STATUT
STOWARZYSZENIA „W stronę słońca”

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Stowarzyszenie „W stronę słońca”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na
podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z
2001r., Nr 79, poz. 855).
2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy „W stronę słońca”.
3. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego i pieczęci.
§ 2.
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Gmina Karczew.
2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. W przypadku, gdy
wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić
działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa.
§ 3.
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§ 4.
1. Przy realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może współpracować z
krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, o takich samych lub
podobnych do jego celach działania oraz może przystępować do tych organizacji i
pozostawać ich członkiem na zasadach określonych w ich statutach, o ile nie narusza
to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita
Polska jest stroną.
2. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków.
3. Do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może ono zatrudniać pracowników.
Rozdział II
Cele i środki działania Stowarzyszenia
§ 5.
Celami działania Stowarzyszenia są:
a. integracja społeczna i zawodowa młodzieży zagrożonej niedostosowaniem oraz
niedostosowanej społecznie.
b. pomoc społeczna dla rodzin dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym i
niedostosowanych, w tym pomoc rodzinom i dzieciom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i dzieci;
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działalność edukacyjna i adaptacyjna, umożliwiająca młodzieży zagrożonej
niedostosowaniem oraz niedostosowanej społecznie usamodzielnienie się i włączenie się
do aktywnej pracy zawodowej i społecznej;
podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej wśród młodzieży zagrożonej niedostosowaniem
społecznym i niedostosowanej;
krajoznawstwo oraz organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży zagrożonej
niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej;
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży zagrożonej
niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej;
kształtowanie świadomości ekologicznej oraz działalność na rzecz ochrony i promocji
zdrowia wśród młodzieży zagrożonej niedostosowaniem i niedostosowanej społecznie i
ich rodzin;
upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój demokracji wśród młodzieży zagrożonej
niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej;
działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy miedzy
społeczeństwami wśród młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i
niedostosowanej;
działalność charytatywna;
nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w szczególności działalność informacyjna i
szkoleniowa dotycząca przyczyn i objawów niedostosowania społecznego oraz sposobów
zapobiegania temu zjawisku;
popularyzowanie wiedzy o problemach młodzieży zagrożonej niedostosowaniem i
niedostosowanej społecznie;
upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i
mężczyzn wśród rodzin dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym
i niedostosowanych;
promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
dbałość porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom
społecznym;
promocja i organizacja wolontariatu.
§ 6.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
a. współpracę z istniejącymi i powstającymi organizacjami samorządu terytorialnego
zajmującymi się pomocą młodzieży zagrożonej niedostosowaniem i niedostosowanej
społecznie;
b. współpracę z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami i
fundacjami;
c. organizowanie akcji pomocy młodzieży zagrożonej niedostosowaniem i
niedostosowanej społecznie z udziałem innych podmiotów;
d. organizowanie, finansowanie i prowadzenie wycieczek, półkolonii, obozów
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rekreacyjnych, zawodów, konkursów oraz wycieczek dla młodzieży zagrożonej
niedostosowaniem i niedostosowanej społecznie oraz ich rodzin;
organizowanie, finansowanie oraz prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla
młodzieży zagrożonej niedostosowaniem i niedostosowanej społecznie oraz ich
rodzin, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie;
organizowanie, finansowanie i prowadzenie poradnictwa informacyjnego w zakresie
podjęcia zatrudnienia dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem i niedostosowanej
społecznie;
doradztwo zawodowe oraz wspomaganie i podejmowanie działań zmierzających do
aktywizacji zawodowej oraz tworzenie miejsc pracy dla młodzieży zagrożonej
niedostosowaniem i niedostosowanej społecznie;
organizowanie, finansowanie i prowadzenie działań wykorzystujących nowe
technologie informacyjne i telekomunikacyjne w aktywizacji zawodowej i społecznej
młodzieży zagrożonej niedostosowaniem i niedostosowanej społecznie;
pomoc finansową i rzeczową udzielaną osobom, organizacjom i instytucjom w ramach
programów grantowych;
zakup odzieży, żywności, pomocy szkolnych, sprzętu komputerowego i innych
przedmiotów i przekazywanie ich na potrzeby osób i instytucji;
inicjowanie i podejmowanie działalności promocyjnej na rzecz młodzieży zagrożonej
niedostosowaniem i niedostosowanej społecznie ze społecznością lokalną,
organizowanie seminariów, szkoleń, działalności wydawniczej oraz współpracę ze
środkami masowego przekazu, z władzami lokalnymi oraz organizacjami
pozarządowymi;
zakładanie i prowadzenie placówek profilaktycznych (świetlice socjoterapeutyczne i
środowiskowe, placówki całodziennego pobytu itp.).

§ 7.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód będzie
przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału
pomiędzy członków Stowarzyszenia.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 8.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych;
b) wspierających;
c) honorowych.
§ 9.
1. Członkiem zwyczajnym może zostać pełnoletni obywatel Polski lub cudzoziemiec mający
miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jak również nie posiadający
miejsca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, który:
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d) akceptuje cele statutowe Stowarzyszenia;
e) deklaruje czynne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia;
f) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
g) nie jest pozbawiony praw publicznych.
Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do organów Stowarzyszenia;
b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków;
c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;
d) korzystać z pomocy Stowarzyszenia w podejmowaniu działań związanych z realizacją
jego celów statutowych;
e) brać udział w pracach, zebraniach i przedsięwzięciach Stowarzyszenia mających na
celu realizację statutowej działalności Stowarzyszenia.
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
a) przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał statutowych
organów Stowarzyszenia;
b) czynne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia;
c) regularne uiszczanie składek członkowskich;
d) dbałość o mienie Stowarzyszenia.
Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje z chwilą podjęcia przez Zarząd
uchwały w tym przedmiocie. Uchwała Zarządu podlega doręczeniu członkowi. Podstawą
do podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia jest pisemna
deklaracja kandydata na członka Stowarzyszenia.
Odmowa przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia następuje z chwilą podjęcia przez
Zarząd uchwały w tym przedmiocie. Uchwała Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet
członków Stowarzyszenia wymaga pisemnego uzasadnienia i podlega doręczeniu osobie,
której odmówiono członkostwa.
Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet członków przysługuje odwołanie do
Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia tej uchwały osobie,
której odmówiono członkostwa.
§ 10.
Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele statutowe, która zadeklaruje
wsparcie finansowe lub rzeczowe dla działalności Stowarzyszenia.
Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
Członek wspierający ma prawo:
a)
uczestniczyć z głosem doradczym w Walnych Zebraniach Członków;
b)
zgłaszać do organów Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące realizacji
celów statutowych i podejmowanych w związku z tym działań;
Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z
zadeklarowanych świadczeń w ramach pomocy finansowej lub rzeczowej dla działalności
Stowarzyszenia.
Członek wspierający będący osobą fizyczną może zostać członkiem zwyczajnym po
upływie trzech lat od dnia przyjęcia go w poczet członków Stowarzyszenia, po uzyskaniu
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rekomendacji co najmniej dwóch zwyczajnych członków Stowarzyszenia i na podstawie
uchwały podjętej zwykłą większością głosów na najbliższym Walnym Zebraniu.
Do przyjęcia osoby fizycznej lub prawnej na członka wspierającego Stowarzyszenia
stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przyjęcia członka zwyczajnego, z tym, że w
deklaracji członkowskiej kandydat na członka wspierającego składa oświadczenie co do
sposobu wspierania działalności Stowarzyszenia.
§ 11.
Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna wybitnie zasłużona w działalności
należącej do celów Stowarzyszenia lub zasłużona dla rozwoju i działalności samego
Stowarzyszenia.
Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
Członkowi honorowemu przysługują wszystkie prawa członka zwyczajnego, z tym, że
uczestniczy on w Walnych Zebraniach Członków z głosem doradczym.
Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 12.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) śmierci członka;
b) rezygnacji z członkostwa zgłoszonej na piśmie do Zarządu;
c) wykluczenia uchwałą Zarządu, z powodu zawinionego naruszenia postanowień
Statutu, regulaminów lub uchwał statutowych organów Stowarzyszenia, lub działania na
szkodę Stowarzyszenia;
d) wykreślenia na podstawie uchwały przez Zarząd, w przypadku gdy członek nie uiścił
składki rocznej.
2. Od uchwały Zarządu, o której mowa w ust. 1 pkt. c) i d), skreślonemu lub wykluczonemu
członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od
dnia doręczenia uchwały na piśmie. Odwołanie jest przedmiotem rozpatrzenia na
najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Rozstrzygnięcie Walnego Zebrania Członków
jest ostateczne.
Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

1.
2.
3.
4.

§ 13.
Organami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd oraz Komisja
Rewizyjna.
Członkowie organów Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają z
tego tytułu wynagrodzenia.
Kadencja organów Stowarzyszenia trwa 3 lata.
W przypadku zmniejszenia się w trakcie trwania kadencji liczby członków organu
Stowarzyszenia pochodzącej z wyboru poniżej liczby członków wymaganej Statutem,
możliwe jest uzupełnienie składu tego organu w drodze kooptacji dokonanej spośród
członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków nie
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przekroczy 1/3 liczby wszystkich członków pochodzących z wyboru, w przeciwnym razie
Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających do
tego organu.
5. Członkowie organów dokooptowani zgodnie § 13 ust. 4 Statutu są zatwierdzani przez
najbliższe Walne Zgromadzenie Członków.
6. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie z funkcją w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

Walne Zebranie
§ 14.
Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia. W Walnym
Zebraniu Członkowie biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, a z
głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi.
Walne Zebrania mogą być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd zawiadamiając członków na piśmie
listami poleconymi co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem Walnego
Zebrania Członków. W zawiadomieniu jest wskazywany pierwszy i drugi termin oraz
miejsce i porządek Walnego Zebrania Członków.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków zbiera się co najmniej raz w roku, w pierwszej
połowie roku kalendarzowego.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje w spawach objętych porządkiem obrad.
W sprawy które nie zostały objęte porządkiem obrad uchwały mogą być podejmowane
tylko wówczas, gdy żaden z obecnych członków nie wniósł sprzeciwu co do podjęcia
uchwały.
Do kompetencji Walnego Zebrania zwyczajnego należy:
a) uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia w realizacji jego celów
statutowych;
b) przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu;
c) zatwierdzanie sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy;
d) wybór Prezesa Zarządu i członków Zarządu i uzupełnianie ich składu w przypadku, o
którym mowa w § 13 ust. 4 Statutu;
e) wybór członków Komisji Rewizyjnej
f) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
g) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu;
h) podejmowanie uchwał w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia i zadysponowania
jego majątkiem po rozwiązaniu;
i) podejmowanie uchwał w przedmiocie zbycia składników majątku trwałego
Stowarzyszenia;
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
k) rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia;
l) nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu;
m) ustalanie wysokości składek członkowskich i terminów ich uiszczania;
n) uchwalanie regulaminów wewnętrznych;
o) uchwalanie przygotowanych przez Zarząd programów działalności Stowarzyszenia
oraz preliminarzy dochodów i wydatków;
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p) powoływanie Oddziałów Stowarzyszenia i ich rozwiązywanie; w przypadku
podejmowania przez Oddziały działalności niezgodnej ze Statutem Stowarzyszenia,
rozwiązywanie Oddziałów;
q) zatwierdzanie członków organów Stowarzyszenia dokooptowanych zgodnie z § 13
ust. 4 Statutu;
r) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej
przez Stowarzyszenie;
s) przyjmowanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli;
t) podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach, które nie są zastrzeżone do
kompetencji innych organów Stowarzyszenia.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się w przypadkach, gdy uprawnione
organy Stowarzyszenia lub uprawniona liczba członków Stowarzyszenia uznają to za
wskazane.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na
żądanie Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków
zwyczajnych Stowarzyszenia według stanu na ostatni dzień roku kalendarzowego
poprzedzającego złożenie wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Zarząd
zwołuje w terminie dwóch miesięcy po otrzymaniu żądania Komisji Rewizyjnej lub
wniosku uprawnionej liczby członków. Do zawiadomienia o terminach, miejscu i
porządku obrad stosuje się odpowiednio przepisy § 14 ust. 3 Statutu.
9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
10. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane na Walnym Zebraniu Członków
odbytym w pierwszym terminie zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem
spraw dla których Statut przewiduje inną większość, przy obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby członków uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Członków.
11. Na Walnym Zebraniu Członków odbytym w drugim terminie uchwały są podejmowane
bez względu na liczbę obecnych członków, z wyłączeniem uchwał dotyczących zmian
statutu, dla których wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków
uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Członków.

1.

2.
3.
a)
b)

Zarząd
§ 15.
Zarząd Stowarzyszenia składa się od 3 do 7 członków, w tym Prezesa, dwóch
zastępców prezesa, skarbnika i sekretarza wybieranych przez Walne Zebranie
Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia uchwałą podjętą zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby członków uprawnionych do
udziału w Walnym Zebraniu Członków.
Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie.
Do kompetencji Zarządu należą w szczególności:
kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi i podjętymi w
tym zakresie uchwałami Walnego Zebrania Członków;
wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
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c) przygotowywanie programów działalności Stowarzyszenia oraz preliminarzy
dochodów i wydatków;
d) dysponowanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia oraz prowadzenie
rachunkowości;
e) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;
f) ustalanie wysokości i terminu płatności rocznej składki członkowskiej;
g) w szczególnych przypadkach zwalnianie członków zwyczajnych z obowiązku
płacenia składek członkowskich;
h) przygotowanie rocznego planu finansowego Stowarzyszenia;
i) zwoływanie Walnych Zebrań Członków;
j) uchwalanie regulaminu działania biura Stowarzyszenia;
k) wykonywanie praw i obowiązków pracodawcy w stosunku do pracowników
zatrudnionych przez Stowarzyszenie.
4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch
członków Stowarzyszenia działających łącznie.
5. Zarząd jest zobowiązany składać Walnemu Zebraniu Członków roczne sprawozdania
ze swojej działalności.
6. Członek Zarządu może być odwołany z pełnionej funkcji w czasie trwania kadencji
Zarządu uchwalą Walnego Zebrania członków podjętą większością ¾ głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do udziału W Walnym
Zebraniu Członków.
7. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden
raz na kwartał.
8. Rozstrzygnięcia Zarządu dokonywane są w formie uchwał.
9. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej
trzech członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
Uchwały mogą być powzięte jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo
zawiadomieniu o posiedzeniu Zarządu. Powiadomienia o posiedzeniu Zarządu
dokonywane są na piśmie listem poleconym wysłanym najpóźniej na 14 dni przed
planowanym terminem posiedzenia.
10. Do realizacji kompetencji powierzonych Statutem, Zarząd może utworzyć biuro
Stowarzyszenia i powołać jego dyrektora. Dyrektor kieruje pracami biura
Stowarzyszenia na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd.
11. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone
przez Zarząd oraz przedstawiciele Komisji Rewizyjnej.
12. Członek Zarządu nie może pełnić swojej funkcji dłużej niż przez kolejne dwie
kadencje.

1.
2.

Komisja Rewizyjna
§ 16.
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie
Członków spośród zwyczajnych członków Stowarzyszenia.
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3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Na pierwszy posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu
Przewodniczącego, który kieruje jej pracami.
Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności
przynajmniej dwóch członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos
Przewodniczącego.
Komisja zbiera się co najmniej raz w roku kalendarzowym na wniosek
Przewodniczącego lub dwóch pozostałych jej Członków.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całości działalności Stowarzyszenia,
ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości,
rzetelności gospodarności oraz zgodności z przepisami prawa;
b) przeprowadzenie kontroli doraźnych działalności Stowarzyszenia w zależności od
potrzeb;
c) składanie sprawozdań z przeprowadzonej kontroli Walnemu Zebraniu Członków;
d) występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami z przeprowadzonych kontroli;
e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków;
f) występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu.
Komisja działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
Członek Zarządu nie może pełnić swojej funkcji dłużej niż przez kolejne dwie kadencje.
Członkowie Komisji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Majątek Stowarzyszenia
§ 17.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
a) nieruchomości;
b) ruchomości;
c) prawa majątkowe;
d) fundusze;
2. Na fundusze składają się:
a) wpływy ze składek członkowskich;
b) subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
c) wpływy z działalności statutowej;
d) dochody z majątku Stowarzyszenia;
e) dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych
przepisów.
3. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
4. Stowarzyszenie finansuje swoją działalność na podstawie preliminarza dochodów i
wydatków, uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.
5. Rokiem obrachunkowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
6. Wszelkie postanowienia organów Stowarzyszenia zmierzające do uszczuplenia jego
majątku wymagają uprzedniej uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
udziału w Walnym Zebraniu Członków.
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7. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia,
zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawniony
jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
Postanowienia końcowe
§ 18
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3
głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do udziału w Walnym
Zebraniu Członków.
§ 19.
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością
2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do udziału w
Walnym Zebraniu Członków – w pierwszym terminie, oraz bez względu na liczbę
obecnych członków – w drugim terminie.
2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
Walne Zebranie Członków podejmuje jednocześnie uchwałę o przeznaczeniu majątku
Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną.
3. Majątek rozwiązanego Stowarzyszenia może być przekazany fundacjom, stowarzyszeniom
i innym organizacjom nie nastawionym na osiąganie zysku, których cele są najbliższe
statutowym celom Stowarzyszenia.
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