im. Emilii
Sukertowej – Biedrawiny w Malinowie oraz ich losach.
4.Współdziałanie z władzami, instytucjami i organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.
5.Współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej, funduszami i instytucjami oraz
organami Szkoły na rzecz rozwoju Zespołu Szkół oraz miejscowości Malinowo.
6. Współpracę z placówkami i instytucjami oświatowymi, kulturalnymi i religijnymi.
7. Promocję i organizację wolontariatu.
8. Organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i dorosłych m.in. letniego i zimowego wypoczynku
dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnością intelektualną i ruchową.
9. Organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji oraz pomocy i opieki dla osób starszych i
niepełnosprawnych, promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć.
10. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
11. Kształtowanie świadomości ekologicznej oraz działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego
12. Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych pochodzących z dobrowolnych świadczeń osób,
stowarzyszeń, fundacji, funduszy europejskich, organizacji spółdzielczych, zawodowych, samorządowych,
przedsiębiorstw, ofiarodawców zagranicznych i krajowych, z imprez i zbiórek publicznych z
przeznaczeniem na realizację zadań podejmowanych przez Stowarzyszenie, społeczne komitety pomocy
szkole i samą szkołę.
13. Organizowanie osób i środków dla realizacji przyjętych celów.
§3
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:
1. Działalność odpłatna:
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
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
90.04.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie

2. Działalność nieodpłatna:
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
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA – PRAWA I OBOWIĄZKI

§1
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie
członkiem wspierającym Stowarzyszenia i działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych
b) wspierających
c) honorowych
§2
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację.
Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od
daty złożenia deklaracji.
2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia 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 być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w
działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne
Zebranie, na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

§3
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia.
2. Korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
3. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
4. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia oraz działalności Zarządu.
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów.
2. Uczestniczenia w Walnych Zebraniach członków.
3. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Regularnego opłacania składek.
3. 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.
4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania
statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
5. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§4
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań
odnośnie Stowarzyszenia
b) wykluczenia uchwałą Zarządu:

z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia

z powodu notorycznego uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia

nieusprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zebraniu przez okres jednego roku

z powodu uchylania się od opłacania składki członkowskiej przez okres jednego roku

działania na szkodę Stowarzyszenia

na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu
d)śmierci członka oraz 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 Zgromadzeniu Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest
ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA STOWARZYSZENIA

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej Walnym Zebraniem
b) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem
c) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w
głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów .
3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez trzy
kadencje.
4. W przypadku, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu
w trakcie trwania kadencji, dany organ będzie uprawniony do uzupełnienia swojego składu poprzez
dokooptowanie w drodze uchwały odpowiednio Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
5. Uzupełnienie składu organu, w sposób opisany wyżej, nie może dotyczyć więcej niż połowy składu
danego organu.
§2
WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie. W Walnym Zebraniu biorą udział: z głosem
stanowiącym - członkowie zwyczajni, jako wolni słuchacze - członkowie honorowi i zaproszeni goście.
2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków na 14 dni przed terminem Walnego
Zebrania.
§3
1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje się raz w roku.
3.Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych
przypadkach. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji
Rewizyjnej lub na umotywowane żądanie, co najmniej 1/10 członków zwyczajnych.

§4
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia należą:
1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
2. Uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia.
3. Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia.
4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.

5. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Uchwalanie budżetu.
7. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia.
8. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.
9. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
10. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
11. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
12. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
13. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie
zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
§5
1.
Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Uchwały w sprawach
dotyczących wyboru członków organów podejmowane są w głosowaniu jawnym.
2.
Uchwały wchodzą w życie z chwilą ich zatwierdzenia.
3.
Zapis ust. 1 i 2. nie obowiązuje w przypadku uchwalenia zmiany statutu (patrz ROZDZIAŁ VI
§1, ust.1) i rozwiązania Stowarzyszenia (patrz ROZDZIAŁ VI §2, ust.1).
4.
Zapis ust. 1 i 2 nie obowiązuje w sprawach dotyczących wyboru członków organów
Stowarzyszenia (patrz § 7, ust. 1; § 10, ust. 1 ).
§6
ZARZĄD
Zarząd posiada kompetencje stanowiące i wykonawcze, kieruje sprawami Stowarzyszenia i odpowiada
przed Walnym Zebraniem Członków.
§7
1.
Wyboru
Zarządu
Stowarzyszenia
dokonuje
Walne
Zebranie
Członków
w głosowaniu jawnym, przy udziale, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków
Stowarzyszenia w I terminie, a w II terminie niezależnie od liczby obecnych.
2.
Zarząd składa się z czterech osób:
a) Prezes
b) Wiceprezes
c) Skarbnik
d) Sekretarz
3.
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§8
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.

3. Sporządzanie planów pracy i budżetu.
4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
5.Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia do kwoty 10 000,
w innych przypadkach decyzję podejmuje Walne Zebranie Członków.
6. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
7. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
8. Przyjmowanie i skreślanie członków.
9. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
10. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.
11. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia
12. W szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich.
§9
1.
Posiedzenie zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes wg potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. W
posiedzeniu Zarządu musi uczestniczyć przynajmniej 2 jego członków, w tym Prezes lub upoważniony
przez niego zastępca.
2.
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje
głos Prezesa, a podczas jego nieobecności uprawnionego przez niego zastępcy.
3.
Do ważności dokumentów i pism w sprawach majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy
dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
4.
Zarząd ma prawo dobrać do swego składu odpowiednie osoby w zależności od potrzeby, w ilości 1/3
składu członków Stowarzyszenia.
5.
Do reprezentowania Stowarzyszenia i podpisywania w imieniu Stowarzyszenia umów, dokumentów,
w tym dotyczących zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków
Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
§ 10
KOMISJA REWIZYJNA
1.
Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli wewnętrznej nad
jego działalnością. Wyboru dokonuje Walne Zebranie w głosowaniu tajnym, przy udziale, co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.
2.
Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób:
a) Przewodniczącego
b) Zastępcy Przewodniczącego
c) Sekretarza
3.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący, nie rzadziej niż 1 raz
w roku.
4.
Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej
dwóch członków Komisji Rewizyjnej. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej.

§ 11
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1.
Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2.
Ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansów.
3.
Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i
Zarządu.
4.
Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi.
5.
Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego
bezczynności.
6.
Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
§ 12
prawo

1.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają
brać udział, z głosem doradczym,
w posiedzeniach Zarządu.
2.
Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba będąca członkiem Zarządu ani osoba
pozostająca z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej.
3.
Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4.
Członkowie Komisji Rewizyjnej składają pisemne oświadczenie Zarządowi Stowarzyszenia o
spełnianiu wymogów wymienionych w §12 pkt.2 i3.
5.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA I GOSPODARKA FINANSOWA
§1
1Majątek Stowarzyszenia stanowią:
a) nieruchomości,
b) ruchomości,
c) fundusze.
2) Stowarzyszenie tworzy fundusze:
a) ze składek członkowskich,
b) z dotacji, darowizn, zapisów i spadków,
c) z odpłatnej działalności Stowarzyszenia.
3.Roczna składka członkowska wynosi 40,00 złotych i może być opłacana w całości za cały rok z góry do
końca I kwartału lub proporcjonalnie za poszczególne miesiące roku do dnia 10 każdego miesiąca,
przelewem na konto Stowarzyszenia.
4.W sytuacjach szczególnych, losowych, członek Stowarzyszenia może zwrócić się do Zarządu o czasowe
zwolnienie, bądź zawieszenie płatności składek. Wniosek, należy zgłosić do Zarządu Stowarzyszenia na
piśmie wraz z uzasadnieniem.

5. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci
członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od
otrzymania
powiadomienia
o
przyjęciu
na
członka
Stowarzyszenia.
§2
Zabrania się:
1.
Udzielać pożyczek lub zabezpieczenia 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”.
2.
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.
3.
Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio
wynika z celu statutowego.
4.
Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 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.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§1
1.
Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3
głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2.
Uchwała o zatwierdzeniu/zmianie statutu wchodzi w życie z chwilą dokonania wpisu w Krajowym
Rejestrze Sądowym.
§2
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.
3.
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie,
mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.
U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Prezes: …………………………………
Wiceprezes: ……………………………
Skarbnik: ………………………………
Sekretarz: ………………………………

Malinowo dnia 05.10.2016r.

