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STATUT
Stowarzyszenia Wspierania Dzieci z Przedszkola nr 38
w Bielsku-Białej.
I Postanowienia ogólne.
§1
Stowarzyszenie Wspierania Dzieci z Przedszkola nr 38, zwane
w dalszej części statutu Stowarzyszeniem jest stowarzyszeniem
zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa
o stowarzyszeniach, na podstawie ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie oraz na podstawie własnego Statutu i z tego
tytułu posiadającym osobowość prawną.
§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej
Polskiej, a siedzibą jego władz miasto Bielsko-Biała.
§3
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia:
a) swych spraw,
b) działalności statutowej,
c) działalności gospodarczej
może zatrudniać pracowników, w tym również Członków zwyczajnych.
§4
Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, barw i znaczków
organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§5

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. 1 i ust. 2, bądź
wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością
kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących
udział w Walnym Zebraniu Członków.
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II Cele i środki działania.
§6
Celem działania Stowarzyszenia jest stworzenie możliwości
wszechstronnego oraz harmonijnego rozwoju fizycznego, sfery
osobowościowej, funkcji zdrowotnych i korekcji dzieci ze szczególnym
uwzględnieniem niżej wymienionych programów:
1. Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży .
2. Pomoc w wyposażeniu pomieszczeń Przedszkola nr 38.
3. Społeczno-wychowawcze
działania
służące
pobudzeniu
aktywności ruchowej wśród dzieci, jak również świadomości
zdrowotnej rodziców.
4. Gromadzenie
środków finansowych przeznaczonych na
modernizację
i bieżące potrzeby placówki.
5. Doskonalenie statutowej i poza statutowej działalności Przedszkola
nr 38 oraz propagowanie, organizowanie i stwarzanie
odpowiednich warunków do wyzwalania inicjatyw społecznych
dotyczących oświaty i wychowania zdrowotnego.
6. Objęcie zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi w ramach
możliwości placówki jak największej ilości dzieci.
7. Prowadzenie działalności mającej na celu ochronę i promocję
zdrowia.
8. Organizowanie koloni i obozów sportowo – rekreacyjnych w kraju
i za granicą.
9. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami, które
wyrażą zainteresowanie działalnością Stowarzyszenia.
10. Szkolenie oraz doskonalenie kadr nauczycieli i wychowawców.
§7
Cele określone w § 5 Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1. Aktywizowanie członków Stowarzyszenia w działalności na rzecz
realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Organizowanie działalności popularyzatorskiej i informacyjnej.
3. Wydawanie publikacji o charakterze informacyjnym.
4. Nawiązanie współpracy z innymi organizacjami o tym samym lub
podobnym profilu działania w kraju i za granicą.
5. Współdziałanie z administracją państwową i samorządową
w zakresie inicjatyw charytatywnych.
6. Utworzenie specjalnego funduszu pomocy dla Stowarzyszenia.
7. Tworzenie i prowadzenie własnych placówek oświatowowychowawczych, medycznych i para medycznych.
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8. Rozwijanie

współpracy z zainteresowanymi podmiotami
w zakresie zdrowia, oświaty i wychowania.
9. Współdziałanie z administracją państwową i samorządową
w zakresie inicjatyw społecznych lub charytatywnych.
10. Rozwijanie współpracy z przedszkolami, szkołami i organizacjami
młodzieżowymi w zakresie oświaty i wychowania.
11. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz wyłącznie w rozmiarach służących realizacji
celów statutowych:
a. 10.85.Z - Wytwarzania gotowych posiłków i dań.
b. 47.9 - Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią
sklepową, straganami i targowiskami.
c. 56.1 - Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne.
d. 56.2 - Przygotowanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
(catering) pozostała gastronomiczna działalność usługowa.
e. 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami
własnymi
lub dzierżawionymi.
f. 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego
i sportowego.
g. 81.21.Z
- Niespecjalistyczne sprzątanie budynków
i obiektów przemysłowych.
h. 85.10.Z - Wychowanie przedszkolne.
i. 85.5
- Pozostałe formy edukacji.
j. 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację.
k. 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna.
l. 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki
zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana.
m. 88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi.
12. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy
realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do
podziału między jego członków.
13. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku
publicznego w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci
i młodzieży. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego
jest w całości przeznaczony na realizacje celów statutowych.
14. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku
publicznego
w zakresie:
a) ochrony i promocji zdrowia,
b) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
c) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
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d) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
e) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów oraz współpracy między społeczeństwami.
III Członkowie - ich prawa i obowiązki.
§8
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym
Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie zrzesza członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
§9
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:

a) osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw
publicznych, która na podstawie deklaracji pisemnej zostanie
przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia,
b) cudzoziemiec, mający miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej lub za granicą.
2. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na

podstawie pisemnej deklaracji.
§ 10
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
2. Uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z głosem decydującym.
3. Wysuwać wnioski i postulaty wobec władz Stowarzyszenia.
4. Korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia na
zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd
Stowarzyszenia.
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§ 11
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani:
1. Realizować i propagować cele Stowarzyszenia oraz stosować się do
postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Brać czynny udział w życiu i działalności Stowarzyszenia.
3. Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i innych uchwał władz
Stowarzyszenia.
§ 12
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna,
lub prawna, która zdeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc
finansową lub rzeczową.
2. Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu
za pośrednictwem swego przedstawiciela.
3. Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członka zwyczajnego,
z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
4. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd
Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
§ 13
1. Członkowie wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa
wyborczego, posiadają prawa określone w § 10 z wyłączeniem ust. 2
tego paragrafu,
2. Członkowie wspierający mają prawo brać udział – z głosem
doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.
3. Członkowie wspierający są zobowiązani do regularnego
wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania
w określonym zakresie Statutu, regulaminów i uchwał władz
Stowarzyszenia.
§ 14
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna,
szczególnie zasłużona w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje, a także pozbawia takiego tytułu
Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi, posiadają obowiązki określone w § 11.
4. Członkowie honorowi, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa
wyborczego, posiadają prawa określone w § 10 z wyłączeniem ust. 2
tego paragrafu
5. Członkowie honorowi mają prawo brać udział – z głosem doradczym
– w statutowych władzach Stowarzyszenia.
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§ 15
Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:
1. Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie.
2. Skreślenia z listy członków.
3. Likwidacji osoby prawnej - członka wspierającego Stowarzyszenia.
4. Utraty zdolności do czynności prawnej przez osobę fizyczną.
5. Skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.
6. Pozbawienie praw publicznych.
7. Śmierci członka Stowarzyszenia będącego osobą fizyczną.
8. Rozwiązania się Stowarzyszenia.
§ 16
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia, o których mowa w § 15 pkt.
2 może nastąpić w razie:
1. Uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia.
2. Umyślnego
i rażącego
naruszania
postanowień
Statutu,
nieprzestrzegania postanowień, uchwał, regulaminów, zasad oraz
etyki.
3. Popełnienia przestępstwa lub innej szkodliwej działalności
skierowanej przeciw Stowarzyszeniu.
4. Pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku rażącego działania
na szkodę Stowarzyszenia i następującego w wyniku uchwały władzy
Stowarzyszenia, która członkostwo nadała.
5. Nieopłacanie składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
6. Działania na szkodę Stowarzyszenia.
Skreślenia z listy członków na podstawie prawomocnej uchwały
dokonuje Zarząd.
Od uchwały o skreśleniu przysługuje członkom Stowarzyszenia
odwołanie do Walnego Zebrania Członków, które na najbliższej sesji
podejmie ostateczną uchwałę.
IV Struktura organizacyjna Stowarzyszenia.
§ 17
1. Władzami Stowarzyszenia są :
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Władze Stowarzyszenia pełnią swą funkcję społecznie.
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§ 18
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

odbywa się w głosowaniu tajnym.
Ukonstytuowanie nowo wybranych władz następuje nie później niż
w ciągu miesiąca od dnia wyboru.
Do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz, działają
władze ubiegłej kadencji.
Zebrania Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
Jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej, uchwały władz
Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
W wypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
Za zgodą Zarządu w jego posiedzeniach mogą uczestniczyć
zaproszone osoby z głosem doradczym.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie
członkami innych władz Stowarzyszenia.
Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
§ 19

Dyrektor placówki oświatowo-wychowawczej, medycznej i para
medycznej działa w oparciu o zakres obowiązków uchwalonych przez
Zarząd Stowarzyszenia.
§ 20
W razie stwierdzenia rażących uchybień w pracy Dyrektora placówki
oświatowo-wychowawczej, medycznej, para medycznej Zarząd ma
prawo zawiesić go w działalności do czasu wyjaśnienia sprawy
i wyznacza p.o. Dyrektora.
§ 21
W przypadku ustąpienia członka władz Stowarzyszenia, odwołania go
lub utraty członkostwa w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest
uzupełniany spośród wybranych przez Walne Zebranie Członków
zastępców, w kolejności uzyskanych głosów, a w przypadku ich braku
wyboru dokonuje na najbliższej sesji Walne Zebranie Członków.
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§ 22
Wszystkie władze są obowiązane:
1. Badać i rozpatrywać wnioski, prośby i zażalenia członków
Stowarzyszenia oraz informować zainteresowanych o sposobie
załatwiania zgłoszonych spraw.
2. Systematycznie informować członków Stowarzyszenia o podjętych
uchwałach.
Walne Zebranie Członków
§ 23
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków zwołuje się jako zwyczajne lub

nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd
raz w roku jako sprawozdawcze i raz na 3 lata jako sprawozdawczo –
wyborcze.
4. O terminie i miejscu obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
zawiadamia Zarząd swoich członków, co najmniej na 14 dni przed
terminem obrad.
§ 24
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym
czasie z inicjatywy:
a) Zarządu
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w ciągu 6
tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad zagadnieniami, dla
których zostało zwołane. Na wniosek członków porządek obrad może
być zmieniony.
3. Przepis § 19 ust.4 stosuje się odpowiednio.
§ 25
1. Porządek Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd, informuje
jednocześnie o nim członków, co najmniej 14 dni przed terminem
zebrania.
2. Uwagi i wnioski dotyczące dziennego porządku obrad Walnego
Zebrania Członków należy zgłaszać nie później niż na 7 dni przed
terminem obrad.
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§ 26
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym
członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia, a z głosem doradczym
członkowie wspierający i zaproszeni goście.
§ 27
Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
1. Uchwalenie programu i głównych kierunków działalności
Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego.
3. Ocena działalności Stowarzyszenia i jego władz a także rozpatrzenie
wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu
Zarządowi.
4. Uchwalenie zmian statutu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia
i przeznaczenia jego majątku.
6. Wybieranie i odwoływanie władz Stowarzyszenia tj. Zarządu
i Komisji Rewizyjnej.
7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia
członków Stowarzyszenia.
Zarząd
§ 28
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy
Walnymi Zebraniami Członków i odpowiada za swą pracę przed nim.
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być osobami
skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Zarząd składa się z 5 członków, którzy z pośród siebie wybierają
prezesa
2 wiceprezesów, skarbnika i sekretarza.
Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na
zewnątrz.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w każdym czasie, nie rzadziej
jednak niż raz na kwartał.
Na posiedzeniach Zarządu uchwały zapadają zwykłą większością
głosów.
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§ 29
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia w szczególności należy:
1. Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia na
podstawie uchwał i postanowień Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwalenie planu finansowego Stowarzyszenia oraz przyjmowanie
sprawozdań z ich wykonania.
3. Przyjmowanie darowizn i zapisów.
4. Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku
Stowarzyszenia, zarządzania tym majątkiem oraz zaciąganie
zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia.
5. Uchwalanie regulaminów działalności Stowarzyszenia w sprawach
nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków.
6. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków z działalności
Zarządu.
7. Podejmowanie uchwał o zwołaniu Walnego Zebrania Członków
w tym nadzwyczajnego.
8. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie
w jego imieniu.
9. Ustalanie czesnego na dany rok kalendarzowy, a także terminu ich
regulowania, uchwałę w tej sprawie Zarząd podejmuje najpóźniej
do 31 grudnia roku poprzedzającego.
10. Powoływania
i
rozwiązywania
placówek
oświatowowychowawczych i zdrowotnych.
11. Nadzór i ocena działalności dyrektorów podległych placówek
oświatowo- wychowawczych, zdrowotnych i pro zdrowotnych.
12. Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia.
13. Podejmowanie uchwał o wykluczeniu lub skreśleniu z listy
członków Stowarzyszenia.
14. Opracowanie
statutu
podległych
placówek
oświatowowychowawczych, zdrowotnych i pro zdrowotnych oraz
przedstawianiu ich Walnemu Zebraniu Członków do zatwierdzenia.
15. Wykonanie innych czynności nie zastrzeżonych do wyłącznej
kompetencji Walnego Zebrania Członków bądź Komisji
Rewizyjnej. Dyrektora placówki oświatowo-wychowawczej,
medycznej, para medycznej powołuje Zarząd Stowarzyszenia.
16. Zatrudnianie
i zwalnianie pracowników etatowych zgodnie
z potrzebami wynikającymi z bieżących zadań Stowarzyszenia
w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.
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Komisja Rewizyjna
§ 30
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób - przewodniczącego i 2
członków.
3. Osoby będące członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a) być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej,
b) być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej
niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r.
o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami
prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr
154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45,
poz. 391 i Nr 60, poz. 535).
4. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej
jednak niż dwa razy w roku.
§ 31
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie - co najmniej raz w roku celowości, prawidłowości
oraz zgodności z przepisami prawa całokształtu działalności ze
szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
2. W celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do
żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów
dotyczących działalności Stowarzyszenia.
3. Występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami
wynikającymi z ustaleń z przeprowadzonej kontroli i żądanie od
członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień
i usunięcia nieprawidłowości.
4. Przedstawienie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu
Członków.
5. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
6. Uprawnienie do składania wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego
Walnego Zebrania.

Strona 12 z 14

7. Dla zbadania spraw problemowych Komisja może powołać biegłych
rzeczoznawców, przy czym umowy podlegają wcześniej
zatwierdzeniu przez Zarząd.
§ 32
1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego
członek Komisji Rewizyjnej ma prawo udziału w posiedzeniach
Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we
władzach Stowarzyszenia lub pozostawać w stosunku pracy
ze Stowarzyszeniem.
V Majątek Stowarzyszenia
§ 33
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości
i fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a) darowizny,
b) dochody z ofiarności publicznej,
c) dochody z własnej działalności gospodarczej prowadzonej przez
Stowarzyszenie,
d) spadki i zapisy,
e) dochody z użyczenia majątku pozostającego we władaniu
Stowarzyszenia,
f) dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,
§ 34
1. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
2. Zarząd jest zobowiązany do całkowitego zakazania:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem
Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów
lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie
organów oraz pracownicy Stowarzyszenia 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”,
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b) przekazywania jej majątku na rzecz ich 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,
c) 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 ze statutowego celu organizacji,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub
pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 35
Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą na zasadach
określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności
gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie
może być przeznaczony do podziału między jego członków.
§ 36
Stowarzyszenie może otrzymać dotacje według zasad określonych
w odrębnych przepisach.
§ 37
Do składania oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane
jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
VI Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 38
Uchwałę w sprawie zmiany statutu, rozwiązania Stowarzyszenia
i przeznaczenia jego majątku podejmuje Walne Zebranie Członków
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do
głosowania.
§ 39
W razie rozwiązania się Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały,
likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu chyba,
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że ostatnie Walne Zebranie Członków postanowi inaczej. W tym
przypadku majątek rozwiązanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel
określony w uchwale Walnego Zebrania Członków.
§ 40
O podjętej uchwale własnej w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia
Zarząd powiadamia organ rejestracyjny.
§ 41
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie
uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy
ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
VII Postanowienia końcowe
§ 42
Za dostateczny tryb zawiadamiający Członków Stowarzyszenia uważa się
ogłoszenie wiadomości na tablicy ogłoszeń w miejscu ogólnodostępnym
w siedzibie Stowarzyszenia. W uzasadnionych przypadkach Zarząd
Stowarzyszenia może postanowić o innym trybie zawiadamiania swoich
członków.
§ 43
Niniejszy statut uchwalono na Zebraniu Członków w dniu 16.02.2011r.
w Bielsku-Białej.

