STATUT STOWARZYSZENIA
„TOWARZYSTWO TURYSTYCZNE
NA POŁUDNIE OD SZCZECINA”
Z SIEDZIBĄ W PYRZYCACH
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Rozdział I
Preambuła.

Widząc postępującą marginalizację potencjału turystycznego południowej części województwa
Zachodniopomorskiego, członkowie założyciele stowarzyszenia postanawiają stworzyć platformę
komunikacji oraz wzajemnej współpracy dla podnoszenia znaczenia naszej części regionu.

Członkowie Założyciele
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Rozdział II
Postanowienia ogólne.
§1
Stowarzyszenie o nazwie TOWARZYSTWO TURYSTYCZNE NA POŁUDNIE OD SZCZECINA
zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.
U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz niniejszego statutu.
§2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Pyrzyce
§3
1. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§4
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności.
§5
1. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami, o tych samych lub podobnych celach.
2. Stowarzyszenie może przystępować do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach.
§6
1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§7
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
3. W celu wykonania niektórych zadań Stowarzyszenie może zawierać umowy cywilno-prawne z
osobami fizycznymi i prawnymi.
4. W zakresie swoich celów statutowych stowarzyszenie może reprezentować interesy zbiorowe swoich
członków wobec organów władzy publicznej.
§8
1. W ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność
pożytku publicznego, o której mowa w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalność pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.).
1) Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, określonych w
odrębnych przepisach.
2) Dochód z działalność odpłatnej pożytku publicznego oraz działalność gospodarczej Stowarzyszenia
służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
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Rozdział III
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.
1. Cele Stowarzyszenia obejmują:
1)
2)
3)
4)

Wzrost znaczenia turystyki w gospodarce i rozwoju regionu.
Budowa wizerunku regionu jako miejsca atrakcyjnego turystycznie.
Popularyzowanie i rozwijanie turystyki, w tym turystyki biznesowej.
Kreowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku regionu, powiatu i tworzących go gmin w
kraju i za granicą.
5) Inicjowanie rozwoju infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej.
6) pomoc społeczną, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
1a) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
1b) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej
społeczeństwa;
7) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
8) działalność charytatywną;
9) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
10) działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
11) ochronę i promocję zdrowia, w tym działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalność leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
12) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
13) promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
14) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
15) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
16) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
17) działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
18) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
19) naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie;
20) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;
21) kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
22) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
23) ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego;
24) turystykę i krajoznawstwo;
25) porządek i bezpieczeństwo publiczne;
26) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji;
27) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
28) ratownictwo i ochronę ludności;
29) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą;
30) upowszechnianie i ochronę praw konsumentów;
31) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
32) promocję i organizację wolontariatu;
33) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka;
34) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
35) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3,
Ustawy o działalność pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), w
zakresie określonym w pkt 1–34
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§9
1. Cele statutowe Stowarzyszenie realizuje w ramach prowadzenia nieodpłatnej i odpłatnej działalności
pożytku publicznego.

2. Przedmiot nieodpłatnej działalności pożytku publicznego obejmuje:
1) tworzenie i prowadzenie szkół, przedszkoli, świetlic, bibliotek, ośrodków rehabilitacyjnych,
warsztatów terapii zajęciowej i innych placówek rehabilitacyjnych, profilaktycznych,
terapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych,
2) współpracę z ośrodkami wychowawczymi, domami dziecka, świetlicami środowiskowymi,
3) inicjowanie i wspieranie działań na rzecz młodzieży,
4) koordynowanie programów wspierających rodzinę oraz osoby zagrożone patologiami
dysfunkcjami,
5) organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń, kursów, konferencji, warsztatów, prelekcji i
seminariów służących realizacji celów statutowych,
6) organizowanie konkursów, imprez, akcji plenerowych służących realizacji celów statutowych,
7) organizowanie kampanii i akcji informacyjnych promujących wyrównywanie szans,
równouprawnienie oraz przeciwdziałanie nietolerancji i wykluczeniu społecznemu,
8) organizowanie form wypoczynku i czasu wolnego,
9) organizowanie imprez turystycznych i sportowych,
10) organizowanie imprez kulturalnych, festiwali, wystaw i wernisaży,
11) organizowanie i udział w krajowych i międzynarodowych projektach służących realizacji celów
statutowych,
12) współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami administracji publicznej i
samorządowej, osobami fizycznymi i prawnymi,
13) utrzymywanie kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą.
14) tworzenie, rozwój i promocję produktów turystycznych wokół atrakcji turystycznych.
15) tworzenie wspólnej strategii i długofalowego programu rozwoju.
16) wsparcie, współpraca oraz promocja Punktów Krajowego Systemu Informacji Turystycznej.
17) inspirowanie, wspieranie i patronowanie przedsięwzięciom realizującym cele wspólne z celami
stowarzyszenia

3. Przedmiot odpłatnej działalności pożytku publicznego obejmuje:
1) tworzenie i prowadzenie szkół, przedszkoli, świetlic, bibliotek, ośrodków rehabilitacyjnych,
warsztatów terapii zajęciowej i innych placówek rehabilitacyjnych, profilaktycznych,
terapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych,
2) współpracę z ośrodkami wychowawczymi, domami dziecka, świetlicami środowiskowymi,
3) koordynowanie programów wspierających rodzinę oraz osoby zagrożone patologiami
dysfunkcjami,
4) organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń, kursów, konferencji, warsztatów, prelekcji i
seminariów służących realizacji celów statutowych,
5) organizowanie konkursów, imprez, akcji plenerowych służących realizacji celów statutowych,
6) organizowanie kampanii i akcji informacyjnych promujących wyrównywanie szans,
równouprawnienie oraz przeciwdziałanie nietolerancji i wykluczeniu społecznemu,
7) organizowanie form wypoczynku i czasu wolnego,
8) organizowanie imprez turystycznych i sportowych,
9) organizowanie imprez kulturalnych, festiwali, wystaw i wernisaży,
10) organizowanie i udział w krajowych i międzynarodowych projektach służących realizacji celów
statutowych,
11) tworzenie, rozwój i promocję produktów turystycznych wokół atrakcji turystycznych.
12) tworzenie wspólnej strategii i długofalowego programu rozwoju.
13) wsparcie, współpraca oraz promocja Punktów Krajowego Systemu Informacji Turystycznej.
14) sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych w zakresie rehabilitacji
społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.),
15) sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych w zakresie integracji i
reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o których
mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43,
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poz. 225 oraz Nr 205, poz. 1211) oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach
socjalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651, ze zm.),
16) sprzedaż przedmiotów darowizny.

Rozdział IV
Członkowie Stowarzyszenia.
§ 10
1. Stowarzyszenie zrzesza członków:
1) zwyczajnych,
2) honorowych,
3) wspierających.

§ 11
1. Członkiem zwyczajnym może być tak obywatel polski, jak też cudzoziemiec (bez względu na miejsce
swego zamieszkania), będący osobą pełnoletnią, o nieposzlakowanej opinii, deklarujący chęć
realizowania celów Stowarzyszenia, który złoży deklarację podpisaną przez dwóch innych członków
Stowarzyszenia, przy czym o przyjęciu do Stowarzyszenia decyduje uchwala jego Zarządu, od której to
uchwały nie przysługuje odwołanie; członkiem zwyczajnym może też zostać osoba mająca ukończone
16 lat.
2. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczną, która w sposób szczególny przyczynia się do
realizacji celów Stowarzyszenia, zwłaszcza zaś udzielając mu pomocy materialnej i niematerialnej lub
też posiadająca osiągnięcia w realizacji jego celów, przy czym o nadaniu członkostwa honorowego,
decyduje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu lub 1/3 członków
zwyczajnych, w drodze uchwały podjętej w głosowaniu tajnym. Do ważności takiej uchwały niezbędna
jest liczba 3/4 głosów „za" z ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
3. Członkiem wspierającym może być udzielająca Stowarzyszeniu wsparcia w różnoraki sposób:
1) osoba fizyczna,
2) osoba prawna.
§ 12
1. Członkom zwyczajnym przysługuje prawo do uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia, w tym do
udziału w Walnym Zebraniu Członków z czynnym i biernym prawem do głosowania, z zastrzeżeniem,
iż funkcje statutowe mogą pełnić w Stowarzyszeniu wyłącznie osoby pełnoletnie,
2. Członkowie zwyczajni obowiązani są do:
1)
2)
3)
4)

aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia,
troszczenia się o jego dobre imię i interesy,
przestrzegania statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia,
opłacania składek członkowskich.

§ 13
1. Członkowie honorowi i wspierający, niezależnie od obowiązków, o jakich mowa w § 13 ust. 2,
posiadają prawo do udziału w pracach Stowarzyszenia, w tym także prawo udziału w Walnym Zebraniu
Członków, jednakże tylko z głosem doradczym. Mogą oni zgłaszać wnioski i propozycje, co do
działalność Stowarzyszenia do Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Walnego Zebrania Członków.
§ 14
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1. Każdy członek Stowarzyszenia może w dowolnym czasie wystąpić ze Stowarzyszenia, składając do
jego Zarządu stosowne oświadczenie woli, przy czym za datę wystąpienia uznaje się datę wpływu tego
oświadczenia (dokumentu) do Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może podjąć uchwalę - większością 2/3 głosów - o skreśleniu z listy
członków, gdy ten nie działa w Stowarzyszeniu oraz nie wykazuje zainteresowania jego działalnością i
celami.
3. Zarząd Stowarzyszenia może podjąć uchwałę o wykluczeniu z listy członków w przypadku
stwierdzenia faktu uchylania się od obowiązku płacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy
lub powzięcia wiadomości o czynie stanowiącym przestępstwo, wykrocznie, przewinienie czy też
będącym sprzecznym z dobrymi obyczajami.
4.Decyzja o skreśleniu lub wykluczeniu członka stanowi jednocześnie zawieszenie członka w prawach
członkowskich - do czasu jej uprawomocnienia się.
5. Od decyzji, o jakiej mowa w ust. 4, przysługuje zainteresowanemu prawo złożenia odwołania do
Walnego Zebrania Członków w terminie do 7 dni, licząc od daty otrzymania uchwały Zarządu lub, jeśli
decyzja została podjęta przez Walne Zebranie Członków - 14 dni od podjęcia tej decyzji. Uchwała
Walnego Zebrania Członków jest podejmowana w głosowaniu tajnym, po wysłuchaniu prawidłowo
zawiadomionego zainteresowanego, o ile stawi się na Walne Zebranie Członków.
6. Prawa członków osób fizycznych wygasają także na skutek śmierci tych osób, zaś w odniesieniu do
osób prawnych wygasają na skutek utraty przez nich osobowości prawnej, jak też na skutek rezygnacji,
skreślenia lub wykluczenia.

Rozdział V
Władze Stowarzyszenia.
Dział I
Postanowienia ogólne.
§ 15
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1)
2)
3)

Walne Zebranie Członków,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna.

§16
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

Dział II
Walne Zebranie Członków.
§ 17
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia,
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą osobiście udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia, zaś w
razie niemożności osobistego uczestnictwa mogą być reprezentowani przez pełnomocnika
upoważnionego na piśmie.

3. Zarząd z urzędu zwołuje Walne Zebranie Członków co 24 miesięcy, powiadamiając o jego terminie
członków Stowarzyszenia na 7 dni przed datą Walnego Zebrania, a ponadto, na pisemny wniosek
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Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/3 członków zwyczajnych, na dzień przypadający w ciągu
14 dni od daty otrzymania wniosku.
§ 18
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają większością głosów, przy obecności więcej niż
połowy członków zwyczajnych.
2. W przypadku niemożności podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków z powodu braku
określonej w ust. 1 większości, Zarząd obowiązany jest zwołać ponowne Walne Zebranie Członków na
dzień przypadający w ciągu 7 dni od daty poprzedniego. Walne Zebranie Członków zwołane przez
Zarząd w powyższym trybie jest ważne bez względu na liczbę biorących w nim osób.

§ 19

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

zatwierdzenie programu i podejmowanie uchwał w sprawie kierunków działania,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie
absolutorium Zarządowi,
zatwierdzanie bilansu finansowego oraz budżetu,
uchwalanie zmian statutu,
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
powoływanie i odwoływanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
podejmowanie uchwały o skreśleniu z listy członków,
rozpatrywanie jako organ II instancji - odwołań w sprawach dyscyplinarnych
rozpoznanych przez Zarząd,
podejmowanie uchwał dotyczących obrotu sprawach przekraczających zakres zwykłego
Zarządu.

Dział III
Zarząd.
§ 20
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 pełnoletnich osób, wybranych spośród członków zwyczajnych.
Każda z osób z Zarządu wybierana jest oddzielnie, większością głosów, w głosowaniu tajnym.
2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz.
3. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwa
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Osoby wchodzące w skład Zarządu Stowarzyszenia nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionych
funkcji.
§ 21
1. W czasie trwania kadencji osoby wchodzące w jego skład czy też cały Zarząd mogą być odwoływani
przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub też Walne Zebranie Członków.
2. W przypadku wystąpienia członka Zarządu ze Stowarzyszenia, rezygnacji z funkcji członka Zarządu
lub też niemożności uczestniczenia w pracach Zarządu z innych przyczyn przez okres dłuższy niż 3
miesiące - Zarząd zostanie uzupełniony na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, przy czym
kadencja dokooptowanego członka Zarządu upływa z kadencją całego Zarządu.
§ 22
Posiedzenie Zarządu odbywają się według potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy oraz na
wniosek Komisji Rewizyjnej.
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§ 23
1. Uchwały Zarząd podejmuje większością 2/3 głosów statutowej liczby członków Zarządu.
§ 24
1. Zarząd kieruje pracami Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

realizacja celów Stowarzyszenia,
wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
sporządzanie planów pracy i budżetu,
opracowanie sprawozdań, bilansu finansowego i budżetu,
zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
podejmowanie uchwał związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
podejmowanie uchwał co do obrotu ruchomościami i nieruchomościami,
administrowanie majątkiem Stowarzyszenia,
przyjmowanie członków, ich wykluczanie, jak też udzielanie im upomnienia,
ustalanie wysokości składek członkowskich,
podejmowanie decyzji o prowadzeniu działalność gospodarczej dla uzyskania środków dla
realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
§ 25

1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Osobami uprawnionymi do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczenia woli w zakresie praw i
obowiązków majątkowych Stowarzyszenia są Prezes działający łącznie przynajmniej z jednym
członkiem Zarządu.
3. W sprawach innych niż majątkowe każdy z członków Zarządu może złożyć oświadczenie woli
samodzielnie.
4. Co najmniej 2 osoby z Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes, mogą udzielić na piśmie
pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Stowarzyszenia. Pełnomocnictwo to może być w każdej
chwili odwołane poprzez wezwanie pełnomocnika do jego zwrotu w oryginale.
5. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie
reprezentuje członek organu kontroli wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany
uchwałą Walnego Zebrania Członków.
6. Członkowie władz Organizacji mogą otrzymywać zwroty kosztów poniesionych podczas załatwiania
spraw Organizacji, w tym kosztów podróży i diet
Dział IV
Komisja Rewizyjna.
§ 26
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 2 członków zwyczajnych, wybranych przez Walne Zebranie
Członków.
3. Komisją kieruje jej Przewodniczący, wybrany przez Walne Zebranie Członków.
4. Osoby zasiadające w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:
1)
2)
3)

nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
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5. Do członków Komisji Rewizyjnej odpowiednie zastosowanie znajduje § 22 statutu.
§ 27
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:
1) kontrola stanu majątku Stowarzyszenia, bilansu i wyników działalność gospodarczej, o ile
takowa jest prowadzona,
2) kontrola działalność, opiniowanie planu i sprawozdań Zarządu oraz przedkładanie stosownych
wniosków Walnemu Zebraniu Członków,
3) inicjowanie Nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków.
§ 28
1. Do ważności uchwały podjętej przez Komisję Rewizyjną wymagane jest oddanie głosów przez cały
skład Komisji.

Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia.
§ 29
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

składek członkowskich,
społecznej pracy członków Stowarzyszenia,
darowizn, spadków, zapisów, zbiórek publicznych
dochodów z własnej działalność, w tym także z działalność gospodarczej,
dotacji celowych,
ofiarności publicznej,
odsetek bankowych,
dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu
Stowarzyszenia.
§ 30

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią w szczególności:
1)
2)
3)
4)

nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia lub oddane w wieczyste użytkowanie,
ruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
środki pieniężne,
wartości niematerialne i prawne, otrzymane lub nabyte na własność lub do korzystania.

2. Środki pieniężne przechowywane mogą być na koncie bankowym lub w kasie Stowarzyszenia.
3. Zgromadzone środki pieniężne Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji jego celów statutowych.
4. Zarząd może odmówić przyjęcia środków materialnych lub innego wsparcia od osoby fizycznej lub
prawnej, bez konieczności uzasadniania w tym przedmiocie swojego stanowiska, przy czym na takową
odmowę nie służy żaden środek odwoławczy.
§ 31
1. Zarządzanie majątkiem i finansami należy do wyłącznej kompetencji Zarządu, który prowadzi
również rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 32
1. Majątek Stowarzyszenia nie może być przeznaczany na:
1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań w stosunku do członków Stowarzyszenia,
członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy 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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2) przekazywanie na rzecz członków Stowarzyszenia, 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) wykorzystywanie na rzecz członków Stowarzyszenia, 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 Stowarzyszenia,
4) zakup 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 VII
Likwidacja Stowarzyszenia.
§ 33
1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na mocy uchwały Walnego lub Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania Członków, powziętej większością 4/5 członków, przy obecności 2/3 członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
2. Majątek Stowarzyszenia pozostały po wypłaceniu zobowiązań i ściągnięciu wierzytelności winien być
przekazany na cele dobroczynne i zostanie przekazany innemu Stowarzyszeniu o tym samym lub
podobnym charakterze.
3. Likwidatorem Stowarzyszenia i jego majątku będzie ostatni Zarząd pełniący swoje funkcje przed
podjęciem uchwały o likwidacji.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe.
§ 34
1. Zmiany statutu mogą nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej
większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o
Stowarzyszeniach.
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