STATUT
Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
im Jerzego Kozarzewskiego w Nysie
(wchodzi w życie z dniem 21.09.2020r.)
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zwane dalej Stowarzyszeniem,
wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako podmiot posiadający status organizacji
pożytku publicznego, jest osobą prawną działającą w formie stowarzyszenia.
§2
Stowarzyszenie działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20.poz.
104 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874).
3. Niniejszego Statutu.
§3
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Nysa.
2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§4
1. Stowarzyszenie może być członkiem związków stowarzyszeń krajowych, zagranicznych
i międzynarodowych o podobnym celu działania.
2. O przystąpieniu do organizacji, o której mowa w ust.1. bądź wystąpienia z nich,
decyduje Zarząd.
§5
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego opartą na pracy społecznej
swoich członków.
2. Do prowadzenia swoich prac Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników Członkowie
Stowarzyszenia, w tym członkowie władz stowarzyszenia, mogą być zatrudniani
w Stowarzyszeniu na podstawie stosunku pracy lub stosunków cywilnoprawnych.
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane
w związku z pełnioną funkcją.
§6
1. Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci i emblematów na zasadach określonych
w przepisach szczegółowych.
2. Stowarzyszenie ma prawo wydawania legitymacji członkowskich oraz zaświadczeń dla
osób korzystających ze szkoleń, kursów, seminariów itp., organizowanych przez
Stowarzyszenie.
ROZDZIAŁ II
ZAKRES, CELE I FORMY DZIAŁANIA
§7
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz swoich członków oraz
działalność publiczną na rzecz osób w różnym wieku.
2. Stowarzyszenie może realizować swoje cele prowadząc działalność gospodarczą,
statutową działalność odpłatną i działalność statutową nieodpłatną.
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3. Zakres prowadzenia działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej określa uchwałą
Zarząd Stowarzyszenia.
§8
Sfera działań publicznych obejmuje zadania w zakresie:
1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
2. ochrony i promocji zdrowia,
3. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
4. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji,
5. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
6. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
7. turystyki i krajoznawstwa,
8. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
9. wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej i sportu,
10. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami,
11. promocji i organizacji wolontariatu.
12. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
13. pomocy Polonii i Polakom za granicą,
14. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
§9
Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw (naukowych,
oświatowych, kulturalnych, charytatywnych, opiekuńczych, ekologicznych, dotyczących
rehabilitacji osób starszych, niepełnosprawnych, a także kultury fizycznej i sportu),
polegających na:
1. Prowadzeniu form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej
i krajoznawczo - turystycznej dla osób starszych,
2. Włączeniu osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez
stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej,
3. Wspieranie działań edukacyjnych, kulturalnych, ekologicznych i rehabilitacyjnych
osób starszych,
4. Udzielanie pomocy społecznej i charytatywnej oraz dążeniu do podniesienia
poziomu życia ludzi starszych,
5. Aktywizacji społecznej i poprawie jakości życia osób starszych,
6. Upowszechnianiu profilaktyki gerontologicznej,
7. Stworzeniu warunków do dobrego starzenia się,
8. Innych działań społecznych, profilaktycznych zapobiegających marginalizacji
społecznej osób starszych,
9. Wspieraniu idei wolontariatu,
10. Szerzeniu przyjaźni i współpracy pomiędzy miastami, regionami, państwami
i narodami.
§10
Cele, o których mowa w § 9 Stowarzyszenie realizuje przez:
1. Organizowanie różnego rodzaju wykładów, seminariów, sesji naukowych,
konferencji, szkoleń, dyskusji, zebrań dyskusyjnych i spotkań tematycznych,
2. Spotkania z ludźmi nauki, kultury, polityki i gospodarki działającymi w środowisku
lokalnym, regionie, Polsce i na świecie,
3. Naukę języków obcych, obsługę komputera i szkolenie zespołu wokalnoinstrumentalnego itp.,
4. Aktywną działalność turystyczno - krajoznawczą,
5. Działalność w zespołach, klubach, sekcjach zainteresowań prowadzonych
6. Przez specjalistów i członków zgodnie z potrzebami,
7. Współdziałanie członków Stowarzyszenia,
8. Wspieranie członków Stowarzyszenia w działalności społecznej,
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9. Współpraca z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą,
których cele są wspólne z celami Stowarzyszenia, inspirowanie, wspieranie
i patronowanie wszelkim przedsięwzięciom realizującym cele wspólne
Stowarzyszenia,
10. Prowadzenie działalności informacyjnej, oświatowej i wydawniczej,
11. Rehabilitację zdrowotną,
12. Prowadzenie działalności dobroczynnej,
13. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§11
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne – krajowe
i zagraniczne, jednakże osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym
Stowarzyszenie.
2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych
2) wspierających
3) honorowych
§ 12
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, niepozbawiona praw publicznych, pragnąca urzeczywistniać cele
Stowarzyszenia.
2. Cudzoziemiec, niezależnie od miejsca zamieszkania może być członkiem
Stowarzyszenia na zasadach ogólnych.
3. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych lub odmowy ich przyjęcia dokonuje uchwałą
zarząd. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zarząd
dokonuje zwrotu uiszczonej składki członkowskiej.
4. Maksymalna ilość członków zwyczajnych uzależniona jest od możliwości
organizacyjnych i lokalowych Stowarzyszenia.
§ 13
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Członków z prawem głosu oraz biernym
i czynnym prawem wyborczym,
2) zgłaszać wnioski do władz Stowarzyszenia, a także oceniać ich działalność,
3) zgłaszać projekty uchwał [grupa 15 członków zwyczajnych],
4) uzyskiwać informacje od władz Stowarzyszenia w sprawach dotyczących ich
działalności,
5) brać udział w przedsięwzięciach podejmowanych przez Stowarzyszenie na zasadach
określonych przez zarząd.
§ 14
Do obowiązków członków zwyczajnych należą:
1) aktywne uczestniczenie w działalności - organizacyjnej (logistycznej)
i merytorycznej Stowarzyszenia,
2) przestrzeganie
postanowień
statutu,
regulaminów
oraz
uchwał
władz
Stowarzyszenia,
3) troska o rozwój Stowarzyszenia i działanie na jego rzecz,
4) uczestniczenie w walnych zebraniach, posiedzeniach innych organów oraz ciał
opiniodawczo-doradczych jeśli dana osoba jest jego członkiem,
5) regularne opłacanie składek członkowskich,
6) dbanie o mienie i dobre imię Stowarzyszenia
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§ 15
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i osoba prawna, która zadeklaruje
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia oraz
przedłoży deklarację członka wspierającego.
2. Przyjęcia członków wspierających lub odmowy ich przyjęcia dokonuje uchwałą zarząd.
3. Członkowie wspierający mają prawo osobiście lub przez przedstawiciela uczestniczyć w
działalności Stowarzyszenia z głosem doradczym oraz zgłaszać władzom
Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie
działań. Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.
Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia
Członków z głosem doradczym.
4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się
z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu i uchwał władz
Stowarzyszenia.
§ 16
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna niezależnie od obywatelstwa, która
wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub szczególnie zasłużona
w realizacji celów, dla których zostało powołane Stowarzyszenie.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek
Zarządu. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem
czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Członkowie honorowi mogą uczestniczyć w obradach Walnych Zgromadzeniach
Członków z głosem doradczym.
4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
§ 17
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi,
2) śmierci członka, utraty zdolności do czynności prawnych lub utraty osobowości
prawnej (w przypadku osób prawnych),
3) wykluczenia przez Zarząd w przypadku:
a) działania na szkodę Stowarzyszenia,
b) rażącego naruszenia postanowień statutu, uchwał władz i/lub regulaminów
wewnętrznych obowiązujących w Stowarzyszeniu,
c) nieangażowania się w bieżącą działalność Stowarzyszenia w tym
w szczególności nieusprawiedliwione nieuczestniczenie w posiedzeniach władz
Stowarzyszenia,
d) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres
12 miesięcy lub uporczywego nie wywiązywania się z zadeklarowanych
świadczeń na rzecz Stowarzyszenia
2. Stwierdzenie ustania członkostwa ze Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały
Zarządu.
3. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ust. 1 pkt 3 przysługuje członkom odwołanie do
Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały doręczenie uchwały może nastąpić za pomocą poczty elektronicznej. Odwołanie składa
się pisemnie za pośrednictwem zarządu. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia
Członków jest ostateczna.
§ 18
1. Członkowie Stowarzyszenia za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz aktywny
udział w działalności Stowarzyszenia mogą być wyróżnieni lub nagradzani przez Zarząd
Stowarzyszenia: pochwałą ustną lub pisemną, dyplomem uznania, nagrodą rzeczową
lub pieniężną.
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2. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, statuetki i przyznawać je osobom fizycznym
i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia
ROZDZIAŁ IV
ORGANA STOWARZYSZENIA
§19
1. Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
2. Kadencja władz trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.
3. Wybór wszystkich organów Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym.
4. Ukonstytuowanie się nowo wybranych organów Stowarzyszenia następuje niezwłocznie
po dokonaniu wyborów.
5. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie
trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków
Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie
przekroczy 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru w danym roku kalendarzowym.
W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w celu odbycia
wyborów uzupełniających.
6. Organ może zrezygnować z uprawnienia wynikającego z ust. 5. W takim przypadku
zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w celu odbycia wyborów
uzupełniających.
7. Mandat członka powołanego w trybie określonym w ust. 5 wygasa wraz z upływem
kadencji pozostałych członków danego organu.
8. Nie można łączyć funkcji członka zarządu i komisji rewizyjnej.
§20
1. Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, zwoływane
w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest raz w roku jako
sprawozdawcze i raz na cztery lata jako sprawozdawczo - wyborcze.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Członków Zarząd zawiadamia członków zwyczajnych na 14 dni przed
planowanym terminem obrad. Zawiadomienie następuje wedle wyboru zarządu: za
pomocą poczty elektronicznej lub osobiście, lub poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń, lub poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie www lub wiadomość SMS
lub ogłoszenie podczas wykładów, lub w zamieszczenie informacji w planie zajęć.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:
1) z inicjatywy własnej na podstawie przyjętej uchwały,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
5. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków
w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku członków lub od podjęcia stosownej
uchwały przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.
6. O terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd zawiadamia
członków co najmniej na 7 dni przed jego zwołaniem.
§21
Do kompetencji Walne Zgromadzenia Członków należy:
1) określenie głównych kierunków i programów działania Stowarzyszenia,
2) uchwalanie statutu i jego zmian,
3) wybór i odwołanie członków zarządu i komisji rewizyjnej,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia,
5) podejmowanie uchwał w sprawie nadania oraz pozbawienia godności członka
honorowego,
6) uchwalenie regulaminu Walne Zgromadzenia Członków,
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7) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, wyznaczeniu likwidatora lub
likwidatorów oraz przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia,
8) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.
.
§22
W Walnym Zgromadzeniu Członków udział biorą:
1) Z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2) Z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi oraz osoby zaproszone
przez Zarząd.
§23
1. Walne Zgromadzenie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na
liczbę obecnych na zebraniu członków.
2. Uchwały Ogólnego Zgromadzenia Członków podejmowane są zwykłą większością
głosów.
3. Do uchwalenia zmian w statucie oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagana jest zgoda
2/3 obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków.
4. Obrady Walnego Zgromadzenia Członków są protokółowane i podpisuje je
przewodniczący obrad i sekretarz.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

§24
Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków.
W skład Zarządu wchodzi maksymalnie 15 osób, nie mniej jednak niż 5 osób.
Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie: prezesa, wiceprezesa,
sekretarza, skarbnika i członków.
Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych
Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań i zawierania umów w imieniu
Stowarzyszenia uprawniony jest prezes zarządu i inny członek zarządu działający
łącznie albo wiceprezes zarządu i inny członek zarządu działający łącznie,
z zastrzeżeniem ust. 6.
W umowach pomiędzy Stowarzyszeniem, a członkiem zarządu oraz w sporach z nim,
Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego
organu lub pełnomocnik powołany uchwalą Walnego Zgromadzenia Członków.
Walne Zgromadzenie Członków jest organem uprawnionym do powołania
swojego
pełnomocnika/pełnomocników
do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach
między Stowarzyszeniem, a członkiem Zarządu oraz w sporach między
Stowarzyszeniem, a członkiem Zarządu
Komisja Rewizyjna jest organem uprawnionym do wyznaczania swojego
przedstawiciela
do
reprezentowania
Stowarzyszenia
w
umowach
między
Stowarzyszeniem, a członkiem Zarządu oraz w sporach między Stowarzyszeniem,
a członkiem Zarządu.
Zarząd Stowarzyszenia uprawniony jest do ustanowienia pełnomocnika/pełnomocników
Zarządu. Uchwała w sprawie ustanowienia pełnomocnika określa umocowania.

1. Do
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

§25
zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
realizowanie uchwał walnego zebrania oraz określanie szczegółowych kierunków
działania Stowarzyszenia,
kierowanie całokształtem bieżącej działalności Stowarzyszenia,
zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
ustalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich oraz zasad ich opłacania
w tym ulg i zwolnień,
ustalanie innych opłat związanych z działalnością Stowarzyszenia,
sporządzanie corocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego
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z działalności Stowarzyszenia,
9) utworzenie biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie personelu,
10) uchwalanie regulaminów wewnętrznych i instrukcji organizacyjnych związanych
z funkcjonowaniem Stowarzyszenia,
11) powoływania ciał doradczych, sekcji i zespołów oraz nadawanie im regulaminów,
12) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
i ruchomego,
13) podejmowanie decyzji w sprawie rejestracji działalności gospodarczej,
14) prowadzenie działalności gospodarczej,
15) podjęcie decyzji w zakresie rejestracji Stowarzyszenia jako organizacji pożytku
publicznego,
16) tworzenie jednostek organizacyjnych i ustalanie zasad ich funkcjonowania,
17) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych
organizacji,
18) przyznawanie wyróżnień, pochwał, dyplomów i nagród,
19) wnioskowanie o nadanie i pozbawienie godności członka honorowego,
20) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia,
21) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Zarząd może utworzyć Sekretariat. Regulamin pracy oraz strukturę organizacyjną
Sekretariatu uchwala Zarząd na wniosek Prezesa.
3. Funkcję Kierownika Sekretariatu mogą wykonywać w oparciu o umowę o pracę lub
umowę cywilnoprawną członkowie Zarządu lub inne osoby.
§26
1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.
2. Posiedzeniom zarządu przewodniczy prezes, a w przypadku jego nieobecności
wiceprezes.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2
liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos
przewodniczącego obrad.
4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane i podpisuje je prezes i sekretarz Zarządu.
5. Szczegółowe zasady funkcjonowania zarządu uregulowane zostaną w uchwalonym
przez ten organ regulaminie zarządu.
§27
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu
w trybie jawnym wybierają spośród siebie przewodniczącego, sekretarza i członka.
3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być wybierany do innych władz Stowarzyszenia.
4. Członkowie komisji rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§28
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) wydawanie zaleceń oraz żądanie wyjaśnień w razie stwierdzenia nieprawidłowości
w trakcie kontroli,
3) ocena pracy zarządu, w tym corocznych sprawozdań: merytorycznego
i finansowego, wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla Zarządu,
4) opracowywanie regulaminu komisji rewizyjnej,
5) kontrola terminowości i prawidłowości opłacania składek członkowskich,
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6) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie
jego bezczynności,
7) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków w przypadku niewywiązywania się
przez Zarząd z obowiązku zwołania Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Członków,
8) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,
9) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu Członków uwag i wniosków oraz zaleceń
pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
10) składanie sprawozdań ze swej działalności podczas Walnego Zgromadzenia
Członków.
§29
1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej ½ liczby członków Komisji Rewizyjnej. W sytuacji równego rozłożenia głosów
decyduje głos przewodniczącego obrad.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.
3. Szczegółowe zasady funkcjonowania komisji rewizyjnej uregulowane zostaną,
w uchwalonym przez ten organ, regulaminie komisji rewizyjnej.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§30
1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić środki pieniężne, nieruchomości, ruchomości,
prawa majątkowe oraz inne składniki.
2. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
1) wpisowe i składki członkowskie,
2) dochody z prowadzenia nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego
oraz działalności gospodarczej,
3) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki
publiczne, loterie, aukcje,
4) dotacje i subwencje, kontrakty, środki z różnego rodzaju funduszy, zlecenia usług,
5) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących
w użytkowaniu Stowarzyszenia,
6) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z majątku
Stowarzyszenia, dochody z kapitału ( odsetki, lokaty, akcje),
7) inne źródła
3. Pozyskane źródła majątku przeznaczone zostają na realizację celów statutowych.
4. Środki pieniężne niezależnie od źródeł pochodzenia mogą być przechowywane na
koncie Stowarzyszenia, albo lokowane w sposób wskazany przez Zarząd.
5. Wpływy gotówkowe mogą być przeznaczone na bieżące potrzeby Stowarzyszenia, a ich
nadwyżka powinna być niezwłocznie przekazana na odpowiednie konto Stowarzyszenia
6. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub
przekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - również w drodze więcej niż jednej operacji.
§31
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wg ogólnych zasad
określonych w odrębnych przepisach służącą zdobyciu dodatkowych środków
finansowych na realizację celów statutowych.
2. Działalność gospodarcza prowadzona przez Stowarzyszenie może mieć wyłącznie
charakter dodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego.
3. Działalność gospodarcza prowadzona przez Stowarzyszenie może być prowadzona
wyłącznie w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych.
4. Dochód Stowarzyszenia jest w całości przeznaczany na działalność pożytku publicznego
Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
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§32
1. Gospodarkę finansową Stowarzyszenia prowadzi się według zasad określonych
w odrębnych przepisach.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
3. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
4. Prowadzona przez Stowarzyszenie nieodpłatna działalność pożytku publicznego,
odpłatna działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarcza wymaga
rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym
określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem
przepisów o rachunkowości.
5. Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania 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 majątku stowarzyszenia na rzecz jego 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
§33
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków.
2. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenie
Członków.
3. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków decyduje
o przeznaczeniu majątku i powołaniu Komisji Likwidacyjnej, która prowadzi likwidację
Stowarzyszenia.
4. Majątek rozwiązanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w uchwale
Walnego Zgromadzenia Członków.
5. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.
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