STATUT STOWARZYSZENIA
„NASZE DZIECI”
Tekst jednolity z dnia 24 lutego 2017 r.

Rozdział I
Przepisy ogólne
§1
1. Organizacja nosi nazwę „NASZE DZIECI” zwana dalej „Stowarzyszeniem, posiada
osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego
w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873).
3. Dochód z działalności odpłatnej Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji
celów statutowych należących do sfery zadań publicznych
§ 2.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą
władz miasto Zielona Góra.
§ 3.
1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków
i wolontariuszy.
2. Stowarzyszenie dla realizacji swych celów oraz zadań może zatrudnić
pracowników.
3. Stowarzyszenie może zatrudnić swoich członków do wykonywania zadań nie
związanych z funkcjami pełnionymi w Stowarzyszeniu.
§ 4.
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o tym samym lub podobnym profilu działania.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. I, bądź wystąpieniu z nich
decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną, co najmniej 2/3
głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

§ 5.
1. Stowarzyszenie posługuje się emblematem wyróżniającym je wśród innych
organizacji.
2. Wzór emblematu, zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków na wniosek
Zarządu, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego statutu.
Rozdział II
Cele i sposoby działania
§6
Celami Stowarzyszenia są:

Wszechstronna działalność na rzecz rozwoju Placówek OpiekuńczoWychowawczych w Zielonej Górze.
2. Wspieranie działalności Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zielonej
Górze w zakresie opieki i wychowania przebywających w nich podopiecznych.
3. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży przebywających w Placówkach
Opiekuńczo-Wychowawczych w Zielonej Górze.
4. Działalność charytatywna na rzecz obecnych i byłych wychowanków
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zielonej Górze oraz ich rodzin.
5. Wszechstronne wspieranie rozwoju wychowanków Placówek OpiekuńczoWychowawczych w Zielonej Górze.
6. Promocja i realizacja różnych form kompleksowego poszerzania wiedzy
i umiejętności
wychowanków
Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Zielonej Górze.
7. Wspieranie rozwoju zawodowego wychowanków Placówek OpiekuńczoWychowawczych w Zielonej Górze, zgodnie z ich predyspozycjami,
kompetencjami i inspiracjami.
8. Propagowanie idei i zasad integracji dzieci i młodzieży przebywających
w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Zielonej Górze ze sobą oraz
z wychowankami innych placówek w kraju i za granicą.
9. Umożliwianie
wychowankom
Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Zielonej Górze wypoczynku i rekreacji.
10. Wspieranie ochrony i promocji zdrowia wychowanków Placówek OpiekuńczoWychowawczych w Zielonej Górze.
11. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz rozwoju sportowego
wśród wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zielonej
Górze.
12. Propagowanie ekologii i ochrony środowiska oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego wśród wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Zielonej Górze.
13. Propagowanie turystyki i krajoznawstwa wśród wychowanków Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych w Zielonej Górze.
14. Propagowanie kultury i sztuki wśród wychowanków Placówek OpiekuńczoWychowawczych w Zielonej Górze.
15. Promowanie rozwoju prawidłowych postaw społecznych wychowanków
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zielonej Górze.
16. Premiowanie najlepszych osiągnięć wychowanków Placówek OpiekuńczoWychowawczych w Zielonej Górze.
17. Pomoc dla byłych wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Zielonej Górze w celu zapobiegania marginalizacji społecznej oraz
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
18. Promocja i organizacja wolontariatu.
§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Pomoc w tworzeniu korzystnych warunków prawidłowego rozwoju dzieci
i młodzieży oraz zapobieganiu krzywdzie dziecka .
2. Pozyskiwanie funduszy od sponsorów i darczyńców.
3. Organizowanie akcji charytatywnych.
4. Organizowanie zbiórek publicznych.
5. Organizowanie imprez i wydarzeń o charakterze kulturalnym, sportowym lub
rekreacyjnym w celu gromadzenia środków na działalność statutową.
6. Propagowanie celów Stowarzyszenia w trakcie organizowanych imprez,
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wydarzeń, spotkań, wystaw, pokazów, dyskusji, sympozjów, seminariów, itp.
Finansowanie kursów, szkoleń, innych form edukacji oraz egzaminów dla
wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zielonej Górze.
Finansowanie i organizowanie wypoczynku i rekreacji wychowanków
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zielonej Górze.
Finansowanie i organizowanie zajęć sportowych dla wychowanków Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych w Zielonej Górze.
Finansowanie i organizowanie wydarzeń kulturalnych dla wychowanków
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zielonej Górze.
Wsparcie materialne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zielonej
Górze, poprzez nieodpłatne przekazywanie potrzebnego wyposażenia,
materiałów, sprzętu sportowego i innych rzeczy do wykorzystania przez
wychowanków Placówek.
Udzielanie pomocy materialnej potrzebującym wychowankom Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych w Zielonej Górze, między innymi w formie
stypendiów, nieodpłatnego przekazania potrzebnego wyposażenia, ubrań,
pomocy naukowych, sprzętu sportowego.
Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka.
Wsparcie społeczne byłych wychowanków Placówek OpiekuńczoWychowawczych w Zielonej Górze, w tym wsparcie emocjonalne, wsparcie
informacyjne, wsparcie instrumentalne oraz wsparcie materialne.
Działalność promocyjną i wydawniczą.
Promowanie i rozwijanie wśród wychowanków Placówek OpiekuńczoWychowawczych w Zielonej Górze umiejętności w zakresie działań
artystycznych.
Współpracę z innymi stowarzyszeniami i organizacjami krajowymi
i zagranicznymi wspierającymi realizację celów Stowarzyszenia.
Przyjmowanie i organizowanie pracy wolontariuszy.

§8
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach
określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej
Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do
podziału między jego członków.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.
§ 10
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca
statutowe cele Stowarzyszenia i wyrażająca chęć ich realizacji.
2. Członkiem
wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna
zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego
rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa
w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osobą fizyczna, która wniosła wybitny wkład

w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi
dla Stowarzyszenia.
§ 11
1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd,
na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie
Członków, na wniosek Zarządu.
§ 12
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszeniami
b) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, itp.
organizowanych przez władze Stowarzyszenia.
c) zgłaszanie opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia
d) korzystanie z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia
e) noszenie odznaki organizacyjnej
f) zaskarżenia, do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia
o skreśleniu z listy członków.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
b)przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących
w Stowarzyszeniu w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie członków w drodze
uchwały.
§ 13
1. Członek wspierający i członek honorowy posiadają prawa określone w § 12
ust. 1 lit. b – f.
2. Członek wspierający i członek honorowy mają prawo brać udział z głosem
doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się
z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie
statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
§ 14
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje:
1) z mocy prawa w razie:
a) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
b) śmierci,
2) w wyniku dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na
piśmie Zarządowi,
3) w wyniku skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składki
członkowskiej przez okres minimum roku,
4) utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu,
5) w wyniku wykluczenia uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek
Zarządu. Uchwała taka zostaje podjęta zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy liczby członków,
2. Uchwały w sprawie skreślenia z listy członków, z wyjątkiem ust. 1 pkt 4
niniejszego paragrafu, podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów.
3. Od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków przysługuje prawo
odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od dnia
otrzymania uchwały. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady
określone w ust. 2 i 3.
Rozdział IV
Struktura organizacyjna
§ 15
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
§ 16
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa
się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz
następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić
nie dłużej niż przez 2 kadencje.
3. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej,
podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy
obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków
(kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
§ 17
W przypadku zmniejszenia składu wybieralnych władz Stowarzyszenia w trakcie
trwania 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 jednej trzeciej składu organu.
Walne Zebranie Członków
§ 18
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na
7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Jako ważne uznaje się również
zawiadomienie za pomocą poczty elektronicznej.
4. Kworum wymagane dla ważności Walnego Zebrania Członków wynosi połowę
ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie ma wymaganego
kworum, zwołuje się Walne Zebranie Członków w drugim terminie po upływie 15
minut od terminu pierwszego.
§ 19
1. Walne Zebranie Członków może zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd jeden raz
w roku.
3. Uczestnicy Walnego Zebranie Członków wybierają spośród siebie
Przewodniczącego oraz Sekretarza.

4. Przewodniczący kieruje Obradami Walnego Zebrania Członków, a Sekretarz
protokołuje przebieg Walnego Zebrania i spisuje treść podjętych uchwał.
5. Członek ustępujących władz nie może być Przewodniczącym, ani Sekretarzem
Walnego Zebrania Członków.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie,
w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c. na umotywowane żądanie, co najmniej 5 członków zwyczajnych.
8. W przypadkach określonych w ust. 7 lit. B i c Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty przedstawienia
odpowiedniego wniosku Zarządowi, z zachowaniem postanowień § 18 ust.3,
9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla
których zostało zwołane.
§ 20
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1. Określenie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia..
2. Uchwalenie statutu i jego zmian, przeniesienie siedziby.
3. Uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia.
4. Podejmowanie uchwał o udzieleniu absolutorium Zarządowi.
5. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Zatwierdzanie sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego z
działalności Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie bilansu rocznego.
7. Ustalenie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień
od tych składek czy świadczeń.
8. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków
Stowarzyszenia lub jego władzę.
9. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu.
10. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji.
11. Nadawanie i pozbawienie godności członka honorowego.
12. Podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia.
13. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.
14. Powołanie komisji do załatwienia określonych spraw.
15. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku.
Zarząd
§ 21
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 składa się z 3 członków, w tym Prezesa, sekretarza i skarbnika.
3. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Zarząd.
4. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy
w roku.
6. Członkiem Zarządu nie może zostać osoba, która została skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe, na dowód czego składa ona stosowne oświadczenie.

§ 22
Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz
spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym –
finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu,
regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków.
§ 23
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w zakresie praw i
obowiązków majątkowych oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w jego
imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa.
§ 24
Do kompetencji Zarządu należą:
1) realizacja celów Stowarzyszenia,
2) określanie szczegółowych kierunków działania,
3) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu
i uchwałami Walnego Zebrania Członków,
4) tworzenie biura Stowarzyszenia jako jednostki ds. administracyjno- finansowych,
5) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
6) zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania Członków,
7) przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia oraz wnioskowanie w sprawie
ich wykluczenia,
8) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
9) wskazywanie rodzajów i zakresów działalności odpłatnej prowadzonej przez
Stowarzyszenie,
9) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
10) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego
Stowarzyszenia,
11) opracowanie i składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
12) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów
uchwał i regulaminów,
13) (usunięto),
14) (usunięto).
Komisja Rewizyjna
§ 25
1. Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Stowarzyszenia powołaną do sprawowania
kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: przewodniczącego, jego
zastępcy oraz sekretarza.
§ 26
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia.
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli i lustracji.
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 lub trybie ustalonym statutem.
5. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków udzielenie (lub odmowę
udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia, bądź w stosunku do każdego
członka oddzielnie.
6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
§ 27
1. Przewodniczący lub członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo udział, z głosem
doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
2. 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.
3. 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 ona stosowne oświadczenie.
§ 28
W przypadkach określonych w § 26 pkt 3 Walne Zebranie Członków winno być
zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a
posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.
Rozdział V
Majątek i fundusze
§ 29
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze będące
własnością Stowarzyszenia.
2. Cały uzyskany dochód Stowarzyszenie przeznacza na działalność statutową, w
szczególności dochód nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków
Stowarzyszenia.
§ 30
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
b) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w
użytkowaniu Stowarzyszenia,
c) dotacje,
d) dywidendy należne Stowarzyszeniu z przynależności do spółek kapitałowych,
darowizny, zapisy i spadki,
e) korzyści z ofiarności publicznej,
f) wpływy z działalności statutowej.
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być
przechowywane w Banku na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe
winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane
na konto.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego
roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, według zasad określonych
przez Zarząd, w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na
członka Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już

istniejących i korzystać z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na
działalność statutową.
5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

1.

2.

3.

4.

§ 301
Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek, ani zabezpieczać zobowiązań
majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub
pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku
małżeńskim 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.
Stowarzyszenie nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków
Stowarzyszenia, 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.
Stowarzyszenie nie może wykorzystywać majątku na rzecz swoich członków,
członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia, albo podmiotu, o
którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od
podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie
organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 31

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.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 32
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu
Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej
większości dwóch trzecich głosów, przy obecności, co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą
być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy
sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Członków. Do zawiadomienia określonego w § 18 ust. 3 należy załączyć
projekt stosownych uchwał.
3. Uchwalenie statutu lub uchwała o jego zmianie wywiera skutki prawne od
chwili jej podjęcia.

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie
Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia
majątku Stowarzyszenia.
5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie
uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn.
zm.).

Rozdział VII
Przepisy przejściowe
§ 33
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po ich zarejestrowaniu przez sąd.

