Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 7/I/2018
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”
z dnia 25 stycznia 2018

STATUT STOWARZYSZENIA –
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PODGRODZIE TORUŃSKIE”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” zwane dalej
Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządowym, trwałym zrzeszeniem działającym na podstawie
przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr.79,
poz.855 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej
społeczności (Dz.U. z 2015 r. poz. 378 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
§2
1. Stowarzyszenie podlega rejestracji i posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
3. Stowarzyszenie jest lokalną grupą działania, stanowiącą formę współpracy partnerów z sektora
publicznego, społecznego i gospodarczego oraz mieszkańców w rozumieniu rozporządzenia Rady
(WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L 277 z
21.10.2005r. z późn. zm. oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja
2008r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do
realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013”, zgodnie z art. 32 ust 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
4. Nadzór nad działalnością stowarzyszenia sprawuje Marszałek Województwa w zakresie
określonym ustawą zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z
udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015 r. poz. 378).
5. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” może używać skróconej nazwy
w brzmieniu: LGD „Podgrodzie Toruńskie”.
§3
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
celu działania.
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§4
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Lubicz Dolny.
2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem gmin: Lubicz, Wielka Nieszawka i Obrowo.
3. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Stowarzyszenie może używać pieczęci i logo.

CELE ZADANIA i FORMY REALIZACJI CELÓW
§5
1.

Celami i zadaniami Stowarzyszenia są:
a) tworzenie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju,
b) działania zmierzające do wspierania integracji społeczności lokalnych z Unią
Europejską,
c) działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i rozwoju
kierowanego przez lokalną społeczność,
d) zwiększanie udziału społeczności lokalnych w programowaniu i zarządzaniu
rozwojem danego obszaru poprzez pobudzanie i wspieranie inicjatyw oddolnych,
e) prowadzenie działań aktywizacyjnych na rzecz lokalnej społeczności,
f) poprawa standardu i jakości życia mieszkańców obszaru objętego działalnością LGD
poprzez wspieranie rozwoju i poprawy stanu infrastruktury społecznej, technicznej
oraz poprawę estetyki miejscowości oraz bezpieczeństwa mieszkańców,
g) tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu nowych miejsc pracy i aktywizacji
zawodowej mieszkańców wsi,
h) rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności,
i) upowszechnianie kultury fizycznej i zdrowego trybu życia na obszarach wiejskich,
j) wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu,
k) realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej
mieszkańców oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - kulturowego,
l) rozwój dialogu społecznego,
m) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz zasady równych szans kobiet i
mężczyzn,
n) wspieranie tworzenia małych inkubatorów przedsiębiorczości, wspomagających
przedsiębiorstwa z branży nierolniczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób
planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej,
o) kreowanie postaw przedsiębiorczych na terenach wiejskich, w szczególności poprzez
działania animacyjne na rzecz spółdzielczości socjalnej w tym budowanie lokalnych
partnerstw wspierających zakładanie i funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych,
p) wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy międzynarodowej na poziomie lokalnym,
q) promocja obszarów wiejskich w szczególności gmin położonych na obszarze
działania LGD „Podgrodzie Toruńskie”,
r) udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania
projektów i pozyskania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych

2

oraz innych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
s) wspieranie działań na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa.
2. Stowarzyszenie w zakresie oświaty, nauki i techniki prowadzi działalność statutową także
wśród młodzieży.
3. Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej.
4. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest stworzenie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju.
§6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie lub finansowanie:
a) konferencji, zjazdów, seminariów oraz wyjazdów studyjnych w kraju i za granicą,
b) wystaw służących promocji regionu, jego tożsamości kulturowej, targów i przeglądów
prezentujących stan polskich i europejskich osiągnięć naukowych, technicznych i
organizacyjnych,
c) imprez kulturalnych, imprez sportowo-rekreacyjnych, koncertów, festiwali,
przedstawień teatralnych, festynów,
d) upowszechnianie wiedzy o instrumentach prawnych, organizacyjnych, finansowych i
innych kształtujących rozwój społeczności lokalnych, w szczególności rozwój polityki
rolnej,
e) wymiany doświadczeń na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
f) nowoczesnych programów edukacyjnych i szkoleniowych,
g) dokonywanie wyboru operacji, które mają być realizowane w ramach LSR oraz
monitorowanie ich realizacji,
h) wspieranie oraz rozwijanie więzi lokalnych i regionalnych,
i) doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych
podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
j) realizacji opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie
Toruńskie” lokalnej strategii rozwoju,
k) upowszechniania informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację
operacji przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru operacji oraz
sposobie naboru wniosków o udzielenie wsparcia w ramach LSR,
l) sprawdzania zgodności operacji z założeniami LSR,
m) rozpowszechniania założeń LSR,
n) działalności promocyjnej, informacyjnej, publicystycznej i poligraficznej, w tym
opracowanie, redagowanie i druk ulotek , broszur, folderów, plakatów, kalendarzy,
czasopism i innych publikacji, opracowanie i rozpowszechnianie materiałów
audiowizualnych, tworzenie stron internetowych i ich redagowanie, przygotowanie
i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze promocyjnym lub reklamowym,
o) współpracę ze środowiskami, organizacjami i instytucjami, zarówno krajowymi jak i
zagranicznymi,
p) gromadzenia i udostępniania danych dotyczących nowoczesnych sposobów
zarządzania, technik i technologii produkcji rolnej,
q) opracowywanie i wytworzenie materiałów szkoleniowych i edukacyjnych,
r) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
s) współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany
doświadczeń w dziedzinie oświaty, nauki i badań naukowo-technicznych,
t) przygotowywanie analiz, sprawozdań,
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u) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.
§7
Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak
zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§8
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w tym jednostki
samorządu terytorialnego z wyłączeniem województw.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: członków założycieli, członków zwyczajnych i
członków honorowych.
§9
1. Członkami założycielami są członkowie podpisujący niniejszy Statut.
2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia są członkowie, którzy po złożeniu deklaracji
członkowskiej zostaną przyjęte w poczet członków Stowarzyszenia decyzją jego Zarządu.
3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni
praw publicznych.
4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei
Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na
wniosek Zarządu.
6. Członek honorowy ma wszystkie prawa z prawem wyborczym włącznie i zwolniony jest od
wszelkich opłat i świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
§ 10
1. Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są :
a) przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
b) dbać o jego dobre imię,
c) popierać i aktywnie realizować cele Stowarzyszenia,
d) przestrzegać przepisów prawa oraz postanowień Statutu,
e) regularnie opłacać składki w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków,
f) brać czynny udział w zebraniach Stowarzyszenia.
2. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia,
a w szczególności:
a) przysługuje im bierne i czynne prawo wyborcze,
b) mogą składać wszelakie wnioski dotyczące funkcjonowania Stowarzyszenia,
c) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
d) korzystać z innych możliwości działania jakie stwarza swoim członkom,
e) uczestniczyć w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach
o charakterze informacyjnym i szkoleniowym.
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§11
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
a) rezygnacji złożonej na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia,
b) wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą członków Zarządu,
c) utraty przez członka będącego osobą fizyczną pełnej zdolności do czynności
prawnych albo utraty praw publicznych,
d) śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej,
e) rozwiązania Stowarzyszenia LGD „Podgrodzie Toruńskie”.
2. Członek może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia w razie:
a) rażącego naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia
b) rażącego sprzeniewierzenia się idei, dla której Stowarzyszenie zostało powołane
c) nieuregulowania składek członkowskich przez dwa kolejne okresy składkowe
3. Od uchwały Zarządu o wykluczenie ze Stowarzyszenia członkowi przysługuje prawo
odwołania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od dnia
otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o możliwości odwołania się.

WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 12
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Rada
4. Komisja Rewizyjna
§ 13
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia, z wyjątkiem Walnego Zebrania Członków,
wynosi 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej 1/3 ilości członków uprawnionych do głosowania. Wybór Komisji
rewizyjnej następuje spośród zgłoszonej, nieograniczonej liczby kandydatów. Na członka w/w
organów wybiera się kandydata spośród obecnych, po jego ustnej deklaracji zgody.
Zgromadzeni mogą postanowić o głosowaniu tajnym.
2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej i/lub Rady.
3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie
kadencji skład uzupełniają wybory przeprowadzone przez Walne Zebranie Członków.
§ 14
Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli Statut nie stanowi inaczej podejmowane są w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej 1/3 ilości członków
uprawnionych do głosowania. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania,
decyduje głos przewodniczącego zebrania. Zgromadzeni mogą uchwalić, że głosowanie jest tajne.
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WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 15
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Do udziału w Walnym Zebraniu Członków uprawnieni są wszyscy członkowie
Stowarzyszenia.
4. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) uchwalanie ewentualnych zmian statutu i programu działania Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
d) ustalanie wysokości składek członkowskich,
e) udzielanie absolutorium Zarządowi,
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu oraz innych spraw i wniosków
zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia,
g) zatwierdzanie Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez członków pod
kierunkiem Zarządu,
h) podejmowanie uchwał w zakresie rozszerzenia bądź zawężenia obszaru objętego
Lokalną Strategią Rozwoju,
i) uchwalanie kierunków i programów organizacyjnej i finansowej działalności
Stowarzyszenia, w tym budżetu Stowarzyszenia,
j) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu
jego majątku,
k) podejmowanie innych uchwał w spawach wniesionych pod obrady.
§ 16
1. Zwykłe Walne Zebranie Członków zwoływane jest nie rzadziej niż raz w roku przez Zarząd
Stowarzyszenia i obraduje wg uchwalonego regulaminu.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd, który zawiadamia
członków o terminie, miejscu i porządku obrad listami poleconymi, e-mailem lub w każdy
skuteczny sposób, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez:
a) Zarząd Stowarzyszenia
b) Komisję Rewizyjną lub Radę
c) na żądanie 5 członków Stowarzyszenia
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest zgodnie z § 16 ust. 3,
na 7 dni przed terminem zebrania. O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie
zawiadamiani są listem poleconym, e-mailem lub w każdy inny skuteczny sposób.
5. W przypadku nie zwołania Walnego Zebrania Członków w sposób określony w §16.2
niniejszego statutu, prawo zwołania Walnego Zebrania przysługuje Komisji Rewizyjnej, a
następnie grupie 5 członków Stowarzyszenia.
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ZARZĄD
§ 17
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia mając na uwadze uchwały Walnego
Zebrania Członków Stowarzyszenia, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi
odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z dziewięciu osób: Prezesa, trzech Wiceprezesów i pięciu
członków Stowarzyszenia.
3. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
popełnione umyślnie.
4. Za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją Członkowie Zarządu mogą
otrzymywać wynagrodzenie.
5. W umowach między Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu oraz w sporach z nim
Stowarzyszenie reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia.
6. Do zakresu działań Zarządu należy:
a) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, w tym uchwalanie wewnętrznych
regulaminów Stowarzyszenia,
c) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
d) określania szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
e) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
f) sprawowanie Zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
g) zatrudnianie pracowników biura Stowarzyszenia,
h) ustalanie wielkości zatrudnienia, wysokości wynagradzania, przyznawanie premii lub
nagród pracownikom Biura Stowarzyszenia,
i) ustalanie regulaminu pracy Biura Stowarzyszenia,
j) opracowywanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju oraz pozyskiwanie środków
na realizację celów stowarzyszenia,
k) uchwalanie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i dokumentach jej towarzyszących
na wezwanie ZW,
l) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich Stowarzyszenia w tym
przyjmowanie i skreślanie z listy członków.
7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w każdym czasie, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
8. Posiedzeniami oraz pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu Stowarzyszenia, zastępowany przez
wiceprezesów Zarządu.
9. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
10. Do przyjmowania i składania oświadczeń w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia, składania
oświadczeń woli w sprawach finansowych i zaciągania zobowiązań majątkowych przez
Stowarzyszenie konieczne jest współdziałanie Prezesa Zarządu i wiceprezesa Zarządu lub
członka Zarządu, albo dwóch wiceprezesów Zarządu.
11. Członek Zarządu nie może być równocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej ani Rady.
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RADA
§ 18
1. Rada jest organem, o którym mówi art.4 ust. 3 pkt. 4 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem
lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015 r. poz. 378).
2. Rada składa się z dziewięciu osób: Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących i sześciu
członków, którzy są wybierani i odwoływani przez Walne Zebranie Członków spośród członków
Stowarzyszenia.
3.Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
popełnione umyślnie.
4. Zgodnie z art. 32 ust.2 lit. b oraz art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) z dnia 17 grudnia 2013 r. ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami
krajowymi – ani żadna z grup interesu nie mogą posiadać więcej niż 49 % praw głosu w Radzie, a
co najmniej 50 % głosów w decyzjach Rady dotyczących wyboru pochodzi od partnerów
niebędących instytucjami publicznymi;
5. Szczegółowe wymogi, uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa
Regulamin Rady.
6. Do kompetencji Rady należy:
a) ocena i wybór operacji, które mają być realizowane w ramach lokalnej strategii rozwoju,
b) ustalenie kwoty wsparcia,
c) rozpatrywanie protestów/odwołań,
d) wydawanie opinii nt. możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy, na wniosek
beneficjenta.
e) dokonywanie zmian na wezwanie ZW,
7. Wybór operacji, o których mowa w ust. 6 pkt. a) dokonywany jest w formie uchwały Rady,
podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania zgodnie z pisemną procedurą gwarantującą, że co najmniej 50 % głosów w
decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.
8. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb.
9. Członków Rady wybiera Walne Zebranie Członków spośród członków LGD.
10. Posiedzeniami oraz pracą Rady kieruje Przewodniczący Rady, zastępowany przez
Wiceprzewodniczącego Rady.
11. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
12. Od uchwały, o której mowa w ust. 6 pkt. a) wnioskodawcy przysługuje prawo protestu na
zasadach określonych przepisami prawa w tym zakresie.
13. Procedurę protestu szczegółowo reguluje Regulamin Organizacyjny Rady.
14. Członek rady nie może być równocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej, Zarządu lub
pracownikiem LGD.
15. Członkowie Rady będący osobami fizycznymi uczestniczą w jej pracach, w tym biorą udział w
głosowaniu nad jej uchwałami, osobiście, a członkowie będący osobami prawnymi – przez organ
uprawniony do reprezentowania tej osoby prawnej albo pełnomocnika umocowanego do
uczestniczenia w pracach rady. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa do uczestniczenia w pracach
rady jest niedopuszczalne.
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16. Członkowie Rady nie mogą pozostawać z członkami Zarządu, oraz członkami Komisji
Rewizyjnej w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa.
KOMISJA REWIZYJNA
§ 19
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad
działalnością Zarządu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku
małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa.
5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo popełnione umyślnie.
6. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola bieżącej działalności Zarządu,
b) kontrola finansów Stowarzyszenia,
c) składanie na Walnym Zebraniu
Członków sprawozdania z działalności
Stowarzyszenia,
d) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków.

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 20
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:
a) składek członkowskich,
b) darowizn,
c) spadków,
d) zapisów,
e) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
f) ofiarności publicznej,
g) dotacji,
Funduszem i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd w ramach zwykłego Zarządu.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę
obowiązującymi przepisami prawa.

finansową

oraz

rachunkowość

zgodnie

z
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ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 21
1.
Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania
Członków w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia podjętej na wniosek pięciu członków
Zarządu lub dwudziestu członków Stowarzyszenia, większością 2/3 głosów.
2.
Elementem koniecznym uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia jest postanowienie w
przedmiocie określenia sposobu przeprowadzenia likwidacji i przeznaczenia majątku
rozwiązanego stowarzyszenia.
3.
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych
w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.
U. z 2015 r., poz. 1393).
4.
Zmiany w statucie wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków, zwykłą
większością głosów.

10

