Statut

Stowarzyszenia Miłośników Kanału Elbląskiego
"N A V I C UL A "
tekst jednolity

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

Art. 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego "NAVICULA",
zwane dalej Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego "NAVICULA" jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym,
nie zarobkowym zrzeszeniem propagującym i popierającym wszelkie działania na rzecz szeroko
rozumianego rozwoju Regionu Kanału Elbląskiego.
Art. 2
Stowarzyszenie działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o Stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855).
2. ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873).
3. niniejszego Statutu.
Stowarzyszenie uzyskało osobowośd prawną w dniu 13 września 2010 roku po rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sadowym w rejestrze Stowarzyszeo, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr KRS: 0000365022
Art. 3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Łódź.
2. Dla pełnego realizowania celów Stowarzyszenie może prowadzid działalnośd poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej i na rzecz obywateli innych paostw.
Art. 4
1. Stowarzyszenie, dążąc do efektywnej realizacji celów statutowych, może ustanowid swoje
Przedstawicielstwo w Regionie Kanału Elbląskiego, działające na podstawie pełnomocnictwa
szczególnego udzielonego przez Zarząd
2. Pełnomocnictwo może obejmowad wszelkie działania z wyłączeniem postanowieo art. 24 ust.3
3. Przedstawicielstwo nie posiada odrębnej osobowości prawnej.
Art. 5
Stowarzyszenie może byd członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
Art. 6
Stowarzyszenie w ramach swojej działalności współpracuje z instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz
innymi organizacjami i instytucjami o podobnym zakresie działania w kraju i za granicą.
Art. 7
1. Stowarzyszenie używa:
1.1. nazwy skróconej „Navicula”, nawiązującej do siedziby Stowarzyszenia
1.2. logo wg wzoru, załącznik nr 1.
1.3. proporców i pieczęci z logo Stowarzyszenia

Art. 8

1. Stowarzyszenie prowadzi działalnośd pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności.
2. Stowarzyszenie opiera swoją działalnośd na pracy społecznej członków.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniad pracowników.
Art. 9
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
Art. 10(skreślony)

ROZDZIAŁ II
Cel działania i sposoby jego realizacji
Art. 11
Celami działania Stowarzyszenia jest sfera zadao publicznych, uznana za działalnośd pożytku publicznego,
obejmująca:
1. Kształtowanie świadomości ekologicznej oraz działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem otuliny krajobrazowej Kanału Elbląskiego.
2. Rozwój społeczeostwa obywatelskiego, w tym promocja i organizacja wolontariatu oraz przeciwdziałanie
patologiom społecznym.
3. Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej społeczności lokalnej z Rejonu Kanału Elbląskiego.
4. Organizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych.
5. Ochronę i promocję zdrowia oraz popularyzację ratownictwa.
6. Popularyzacje zdrowego stylu życia, w tym prawidłowego odżywiania.
7. Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i sportu, w szczególności sportów wodnych.
8. Propagowanie krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
9. Propagowanie i wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
10. Popieranie i organizowanie działalności, której celem jest udostępnianie wiedzy żeglarskiej.
11. Kultywowanie i propagowanie tradycji żeglarskich.
12. Organizowanie wzajemnej pomocy członków Stowarzyszenia w realizacji przedsięwzięd statutowych.
13. Pomoc członkom Stowarzyszenia, w ramach możliwości - w innych sprawach nie pozostających
w sprzeczności z celami statutowymi.
14. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeostwami.

Art. 12
Cele te Stowarzyszenie realizuje przez działalnośd nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego:
1. Współudział w lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych przedsięwzięciach ekologicznych
i innych zgodnych z celami działalności Stowarzyszenia.
2. Organizowanie i prowadzenie kolonii, obozów, biwaków, rejsów i innych imprez turystycznych
posiadających program edukacyjno-ekologiczny dot. regionu Kanału Elbląskiego.
3. Działania z zakresu edukacji ekologicznej, czynnej i biernej ochrona przyrody oraz proekologiczne
działania promocyjne.
4. Promowanie i organizowanie przedsięwzięd na rzecz rozwoju wolontariatu w obszarze polityki
społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu młodzieży oraz tzw. Wolontariatu 50+.
5. Opracowanie i realizację inicjatyw mających na celu promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową
osób bezrobotnych, szczególnie absolwentów szkół średnich i grupy 50+.
6. Wspieranie przedsięwzięd lokalnych i regionalnych służących kreowaniu korzystnego wizerunku regionu.
7. Wspieranie przedsięwzięd służących wielopokoleniowemu przekazywaniu i prezentowaniu osiągnięd
mieszkaoców regionu.
8. Wspieranie przedsięwzięd służących promowaniu dziedzictwa kulturowego Warmii, Mazur
i Powiśla.
9. Propagowanie i organizowanie turystyki żeglarskiej, jako kwalifikowanej formy rekreacji
i krajoznawstwa.
10. Tworzenie warunków dla aktywnego wypoczynku, w tym osób niepełnosprawnym, profilaktyka wad
postawy i nadwagi.
11. Propagowanie profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.
12. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa a w szczególności działania profilaktyczne
dot. m.in. wypadków występujących podczas korzystania z wód (jezior).
13. Organizowanie i prowadzenie imprez żeglarskich oraz uczestniczenie w nich.
14. Organizowanie i prowadzenie rejsów żeglarskich dla odbycia stażu, oraz zdobycia i podnoszenia
kwalifikacji żeglarskich.
15. Organizowanie spotkao i imprez żeglarskich z udziałem znanych żeglarzy i miłośników żeglarstwa.

16. Organizowanie i prowadzenie imprez, obozów, rejsów upowszechniających kulturę fizyczną i sport
wśród młodzieży, w tym z udziałem młodzieży wiejskiej i osób niepełnosprawnych.
17. Szkolenie i doszkalanie instruktorów sportu i rekreacji oraz organizatorów kultury fizycznej.
18. Organizowanie imprez rekreacyjno sportowych z udziałem różnych form współzawodnictwa dzieci
i młodzieży o zasięgu ponadregionalnym.
19. Działalnośd na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku.
20. Szeroko rozumianą działalnośd kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej
tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury.
21. Organizacja przedsięwzięd podtrzymujących tradycję narodową, ze szczególnym uwzględnieniem kultury
ludowej, wspieranie przedsięwzięd obejmujących ochronę wartości regionalnego i lokalnego dziedzictwa
kulturowego Warmii, Mazur i Powiśla.
22. Wspieranie projektów współpracy kulturalnej z zagranicą oraz organizacji przedsięwzięd
o szczególnym znaczeniu dla kultury i promocji regionu.
23. Tworzenie i promowanie atrakcji i produktów turystycznych Województwa Warmiosko-Mazurskiego.
24. Działalnośd wydawniczą, informacyjną, szkoleniową i instruktażową, w tym organizowanie konferencji,
seminariów i kursów,warsztatów, imprez publicznych, spotkao, wystaw, a także innych form działalności
informacyjno-edukacyjnej dot. wszystkich celów Stowarzyszenia.
25. Współpracę z organizacjami i instytucjami, których programy i działalnośd są zbieżne z celami
Stowarzyszenia.
26. Współpracę z instytucjami samorządowymi i paostwowymi, organizacjami pozarządowymi oraz
sektorem prywatnym w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.
27. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami zainteresowanymi celami Stowarzyszenia.
28. Organizowanie międzynarodowych przedsięwzięd, w szczególności z udziałem zagranicznych regionów
partnerskich Województwa Warmiosko-Mazurskiego.
29. Pozyskiwanie środków finansowych ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, zapisów, spadków,
ofiarności publicznej oraz z działalności gospodarczej i przeznaczanie ich na działalnośd statutową.

Art. 13
Stowarzyszenie może prowadzid działalnośd gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych
przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może byd
przeznaczony do podziału miedzy jego członków.

ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
Art. 14
1. Członkami Stowarzyszenia mogą byd osoby fizyczne i prawne, zarówno krajowe jak i zagraniczne.
2. Osoby fizyczne mogą byd członkami założycielami, członkami zwyczajnymi, członkami kandydatami
lub członkami honorowymi.
3. Osoby prawne mogą byd członkami wspierającymi.

Art. 15
1. Członkowie założyciele:
1.1. Członkami założycielami są osoby fizyczne, posiadające obywatelstwo Polskie, pełną zdolnośd
do czynności prawnych, będące założycielami Stowarzyszenia.
1.2. Członków założycieli nie obowiązuje koniecznośd odbycia stażu członkowskiego.
1.3. Członkowie założyciele posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni:
2.1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą byd osoby fizyczne posiadające pełną zdolnośd
do czynności prawnych oraz osoby małoletnie w wieku od 16 do 18 lat mające ograniczoną zdolnośd
do czynności prawnych, które:
2.1.1. uzyskały pozytywną opinię 2 członków wprowadzających,
2.1.2. odbyły roczny staż kandydacki,
2.1.3. uiściły opłatę członkowską.
2.2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo :
2.2.1.czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, z tym że Zarząd i Komisję
Rewizyjną stanowią osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
2.2.2.zgłaszania postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia,
2.2.3.korzystania z uprawnieo członkowskich wynikających ze statutu i uchwał Stowarzyszenia.
2.2.4.reprezentowania barw stowarzyszenia podczas imprez żeglarskich oraz regat odbywających się
w kraju i za granicą,
2.2.5.noszenia na ubiorze żeglarskim emblematu Stowarzyszenia.
3. Przyjęcie członka zwyczajnego dokonuje uchwałą Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
4. Członkowie kandydaci:
4.1. Członkami kandydatami Stowarzyszenia mogą byd osoby fizyczne, które złożyły deklarację o przyjęcie
do Stowarzyszenia i akceptują jego Statut, oraz wniosły opłatę członkowską.
4.2. Członkami kandydatami Stowarzyszenia mogą byd osoby mające poniżej 16 lat za zgodą
ich przedstawicieli ustawowych.
4.3. Członkowie kandydaci posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego
i biernego prawa wyborczego.
4.4. Przyjęcie członka kandydata następuje w drodze uchwały Zarządu, na podstawie pisemnej deklaracji
złożonej do Zarządu Stowarzyszenia, oraz po opłaceniu opłaty członkowskiej zgodnie zapisem
art. 22 ust. 5.3.
5. Członkowie wspierający:
5.1. Członkiem wspierającym może byd osoba prawna, która zobowiąże się do przestrzegania postanowieo
Statutu Stowarzyszenia i zadeklaruje pomoc rzeczowo-finansową na rzecz Stowarzyszenia.
5.2. Członek wspierający działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
5.3. Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego
i biernego prawa wyborczego.
6. Członkowie honorowi:
6.1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może byd osoba fizyczna, która w sposób szczególny zasłużyła
się Stowarzyszeniu.
6.2. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego
i biernego prawa wyborczego.
6.3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
6.4. Przyjęcie członka wspierającego i członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania na wniosek
Zarządu Stowarzyszenia.

7. O przyznaniu członkostwa zwyczajnego, wspierającego lub honorowego Walne Zebranie decyduje zwykłą
większością głosów.
8. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:
8.1. Aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
8.2. Przestrzegania statutu i uchwał Stowarzyszenia.
8.3. Kultywowania i propagowania dobrych tradycji żeglarskich.
8.4. Reprezentowania Stowarzyszenia podczas imprez żeglarskich w kraju i za granicą.
8.5. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
8.6. Posiadania na swojej jednostce pływającej emblematu lub oznakowao Stowarzyszenia.
8.7. (skreślony).
9. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
9.1. Pisemnej rezygnacji członka.
9.2. Zaległości w opłacaniu składek przez okres pół roku, po uprzednim pisemnym upomnieniu.
9.3. Wykluczenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej na wniosek Zarządu Stowarzyszenia
lub 1/3 członków zwyczajnych.
10. O utracie członkostwa i skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia decyduje Walne Zebranie zwykłą
większością głosów.
11. Osoba skreślona z listy członków Stowarzyszenia zobowiązana jest do uregulowania zobowiązao w ciągu
jednego miesiąca od doręczenia pisemnego zawiadomienia o skreśleniu.
12. W przypadku naruszenia przez członka postanowieo statutu i innych decyzji wydanych przez władze
Stowarzyszenia - Zarządowi przysługuje prawo do:
12.1. Zwrócenia członkowi uwagi i żądania usunięcia uchybieo w określonym trybie i czasie.
12.2. Udzielenia pisemnego upomnienia.
12.3. Odmówienia pomocy i poparcia Stowarzyszenia do czasu usunięcia uchybieo.
12.4. Zawieszenia w prawach członka na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
12.5. Wystąpienia do Walnego Zebrania o wykluczenie ze Stowarzyszenia.
13. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o zawieszeniu w prawach, lub wystąpieniu o wykluczenie
z członkostwa, członkowi przysługuje prawo do odwołania się do Walnego Zebrania.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

Art. 16
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

Art. 17
1. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej ilości
kandydatów, zgłoszonych przez członków zwyczajnych; jeśli nikt nie zgłosi sprzeciwu głosowanie może
odbywad się w trybie jawnym.
2. Wybór prezesa poprzedza wybór pozostałych członków władz Stowarzyszenia.
3. Do władz Stowarzyszenia wchodzą kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą ilośd głosów.
4. O liczbie członków Zarządu i Komisji rewizyjnej decyduje Walne Zebranie w drodze uchwały przed
rozpoczęciem wyboru władz.
5. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 (trzy) lata.

Art. 18
W przypadku, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie
ich składu może nastąpid w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ
zmniejszeniu. W tym trybie można powoład nie więcej niż połowę składu organu.

Art. 19
Członkowie władz Stowarzyszenia, którzy nie wypełniają przyjętych na siebie obowiązków, lub nie biorą udziału
w posiedzeniach władz przez okres jednego roku, tracą mandat. O utracie mandatu decyduje Walne Zebranie
Członków w formie uchwały podjętej na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. Na miejsce członka, który utracił
mandat, Walne Zebranie Członków przeprowadza wybory uzupełniające.

Art. 20
1.
2.

Jeżeli inaczej nie stanowią postanowienia Statutu, uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą
większością głosów przy obecności minimum połowy uprawnionych członków.
Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej przy składzie 3 osobowym tych organów, podejmowane są przy
obecności wszystkich jej członków.

Art. 21
Walne Zebranie Członków
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą w Stowarzyszeniu. Walne Zebranie może byd zwyczajne,
lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków, zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz w roku jako sprawozdawcze
i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
3. (skreślony)

4. O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia nie później
niż 21 dni przed terminem jego odbycia, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób
za potwierdzeniem.
5. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą:
5.1. Członkowie zwyczajni - z głosem stanowiącym.
5.2. Członkowie honorowi, członkowie kandydaci, pełnomocnicy członków wspierających i zaproszeni goście
- z głosem doradczym.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może byd zwołane przez Zarząd:
6.1. z własnej inicjatywy.
6.2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
6.3. na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia z głosem stanowiącym,
6.4. na wniosek 1/2 członków Stowarzyszenia.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty
złożenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
8. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
8.1. Uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.
8.2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdao z działania władz Stowarzyszenia.
8.3. Udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
8.4. Wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia.
8.5. Nadawanie i pozbawianie członkostwa członków Stowarzyszenia z zastrzeżeniem art. 22 ust. 5.3.
8.6. Podejmowanie uchwał w sprawach zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
8.7. Rozpatrywanie wniosków i odwołao w sprawach o wykluczenie lub zawieszenie w prawach członka
Stowarzyszenia.
8.8. Podejmowanie uchwał w sprawach związanych z majątkiem Stowarzyszenia.
8.9. Podejmowanie uchwał o wysokości najwyższej sumy zobowiązao finansowych, jakie Stowarzyszenie
może zaciągnąd.
8.10. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
8.11. Rozpatrywanie spraw, nienależących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
9. W przypadku, gdy dwukrotnie zwołane Walne Zebranie nie może podjąd obrad z powodu braku wymaganej
liczby obecnych członków (nie mniej niż 50%), pomimo ich skutecznego powiadomienia, kolejne Walne
Zebranie obraduje w trybie nadzwyczajnym niezależnie od liczby obecnych członków.
Art. 22
Zarząd
1.

W okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd w składzie 3 - 5
członków, w tym: prezes, skarbnik i sekretarz oraz ewentualnie członkowie, decyzję o liczbie członków
Zarządu podejmuje Walne Zebranie.
2. (skreślony)
3. Posiedzenie Zarządu jest zwoływane nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
4. Walne Zebranie może odwoład członka Zarządu.
5. Do kompetencji Zarządu należy:
5.1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz.
5.2. (skreślono)
5.3. Podejmowanie decyzji o przyjęciu członków kandydatów Stowarzyszenia oraz pozbawieniu ich
członkostwa.
5.4. Opracowywanie planów gospodarczych i programów działalności społeczno-wychowawczej.
5.5. Prowadzenie działalności gospodarczej Stowarzyszenia i wykonywanie związanych z tym czynności
organizacyjnych i finansowych.
5.6. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
5.7. Uchwalanie wysokości opłat i ulg od opłat za imprezy organizowane przez Stowarzyszenie.
5.8. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
5.9. Zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązao do wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie.
5.10. Sporządzanie rocznych sprawozdao z działalności Stowarzyszenia oraz przedkładanie ich do
zatwierdzenia przez Walne Zebranie.
5.11. Zwoływanie Walnego Zebrania.
5.12. Udzielanie pełnomocnictw.
5.13. Współdziałanie z terenowymi organami władzy paostwowej oraz innymi organizacjami.

6. Stowarzyszenie reprezentuje Prezes, pozostali członkowie Zarządu mogą reprezentowad Stowarzyszenie
na podstawie udzielonego przez Zarząd upoważnienia

Art. 23
Komisja Rewizyjna.
1.
2.
3.
4.

5.

Komisja rewizyjna składa się 3 - 5 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza, decyzję o liczbie
członków Zarządu podejmuje Walne Zebranie.
(skreślony)
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:
4.1. Przeprowadzenie nie mniej jak raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, co do
zgodności z przepisami prawa, Statutem, zasadami gospodarności, oraz uchwałami Walnego Zebrania.
4.2. Występowanie do Walnego Zebrania z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.
4.3. Występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.
4.4. Składanie sprawozdao ze swojej pracy na Walnym Zebraniu.
4.5. Występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
4.6. Branie udziału z głosem doradczym w zebraniach Zarządu.
Komisję rewizyjną reprezentuje jej przewodniczący lub upoważniony członek komisji

ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze
Art. 24
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, spadków, zapisów,
dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności
publicznej.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalnośd finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Art. 25
1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowid:
1.1. Nieruchomości.
1.2. Ruchomości.
1.3. Fundusze.
2. Na fundusze składają się:
2.1. Składki członkowskie.
2.2. Darowizny i dotacje oraz dochody z ofiarności publicznej.
2.3. Spadki i zapisy.
2.4. Dochody uzyskane z działalności statutowej Stowarzyszenia
2.5. Dochody uzyskane z działalności gospodarczej Stowarzyszenia.

Art.26
Dla ważności oświadczeo woli dotyczących zobowiązao majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest
współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Skarbnika.
Art. 27
Stowarzyszenie może otrzymad dotację wg zasad określonych w odrębnych przepisach.
Art. 28
W razie rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek przechodzi na cele wskazane przez Walne Zebranie Członków.

ROZDZIAŁ VI
Zmiany statutu.

Art. 29
O potrzebie zmian w statucie decyduje Walne Zebranie w drodze uchwały.
Art. 30
Projekt zmian statutu przygotowuje Zarząd lub osoba przez niego upoważniona.
Art. 31
Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów obecnych na Zebraniu członków
zwyczajnych.

ROZDZIAŁ VII
Rozwiązanie Stowarzyszenia.

Art. 32
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpid:
1.1. W drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów, obecnych na Zebraniu członków
zwyczajnych.
1.2. W oparciu o prawomocne orzeczenie sądu.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia lub prawomocne orzeczenie sądu określa sposób likwidacji i cel,
na jaki przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia koocowe

Art. 33
Tekst jednolity statutu wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Art. 34 (skreślony)

