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STATUT

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.	 Nazwa	Stowarzyszenia	brzmi:	Stowarzyszenie	Społeczności	Osie-
dlowej „AURA”

2.	 Stowarzyszenie	 działa	 na	 podstawie	 przepisów	 z	 dnia	 7	 kwietnia	
1989	r.	Prawo	o	stowarzyszeniach	(Dz.U.	nr	20	poz.	1034	z	późn.	
zmianami), oraz niniejszego Statutu.

3.	 Siedzibą	Stowarzyszenia	jest	miasto	Racibórz.
4.	 Stowarzyszenie	podlega	rejestracji	i	posiada	osobowość	prawną.
5.	 Stowarzyszenie	zostaje	powołane	na	czas	nieokreślony.

§ 2

Terenem	działania	jest	obszar	Rzeczpospolitej	Polskiej.

§ 3

1.	 Stowarzyszenie	ma	prawo	używania	znaku,	odznaki,	pieczęci	i	legi-
tymacji	zgodnie	z	obowiązującymi	w	tym	zakresie	przepisami.

2.	 Stowarzyszenie	może	ustanawiać	własne	odznaki	i	medale	honoro-
we	oraz	przyznawać	je,	wraz	z	innymi	wyróżnieniami	i	nagrodami,	
osobom	fizycznym	i	osobom	prawnym.

§ 4

1.	 Stowarzyszenie	 może	 przystępować	 do	 jednostek	 gospodarczych,	
samorządowych	i	organizacji	w	celu	pozyskiwania	środków	na	re-
alizację	zadań	statutowych.

2.	 Stowarzyszenie	może	łączyć	się	z	innymi	organizacjami	w	ramach	
związku	 stowarzyszeń	 oraz	 zawierać	 różnorodne	 porozumienia	 
o	współdziałaniu.	

§ 5

1.	 Stowarzyszenie	opiera	swoją	działalność	na	pracy	społecznej	człon-
ków.

2.	 Do	 prowadzenia	 swoich	 spraw	 Stowarzyszenie	 może	 zatrudniać	
pracowników.	



Rozdział II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 6

1.	 Celami	Stowarzyszenia	są:
a)	 prowadzenie	 działalności	 społeczno-kulturalnej,	 rekreacyjno-

-sportowej	i	turystyczno-krajoznawczej	na	rzecz	środowisk	osie-
dlowych,

b)	 integracja	społeczności	osiedlowej,
c)	 zapobieganie	zjawiskom	niedostosowania	społecznego	i	patolo-

gii	społecznej	wśród	dzieci	i	młodzieży,
d)	upowszechnianie	wiedzy	na	temat	kultury	i	sztuki,
e)	 wspieranie	aktywnego	uczestnictwa	grup	seniorów	w	życiu	spo-

łecznym.
2.	 Stowarzyszenie	swe	cele	realizuje	poprzez:

a)	 organizowanie	wolnego	czasu	dzieciom	i	młodzieży	po	zajęciach	
szkolnych,

b)	organizacja	wypoczynku	w	czasie	ferii	zimowych	i	wakacji	let-
nich	 dla	 dzieci	 i	 młodzieży	 poprzez	 akcję	 „Zima	 w	 mieście”	 
i	„Lato	w	mieście”,

c)	 prowadzenie	zajęć	sekcji,	kół	i	klubów	zainteresowań,
d)	organizowanie	spotkań	z	teatrem	oraz	warsztatów	tematycznych,
e)	 prowadzenie	pogadanek	i	prelekcji	dotyczących	profilaktyki	i	te-

rapii	uzależnień	wśród	dzieci	i	młodzieży
f)	 promowanie	zajęć	sportowo-rekreacyjnych,
g)	organizowanie	wyjazdów,	wycieczek,	rajdów	i	obozów,
h)	promowanie	i	organizowanie	zajęć	tenisa	na	korcie,
i)	 organizacja	 turniejów	 i	 rozgrywek	 sportowych	 oraz	masowych	

imprez	kulturalnych.	

Rozdział III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7

1.	 Członkami	Stowarzyszenia	mogą	być	osoby	fizyczne	i	prawne.	Oso-
ba	prawna	może	być	jedynie	członkiem	wspierającym	Stowarzysze-
nie.

2.	 Stowarzyszenie	posiada	członków:



	a)	zwyczajnych,
	b)	wspierających,
	c)	honorowych.

3.	 Ilekroć	dalej	będzie	mowa	o	członkostwie,	to	obnosić	się	to	będzie	
do	członkostwa	zwyczajnego.

§ 8

1.	Warunkiem	przyjęcia	członka	Stowarzyszenia	jest:
a)	 akceptacja	zasad	ideowo	–	programowych	Stowarzyszenia,
b)	złożenie	deklaracji	członkowskiej	na	piśmie,
c)	 przedstawienie	pozytywnej	opinii	dwóch	członków	Stowarzysze-

nia.
2.	 Decyzję	w	sprawie	przyjęcia	na	członka	Stowarzyszenia	podejmie	

Zarząd	w	drodze	uchwały	po	podpisaniu	przez	kandydata	deklaracji	
członkowskiej	oraz	uiszczeniu	składki	członkowskiej.

3.	 Zarząd	prowadzi	rejestr	członków	i	przyjmuje	wpłaty	składek	człon-
kowskich.	

4.	 Członkiem	wspierającym	Stowarzyszenia	może	zostać	osoba	fizyczna	
i	prawna,	deklarująca	pomoc	finansową,	rzeczową	lub	merytoryczną	
w	realizacji	celów	Stowarzyszenia.

5.	 Członkiem	wspierającym	staje	się	po	złożeniu	pisemnej	deklaracji	
na	podstawie	uchwały	Zarządu.

6.	 Członkiem	 honorowym	 Stowarzyszenia	 może	 być	 osoba	 fizyczna,	
która	wniosła	znaczący	wkład	w	działalność	i	rozwój	Stowarzyszenia.

7.	 Członek	 honorowy	 Stowarzyszenia	 posiada	 jedynie	 prawo	 do	
uczestniczenia	z	głosem	doradczym	w	posiedzeniach	Walnego	Ze-
brania	Członków.

8.	 Członkowie	 honorowi	 są	 przyjmowani	 przez	Walne	 Zebranie	 na	
wniosek	10	członków	Stowarzyszenia.

§ 9

1.	 Członek	Stowarzyszenia	ma	prawo	w	szczególności	do:	
a)	 uczestniczenia	w	posiedzeniach	organów	przedstawicielskich,
b)	wybierania	i	bycia	wybieranym	do	władz	Stowarzyszenia,
c)	 posługiwania	się	emblematem	i	legitymacją	członkowską	Stowa-

rzyszenia,
d)	wglądu	w	siedzibie	Stowarzyszenia	do	protokołów	z	posiedzeń	

Walnego	Zebrania	i	Uchwał	Zarządu.
2.	 Do	obowiązków	członka	Stowarzyszenia	należy	w	szczególności:	

a)	 współdziałanie	przy	realizacji	celów	i	zadań	Stowarzyszenia,



b)	przestrzeganie	Statutu	oraz	wydanych	na	jego	podstawie	regula-
minów,

c)	 terminowe	płacenie	składek	członkowskich.
3.	 Członkowie	 wspierający	 i	 honorowi	 nie	 posiadają	 biernego	 oraz	

czynnego	prawa	wyborczego,	mogą	jednak	brać	udział	z	głosem	do-
radczym	w	statutowych	władzach	Stowarzyszenia,	poza	tym	posia-
dają	takie	prawa	jak	członkowie	zwyczajni.

4.	 Członek	wspierający	ma	obowiązek	wywiązywania	się	z	zadeklaro-
wanych	świadczeń,	przestrzegania	 statutu	oraz	uchwał	władz	Sto-
warzyszenia.

5.	 Członkowie	honorowi	są	zwolnieni	ze	składek	członkowskich.

§ 10

1.	 Utrata	członkostwa	następuje	na	skutek:	
a)	 pisemnej	rezygnacji	złożonej	na	ręce	Zarządu,
b)	wykluczenia	ze	Stowarzyszenia	uchwałą	Zarządu,
c)	 śmierci	członka.

2.	 Członek	może	zostać	wykluczony	ze	Stowarzyszenia	w	razie:	
a)	 rażącego	naruszenie	statutu	lub	regulaminów	Stowarzyszenia,
b)	skazania	prawomocnym	wyrokiem	sądu	za	przestępstwo	z	winy	

umyślnej,
c)	 nie	uiszczenia	składek	członkowskich	przez	co	najmniej	1	rok.

3.	Wykluczenie	 ze	 Stowarzyszenia	 następuje	 na	 wniosek	 Prezesa	 
i	uchwały	Zarządu	przyjętej	większością	2/3	głosów.

4.	 Od	uchwały	Zarządu	o	wykluczeniu	ze	Stowarzyszenia	przysługuje	
odwołanie	do	Walnego	Zebrania	Członków.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 11

1.	Władzami	Stowarzyszenia	są	następujące	organy:	
a)	Walne	Zebranie	Członków,
b)	Zarząd,
c)	Komisja	Rewizyjna.

2.	 Organy	wymienione	w	ust.	1	litera	b)	i	c)	są	wybieralne	i	mają	cha-
rakter	kadencyjny.



3.	 Kadencja	organów	Stowarzyszenia,	o	których	mowa	w	ust.	2	trwa	
cztery	lata	i	wygasa	z	chwilą	przyjęcia	przez	Walne	Zebranie	Człon-
ków	sprawozdań	z	ich	działalności.

§ 12

1.	 Organy	wymienione	w	§	11	ust.	1	litera	b)	i	c)	mają	charakter	kole-
gialny.

2.	 Organy	kolegialne	podejmują	swoje	decyzje	w	formie	uchwał.
3.	 Jeśli	Statut	nie	stanowi	inaczej,	uchwały	zapadają	zwykłą	większo-

ścią	głosów	w	obecności	co	najmniej	połowy	liczby	członków.
4.	W	 przypadku	 równej	 liczby	 głosów	 rozstrzyga	 głos	 Prezesa,	 lub	

Przewodniczący	Komisji	Rewizyjnej.

§ 13

1.	Walne	Zebranie	Członków	 jest	 najwyższą	władzą	Stowarzyszenia	 
o	 charakterze	 przedstawicielskim	 oraz	 o	 uprawnieniach	 stanowią-
cych.

2.	W	skład	Walnego	Zebrania	wchodzą	wszyscy	członkowie	zwykli,	
wspierający	i	honorowi	Stowarzyszenia.

§ 14

1.	Walne	Zebranie	Członków	Stowarzyszenia	może	być:	
a)	 zwyczajne,
b)	nadzwyczajne.

2.	 Zwykłe	Walne	Zebranie	Członków	zwołuje	Prezes	w	ciągu	pierw-
szego	kwartału	każdego	roku	kalendarzowego.

3.	W	przypadku	nie	zebrania	się	członków	w	liczbie	pozwalającej	na	
podejmowanie	uchwał	przez	Walne	Zebranie	członków,	Prezes	zwo-
łuje	je	ponownie	w	terminie	do	14	dni.

4.	 Na	ponownie	zwołanym	Walnym	Zebraniu	Członków	uchwały	mogą	
zapadać	w	obecności	mniejszej	niż	polowa	ogólnej	liczby	członków.

5.	 Nadzwyczajne	Walne	Zebranie	Członków	zwołuje	Prezes	na	pisem-
ny	wniosek:	Zarządu	lub	jednej	piątej	ogólnej	liczby	członków	Sto-
warzyszenia	w	ciągu	30	dni	od	jego	otrzymania.

6.	Wniosek,	 o	 którym	mowa	w	 ust.	 5	 powinie	 zawierać	 propozycje	
terminu,	 miejsca	 oraz	 porządku	 obrad	 Nadzwyczajnego	 Zebrania	
Członków.

§ 15

1.	 Zwołanie	Walnego	Zebrania	Członków	dokonuje	się	przez	pisemne	
powiadomienie	wszystkich	członków	Stowarzyszenia.



2.	 Powiadomienie	 powinno	być	dokonane	najpóźniej	 na	7	 dni	 przed	
dniem	Walnego	Zebrania	Członków.

§ 16

1.	 Do	kompetencji	Walnego	Zebrania	Członków	należy:	
a)	 określenie	 głównych	 kierunków	 działania	 i	 rozwoju	 Stowarzy-

szenia, 
b)	uchwalanie	zmian	Statutu,
c)	wybór	i	odwoływanie	władz	Stowarzyszenia,
d)	udzielanie	Zarządowi	absolutorium	na	wniosek	Komisji	rewizyj-

nej,
e)	 rozpatrywanie	sprawozdań	z	działalności	Zarządu	i	Komisji	Re-

wizyjnej,
f)	 uchwala	nie	budżetu,
g)	uchwalanie	wysokości	 składek	 członkowskich	 oraz	wszystkich	

innych	świadczeń	na	rzecz	Stowarzyszenia,
h)	podejmowanie	uchwał	w	sprawie	przyjęcia	i	odwołania	członka	

honorowego,
i)	 rozpatrywanie	wniosków	i	postulatów	zgłoszonych	przez	człon-

ków	Stowarzyszenia,
j)	 rozpatrywanie	odwołań	od	uchwał	Zarządu,
k)	podejmowanie	uchwał	o	rozwiązaniu	Stowarzyszenia	i	przezna-

czeniu	jego	majątku,
l)	 podejmowanie	uchwał	w	każdej	sprawie	wniesionej	pod	obrady,	

we	wszystkich	 sprawach	nie	 zastrzeżonych	do	 kompetencji	 in-
nych	władz	Stowarzyszenia,

ł)	 zatwierdzanie	 wzorów	 emblematu	 i	 legitymacji	 członkowskiej	
Stowarzyszenia	oraz	treści	deklaracji	członkowskiej,

2.	Walne	Zebranie	Członków	może	powoływać	stałe	lub	doraźne	ko-
misji	problemowe	oraz	określać	przedmiot	i	sposób	ich	działania.

§ 17

1.	 Zarząd	 jest	 powołany	 do	 kierowania	 całą	 działalnością	Stowarzy-
szenia	zgodnie	z	uchwałami	Walnego	Zebrania	Członków,	reprezen-
tuje	Stowarzyszenia	na	zewnątrz.

2.	W	skład	Zarządu	wchodzą:	
a) Prezes
b)	dwóch	wiceprezesów
c)	 dwóch	członków	w	osobie	skarbnika	i	sekretarza.

3.	 Członków	Zarządu	Stowarzyszenia	powołuje	oraz	odwołuje	Walne	
Zebranie	Członków.



4.	 Zarząd	 spośród	 swoich	członków	wybiera	Prezesa,	wiceprezesów,	
sekretarza	i	skarbnika.

5.	W	razie	odejścia	członka	Zarządu	jego	skład	może	być	uzupełniony	
Uchwałą	Zarządu	przez	dokooptowanie	osoby	kandydującej	w	wy-
borach	Zarządu	o	najwyższej	liczbie	głosów.

6.	 Do	zaciągnięcia	zobowiązań	oraz	we	wszystkich	 innych	sprawach	
majątkowych	w	imieniu	Stowarzyszenia	działa	Zarząd	reprezento-
wany	przez	Prezesa	Zarządu	i	członka	Zarządu	lub	dwóch	członków	
Zarządu,	albo	jednego	członka	Zarządu	i	skarbnika.

7.	W	sprawach	nie	majątkowych	Stowarzyszenie	jest	reprezentowane	
przez	Prezesa	Zarządu	lub	dwóch	członków	Zarządu	występujących	
łącznie.

§ 18

1.	 Podstawowym	 zadaniem	 Zarządu	 jest	 realizacja	 zadań	 Stowarzy-
szenia	wynikających	ze	Statutu	oraz	rocznych	programów	działania	
przyjmowanych	przez	Walne	Zebranie	Członków.

2.	 Do	zadań	Zarządu	należy	w	szczególności:	
a)	 koordynacja	działań	Stowarzyszenia,
b)	udzielanie	Prezesowi	upoważnienia	do	dokonywania,	zastrzeżo-

nych	z	uwagi	na	wartość	zobowiązania,	czynności	prawnych,
c)	 udzielanie	Prezesowi	upoważnienia	do	podpisywania	dokumentu	

o	przystąpieniu	Stowarzyszenia	do	związku	stowarzyszeń,
d)	sporządzanie	rocznych	bilansów	oraz	sprawozdań	finansowych,
e)	 sporządzanie	rocznych	i	końcowych	sprawozdań	ze	swej	działal-

ności.

§ 19

1.	 Zarząd	pracuje	i	podejmuje	uchwały	na	posiedzeniach	zwyczajnych	
lub	nadzwyczajnych.

2.	 Posiedzenia	 zwyczajne	 Zarządu	 zwołuje	 Prezes	 w	 odstępach	 nie	
dłuższych	niż	 trzy	miesiące.	Natomiast	posiedzenia	nadzwyczajne	
Prezes	 zwołuje	na	pisemny	wniosek	 co	najmniej	 trzech	członków	
Zarządu.

3.	Wszystkie	 uchwały	 Zarządu	 spisuje	 sekretarz	 i	 prowadzi	 rejestr	
uchwał.

§ 20

1.	 Podstawowym	zadaniem	Prezesa	jest	organizowanie	bieżącej	dzia-
łalności	Stowarzyszenia	oraz	kierowanie	nią	między	posiedzeniami	
Zarządu.



2.	 Do	zadań	Prezesa	należy	w	szczególności:	
a)	 dokonywanie	czynności	prawnych	i	faktycznych	niezbędnych	do	

funkcjonowania	Stowarzyszenia,
b)	zawieranie	porozumień	o	współdziałaniu	z	innymi	organizacjami	

oraz	podpisywanie	za	zgodą	Zarządu	dokumentów	o	przystąpie-
niu	Stowarzyszenia	do	Związku	Stowarzyszeń,

c)	 sporządzanie	corocznych	i	końcowych	sprawozdań	ze	swej	dzia-
łalności	oraz	przedstawianie	ich	na	Walnym	Zebraniu	Członków,	
doroczne	 przedstawianie	Walnemu	Zebraniu	Członków	bilansu	
oraz	sprawozdania	finansowego,

e)	 zatrudnianie	pracowników,
f)	 kierowanie	pracami	biura	Stowarzyszenia	oraz	przedstawicielstw,
g)	występowanie	do	Zarządu	z	wnioskiem	o	wykluczenie	ze	Stowa-

rzyszenia,
h)	występowanie	z	wnioskami	w	sprawach,	o	których	mowa	w	§	22	

ust.	3.
i)	 osobiste	lub	za	pośrednictwem	osób	przez	siebie	upoważnionych,	

nadzorowanie	działalności	jednostek	organizacyjnych	Stowarzy-
szenia. 

§ 21

1.	 Prezes	może	zrezygnować	z	pełnienia	swojej	funkcji	w	trakcie	ka-
dencji,	tylko	z	ważnych	powodów.

2.	 Zarząd	 Stowarzyszenia	 powierza	 pełnienie	 obowiązków	 Prezesa,	 
w	przypadku	jak	w	pkt.	1,	jednemu	z	wiceprezesów	do	czasu	następ-
nego	Walnego	Zebrania	Członków.

3.	Walne	Zebranie	Członków	może	odwołać	Prezesa	w	drodze	uchwa-
ły	podjętej	większością	2/3	głosów	na	wniosek	Zarządu	lub	Komisji	
Rewizyjnej.

§ 22

1.	 Komisja	Rewizyjna	jest	trzyosobowym	organem	kontrolnym,	powo-
łanym	przez	Walne	Zebranie	Członków,	spośród	osób	nie	będących	
członkami	innych	władz	Stowarzyszenia.

2.	 Zadaniem	 Komisji	 Rewizyjnej	 jest	 prowadzenie	 merytorycznej	 
i	formalnej	kontroli	działalności	Stowarzyszenia	i	wszystkich	jego	
jednostek	organizacyjnych.

3.	 Komisja	Rewizyjna	bada	również:	
a)	 przestrzeganie	Statutu	oraz	wydanych	na	jego	podstawie	regula-

minów,
b)	realizację	rocznych	programów	działania,



c)	 poprawność	 prowadzenie	 całej	 dokumentacji	 Stowarzyszenia	 
i	wszystkich	jego	jednostek	organizacyjnych.

4.	 Pierwsze	posiedzenie	nowo	wybranej	Komisji	Rewizyjnej	zwołuje	
Prezes	w	ciągu	14	dni	od	jej	powołania.

5.	 Na	pierwszym	swym	posiedzeniu	członkowie	Komisji	Rewizyjnej	
wybierają	ze	swego	grona	Przewodniczącego	oraz	podejmują	pro-
gram	pracy.

§ 23

1.	 Posiedzenie	Komisji	Rewizyjnej	odbywają	się	co	najmniej	dwa	razy	
w	ciągu	roku	i	są	zwoływane	przez	Przewodniczącego.

2.	W	czasie	wykonywania	swych	zadań	poszczególni	członkowie	Ko-
misji	Rewizyjnej	mają	dostęp,	w	każdym	czasie,	do	wszystkich	do-
kumentów	Stowarzyszenia	i	poszczególnych	jego	jednostek	organi-
zacyjnych.

3.	 Komisja	Rewizyjna	składa	Walnemu	Zebraniu	Członków	coroczne	
sprawozdanie	ze	swej	działalności.

4.	W	przypadku	 stwierdzenie	 poważnych	nieprawidłowości	 lub	nad-
użyć	finansowych	Komisja	Rewizyjna	występuje	do	Prezesa	z	wnio-
skiem	o	zwołanie	Nadzwyczajnego	Walnego	Zebrania	Członków.

5.	W	 sytuacji,	 o	 której	 mowa	 w	 ust.	 4,	 Prezes	 zwołuje	 najpóźniej	 
w	ciągu	30	dni	Nadzwyczajne	Walne	Zebranie	Członków.

6.	 Uzupełnienie	składu	Komisji	Rewizyjnej	następuje	przez	dokoopto-
wanie	Uchwałą	Zarządu	osoby	kandydującej	w	wyborach	Komisji	
Rewizyjnej	o	najwyższej	liczbie	głosów.

7.	 Członkowie	Komisji	Rewizyjnej	 nie	mogą	 być	 członkami	 organu	
zarządzającego,	ani	pozostawać	z	nimi	w	stosunku	pokrewieństwa,	
powinowactwa	lub	podległości	z	tytułu	zatrudnienia.

Rozdział V

MAJĄTEK

§ 24

1.	 Majątek	Stowarzyszenia	obejmuje	ruchomości,	nieruchomości,	fun-
dusze	oraz	prawa	niematerialne,	otrzymane	lub	nabyte	na	własność	
lub	do	korzystania.

2.	 Majątek	Stowarzyszenie	pochodzi	z:	
a)	 okresowych	i	jednorazowych	składek	członkowskich
b)	własnej	działalności	gospodarczej,



c)	 dochodów,	spadków	i	zapisów,
d)	subwencji	i	dotacji,
e)	 zbiórek	publicznych
f)	 darowizn.

3.	 Majątek	Stowarzyszenia	przeznaczony	jest	do	realizacji	celów	Sto-
warzyszenia	oraz	pokrycia	jego	niezbędnych	kosztów.

4.	 Majątkiem	Stowarzyszenia	dysponuje	Zarząd.

§ 25

1.	 Do	 prowadzenia	 przez	 stowarzyszenie	 działalności	 gospodarczej	
Zarząd	może	 tworzyć	 zakłady,	 biura	 przedstawicielstw	 i	 oddziały	
Stowarzyszenia	oraz	powoływać	ich	kierowników.

2.	Wpływy	działalności	gospodarczej	mogą	być	przeznaczone	tylko	na	
realizację	zadań	statutowych	Stowarzyszenia.

§ 26

W	razie	rozwiązania	Stowarzyszenia,	jeżeli	Zarząd	nie	postanowi	
inaczej	cały	majątek	Stowarzyszenia	przekazany	zostaje	na	rzecz	sto-
warzyszeń,	fundacji	lub	innych	instytucji	zajmujących	się	problemami	
dzieci,	młodzieży	i	rodziny.

Rozdział VI

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 27

Rozwiązanie	Stowarzyszenia,	przystąpienie	do	związku	stowarzyszeń	
oraz	zmiana	Statutu	wymagają	uchwały	Walnego	Zebrania	Członków	
podjętej	większością	2/3	ważnie	oddanych	głosów	w	obecności	więcej	
niż	polowa	aktualnej	liczny	członków	Stowarzyszenia.

§ 28

1.	 Rozwiązanie	 Stowarzyszenie	 następuje	 w	 przypadku	 całkowitej	
jego	niezdolności	do	dalszego	działania.

2.	 Uchwała	Walnego	Zebrania	Członków	w	sprawie	rozwiązania	Sto-
warzyszenia	określa:	
a)	 skład	komisji	likwidacyjnej
b)	podstawowe	zasady	likwidacji

3.	W	skład	komisji	likwidacyjnej	wchodzą	trzej	członkowie	ostatniego	
Zarządu.



§ 29

1.	 Stowarzyszenie	może	wchodzić	w	związki	stowarzyszeń.
2.	 Połączenie	się	Stowarzyszenia	z	 innymi	stowarzyszeniami	nie	 jest	

możliwe,	jeżeli	miałoby	to	spowodować	zmianę	jego	podstawowego	
celu.

§ 30

1.	 Zmiana	Statutu	nie	może	dotyczyć	jego	podstawowego	celu.
2.	 Organem	uprawnionym	do	dokonania	wykładni	Statutu	 lub	zmian	

jego	 treści	 jest	Walne	Zebranie	Członków,	 które	 podejmuje	w	 tej	
sprawie	uchwałę	na	wniosek	zainteresowanych	organów	lub	z	wła-
snej	inicjatywy.


