STOWARZYSZEI\IE NA T.ĄK
STATUT
[. Postanowienia ogólne
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Stowarzyszenie Na Tak, zwane dalej ,,Śtowarzyszeniem'', jest organizacją społeczną nie
nastawionąna zysk.
nr 79,
2. Stowarzysienie działa na podstawie Ustawy z dnia 07.04"l989 r. (Dz.U" z2001 rposiada
i
statutu
niniejszego
oraz
poz.855 z pożn. zm') Piawo o Stowarzyszeniach
osobowość prawną'
z dnia
3. Stowarzyszónie jest organizacjąpoĄńku publicznego zgodnie z przepisami ust1rvY
nr 96,
t.
zŻ003
(Dz'
U
wolontariacie'
24.O4.ŻOO3 r. o działaliościpózytku publicznego i o
poz'873 zpóźn' zm.).
4. śto*u.'y'żeniemoże po sługiwać si ę nazwą p r zętŁumaczoną na języki obce.
t.
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1.

2.
3.

4.
5.

1.

Ż.
3.

4.
a)
b)

Terenem działalnościStowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej' a siedzibąjego
władz jest miasto Poznań.
Stowaizyszenię moŹe prowadzić działalnośćpoza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej
w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych.
Stowarzyszenie moŻe być członkiem krajowych i zagranicznych, a takŻe
międzynarodowych organizacji o tym Samym lub podobnym zakresie działania'
Stowaizyszenię moze współpracowaó z odpowiednimi pod względem' realizowanego celu
or gan izacj ami kraj owym i, zagr anicznymi i m i ędzyn arodowym i'
Stowarzyszen i e współpracuj e z or ganami adm ini stracj i pub l i cznej .
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Stowarzyszenie opiera swoją działalnośćna pracy społecznej ogófu członków.
Stowarzyszenię moze zatrudniać pracowników do ręalizacji swoich celów.
Pracownikami zatrudnionymi przez Stowarzyszenie, do prowadzenia określonych zadań,
mogą być również członkowie Stowarzyszenia.
Prezes i członkowie Zarządl Stowarzyszenia mogą byó zatrudnieni przez Stowarzyszenie
tylko w następuj ących przypadkach :
łtorych realizac1a jest niemożliwa w ramach obowiązków
do prowadzóniu'p.u*,
wynikających z pełnionej społecznie funkcji
w- syuacji, kieóy praca' wykonywana na rzecz Stowarzyszenia przez osobę funkcyjną
odpówiada clziennimu wiólogodzinnemu zatrudnieniu' lub uniemożliwia zatrudnienie
u innego pracodawcy.

możę zatrudniaó osoby niepełnosprawne zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. Z 1997 r. nr 123, p.776 z poźn' zm')'
Ś*iua"'"niu nu ,r"", Stowarzyszenia mogą wykonywać wolontariuszę na podstawie
przepisów ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalnościpozytku publicznego

5. Stowńyizenie
6.

i o wolontariacie (Dz .lJ ' z2003 r. nr 96, p. 837 z późn. zm.).

'h,

t,i\
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Stowarzyszenie moŻe posiadać odznakę członkowską której wzor zatwierdzonr zostanie przez
właściwyorgan administracji. Szczegołowe zasady itryb przyznawania określiustalonr przez
Zarząd Stowarzyszenia regulam in.

II. Misja i cele

Misją

ss

Stowarzyszenia jest niesienie wszęchstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach Ż.:'cia
osobom niepełnosprawnym z dysfunkcją intelektualną a w szczególności osobom z Zespołem
Downa or az ich rodzinom.
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Cełem Stowarzyszenia jest:
1. Wspieranie osób niepełnosprawnych z dysfunkcją intelektualną na kaŻdym etapie Ącia.
2. Wspieranie otoczenia osób niepełnosprawnych z dysfunkcją intelektualną'
3. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych z d1,-sfunkcją
intelektualną.

l.
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Stowarzyszenie prowadzi działalnoścnieodpłatną

a) organizowanie i prowadzenie działalności:rehabilitacyjnej, terapeuĘcznej,

\ecznicz€1

i edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych,w szczególności zZespołem Downa i ich rodzin
b) organizowanie i prowadzenie działalnościsportowej, rekreacyjnej i turystycznej dla osób
niepełnosprawnych
c) organizowanie pomocy lekarskiej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
d) organizowanie pomocy prawnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
e) organizowanie pomocy humanitarnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
t) organizowanie i prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
g) prowadzenie dla osób dorosĘch form indywidualnęgo wsparcia w nięza|eŻnym, samodzielnym
Życiu, mieszkalnictwa chronionego, szkolenia zawodowego i przygotowania do prac.v.
poradnictwa zawodowego oraz aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia
chronionego i wspomaganego na otwartym rynku pracy atakżę edukacji ustawicznej
h) podejmowanie dziaŁań zmierzających do aktywizacji i integracji całego środowiska
działającego narzecz osób niepełnosprawnych, w tym innych organizac1i. placówek, insĘ'tucji.
i) prowadzenie działalnościw zakręsie kultury i sztuki, że szczegóLnym uwzględnieniem
działalnościartysĘcznej i promocj i twórczości osób niepełnosprawnych
j) inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do integracji i wyrównywania szans osÓb
. niepełnosprawnych w społeczeństwie we wszystkich dziedzinach Ącia podmiotów ekonomii
.to inicjowanie i realizowanie działan zmierzających do wpierania
: społecznej i osób wymagających szczególnego wsparcia
l) prowadzenie działalnościwydawniczej
m) prowadzenie działalnościinformacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie problematyki
środowiska o sób n iepełno sprawnych i organ i za cji p ozarządowych
n) inspirowanie, popieranie i realizowanię badan naukowych sprzyjających postępowi
w dziedzinie rehabilitac.ji psychofizycznej i adaptacji społecznej
o) prowadzenie działalnościedukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia kadr dla potrzeb
terapii osób niepełnosprawnych i realizac_ii celów statutowych Stowarzyszenia.

tn ,ł,rA

ar zys zen e prowad z i działa|no śćo dpł atn ą
a) organizowanie i prowadzenie działalności:rehabilitacyjnej, terapeufycznej.

2. Stow

b)

i

leczniczej

i edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych, w szczególności z Zespołem Downa i ich rodzin
organizowanie
prowadzenie działalnościsportowej, rekreacyjnej turysĘcznej dla osób

i

i

niepełnosprawnych
c) organizowanie pomocy lekarskiej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
d) organizowanie pomocy prawnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
e) organizowanie i prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
f) prowadzenie dla osób dorosĘch form ind1łvidualnego wsparciaw niezaleŻnym, samodzielnym
Ęciu, mieszkalnictwa chronionego, szkolenia zawodowego i przygotowania do pracy'
poradnictwa zawodowego oraz aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy' zatrudnięnia
chronionego i wspomaganego na otwarĘłn rynku pracy atakże edukacji ustawicznej
g) prowadzenie działalnościw zal<resie kultury i sztuki, Że szczegolnym uwzględnieniem
działalnościaĘstycznej i promocj i twórczości osób niepełnosprawnych
h) prowadzenie działalnościinformacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie problematyki
środowi ska osób niepełnosprawnych i organiz acji pozarządowych
inspirowanie, popieranie i realizowanie badań naukowych sprzyjających postępowi
w dziędzi n i e rehab i l itacj i p sychofi zy cznej i adaptacj i społecznej

1
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Do realizacji swoich zadań Stowarzyszenie może powoływać placówki własne, tworzone

w oparciu o przepisy obowiązujących aktów prawnych.
2. Placówkom, o których mowawp.1.mogąbyó nadawane nazw własnę.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki
Członkowie Stowarzyszenia dzieląsię na:
l. zvvyczajnych
2. honorowych
3. wspierających

l. Członkiem mvyczajnym

se
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Stowarzyszenia moŻe być kłŻdy pełnoletni obywatel
Rzeczypospolitej Polskiej, korzystający w pełni z ptaw publicznych, który jest
zalntere sowany cel em i dzi ałalno ści ą Stowarzyszen i a.

2. Członków

zvvyczajnych przyjmuj e Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej
deklaracji.
3. Członek zvłyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia.
b) udziału w zębraniach, odczytach, konferencjach i innych imprezach organizowanych ptzez
Stowarzyszenie.
c) korzystania ze zniŻekw opłatach zaudział w imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie.
4. Członeknvyczajny obowiązany jest do:
a) przesttzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał wŁadz Stowarzyszenia

ł

,(tt

/łł

b)

aktywnego udziaŁu w realizacji cęlów statutor.i,ych Stowarzyszenia.
regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwa|onej przez Walne
Zebranie Członków.
5. Zaruąd Stowarzyszenia moze w szczegolnych przypadkach ustalić składkę niŻszą niŻ
ogólnie przyjęta, względnie zwolnić od opłaty.
6. Członkowstwo zwyczajne ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia członka, zg}oszonego na piśmie
b) skreślenia przęZ Zarząd Stowarzyszenia z powodu zalegania z opłatą składek
członkowskich pomimo pisemnego upomnienia
c) w wypadkv orzeczenia wobec czŁonką w prawomocnym wyroku Sądu Powszechnego,
środkakarnego postaci pozbawienia praw publicznych.
d) wykluczenia ze Stowarzyszenia prawomocnym wyrokiem Sądu Koleżeńskiego
e) śmierci członka.

c)

1.
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Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebtanie Członków osobom szczegolnte dla
S

towarzys

z

enia zasŁużonym' na wn

i

o

sek Zar ządu

S

towarzyszen i a

Członek honorowy posiada wszystkie prawa czŁonka młyczajnego.
n
J. Członek honorowy zwolniony j est z opłacania składek członkowskich.
4. Członek honorowy nie będący obywatelem polskim nie posiada biernego ani czynnego
prawa wyborczego.
5. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zębtanie Członków na wniosek Zarządu
Stowarzyszenia.
2.

1. Członkiem wspierającym

2.

3.
4.
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Stowarzyszenie może być kuŻda osoba ftzyczna i prawna' która
zadeklaruje poparcie finansowę lub merytorycznę na rzęcz Stowarzyszenia.
Członków wspieĄących przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej
deklaracji.
Jeżeli wspierającym jest osoba prawna to działa ona w Stowarzyszeniu za pośrednictwęm
swego przedstawiciela.
Człorrkowie rł'spierający posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków mlryczajnych,
z wyjątkiem prawa wyborczego.

IV. Władze Stowarzyszenia

1.
a)
b)

c)

d)
Ż.

3.
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Władzami Stowarzyszenia są
Walne Zebranie Członków
Zarząd
Komisja Rewizyjna
Sąd Koleżeński
Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4lata, a ich wybór odbywa się w głosolłaniu
tajnym.

Członkowię władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje honorowo.

J

:.1
|"

/

, ^l
Lł\

Walne Zebr anie Człon ków

l.
2'

a)
b)

c)
3.
a)
b)

c)
d)
e)

0

g)
h)

i)
j)

4.
a)
b)
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Najwyższą władzą jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd

Stowarzyszenia co najmniej raz w roku.
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni
z głosem doradczym - członkowie wspierający
z głosem doradczym - członkowie honorowi
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków na|eĄ:
uchwalanie głównych kięrunków działaniamerytorycznego i finansowego Stowarzyszenia
rozpatrywanie i przyjmowanię sprawozdań z działalnosci Zarządl oraz Komisji Rewizyjnej
zatwierdzanie rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego
udzielanie absolutorium ustępuj ąc emu Zarządowi i Komisj i Rewizyjnej
wybórprezesa i pozostałych członków Zarządu
podejmowanie uchwał o nadawaniu i pozbawianiu godności Członka Honorowego na
wniosek Zarządu
rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia
uchwalanie wysokościskładek członkowskich
podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia
rozpatrywanie odwołań od oruęczęfl Sądu Koleżeńskiego.
UchwaĘ Walnego Zebrania Członków zapadają zrvykłą większościągłosów przy
obecności:
w pierwszym terminie - co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków
w drugim terminie _ wznaczonym najwcześniej w tym Samym dniu 15 minut później bezwzględu na liczbę osób uprawnionych do głosowania

5. o terminie, miejscu i
6.

porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd'
Stowarzyszenia powiadamia członków co najmniej 3 Ęgodnie przed terminem Zebrania.
Walne Zebranię Członków Stowarzyszenia może być zwołane z inicjatywy Zarządu. na
wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia

1. W skład Zarządu
a) prezes
b) zastępca prezesa
\

Ź,i

.tt.!

u)

ł". f/

c)

sls

Stowarzyszenia wchodzą:

sekretarz

d) skarbnik
e) od dwóch do pięciu

członków Zarządu (o ich liczbie decyduje przed wyborami \\ alne
Zebranię Członków)
2. Walne Zebranię Członków wybięra prezesa Zarządu.
3. PozostaĘch członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków spośrod kandrdatórł
zgłoszonych z sali, ktorzy rozdzie\ająfunkcje między siebie.
4. Członek Zarządu nie moze być członkiem Komisji Rewizyjnej'
5. W przypadku ustąpienia lub śmierciczłonka Zarządu w trakcie kadencji, Zarząd uzupełnia
skład osobovły.Liczba dokooptowanych członków jednorazowo nie moze przekrocnc 1 3
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a)

b)

c)

d)

e)

0

g)
h)

i)
j)

7.

Iiczby członków pochodzących z w1,boru. \\ ciągu kadenc_ji nie lłięcej _jedrai ll: ll.z:.
członków pochodzących z wyboru. Uzupełnienie składu Zarzalu plZeplt-l\\:jza >,e.':ze ,i
do końca kadencji pozostało więcej niz 6 miesięcy.
Do kompetencji Zarządu naIeĘ:
kierowanie działalnościąStowarzyszenia zgodnie Z postanowieniami stalutu. \\\Tl,CZnl'r.;
i uchwałami Walnego ZebraniaCzłonków
uchwalanię rocznych planów działalnościmer1torycznej, preliminarz2 $ul2gi6riego
i zatuń er dzan i e b i l an sów
nvoływanie Walnego Zębrania Członków
podejmowanie uchwał w sprawie nab1łv'ania i zbywania oraz obciĘania majątku truałego
Stowarzysz enia, a także prow adzęnie j e zo dział aln o ści fi nan sowej
podejmowanie uchwał o przystąpieniu do oreanizacji krajowych i zagranicznych
czuwanie nad przestrzeganiem przez członkórł' Stowarzyszenia przepisów statutu
i regulaminów
przyjmowanie członków i prowadzenie ich eii idencji
powoływanie placówek prowadzon1,ch przez Ston arz1'szenie oraz nadawanie im statutów
określających ich status prawny i organizac1jn1' oraz określanie zakresu obowią1ków,
kompetencji i odpowiedzialności osób kierując1ch palcórvkami Stowarzyszenia
podejmowanie uchwał we wszystkich sprarłach nie nalezących do kompetencji Walnego
Zebrania Członków
reprezentowanie Stowarzyszeniana Ze\\Tla_tu i działanie w jego imieniu.
Zarząd moze powołać Biuro Zarzalu Stor,"arzr szenia ijego dyrektora.

Komisja Rewizyjna

1.

2.

3.

a)
b)

c)
4.

i

ę

ł

łr

'\ ?ł

.'1 i .>{
t,i
':!-l

..,v,

ź'' Ą)r'

5.
a)
b)

c)

6.
7.
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Komisję Rewizyjnąwybiera Walne Zebranie Członków.
Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają Ze Swęgo grona
przewodniczącęgo.
Członkiem Komisji Rewizyjnej nie moze b'vć osoba:
wchodząca w skład Zarządu Stowarn.szenia
pozostająca w stosunku pokrervieńsnva. powinowactwa lub podległościz ĘĄuŁu
zatrudnienia wobec członka Zarządu
skazana prawomocnym wyrokiem zaprzestępstwo z winy umyślnej
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywac z ĘĄułu pełnienia funkcji zwrot
uzasadnionych kosztów lub wyragrodzenie w wysokościnie wyższej niŻ okręślonaw ań. 8
pkt. 8 ustawy z dnia 03.03.2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi
podmiotami prawnymi (Dz.IJ. z2000 r. nr Ż6, poz.306).
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej na\eĄ:
przeprowadzanie co najmniej taz w roku kontroli całokształtudziałalnościStowarzyszenia
zę szczególnym uwzględnieniem działalnościfinansowej pod względem celorvości.
rzetelności i gospodarności.
występowanie do Zatządu z wnioskami wylikającymi z ustaleń kontroli i Żąd'anie
wyjaśnień.
występowanie na Walnym Zebraniu Członków z wnioskiem o udzielęnie absolutorium
Zarządowi'
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu
z głosem doradczym.
Komisja Rewizyjna w zakresie rłrkon1rvania kontroli wewnętrznej i nadzoru nie podlega
Zarządowi Stowarzyszen ia.
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Sąd Koleżeński

1. Sąd Koleżeński składa się
przewodnicZącego.

z
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trzech członków spośród których,.r..bie:a

2. Sąd Koleżeński wybiera się dla
3.

a)
b)
c)

4.

sję

rczstrzygnięcia sporów pomiędz1 człolka:ri

Stowarzyszenia, które wynikĘ w obrębie Stowarzyszenia.
Sąd Kolezeński ma do dyspozycji następujące kary:
upomnienie
nagana
wykluczenię ze Stow'arzyszenia.
od orzecznictwa Sądu Koleżeńskiego przysfuguje członkowi pra\\o odrrołania się
w terminie 30 dni do Walnego Zebrania Członków, którego rozstrz7gnięcie jest ostatecz]e'

V. Majątek i fundusze stowarzyszeni^.
s18
Maj ątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze'

$le
1. Żródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) składkiczłonkowskię
b) darowizny, zapisy, spadki
c) wpłyv\Y z nieruchomości i ruchomości będących
d) dotacje, gtanty, subwencje
e) wpĘwy z działalnościodpłatnej

D

w uĄdkowaniu Stowarzyszenia

wpĘwy z działalnosci gospodarczej.

I
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1. 'Stowarzyszenie jest podmiotem ękonomii społecznej iprowadzi działalnoścgospodarcząrł

Ż'
.
3

a)

rozmi arach służącychrealizacji

ego celów statutowych.
CaĘ dochód Stowarzyszenie przeznacza na swoją działalnośćstatutową.
Stowarzyszenie prowa dzi działalnośćgospod arcZąw następuj ącym zakres ie
47.99Z Pozostała sprzedaż detalicmaprowadzonapoza siecią sklepową straganami i
:

targowiskami

Tćś

b) 479IZ

l'ś

d)

\ą
l-ł

Eą

$c

i-A
*

c)

e)

ł

g)
h)

i)
j)

j

SprzedaŻ detaliczna prowadzonaprzęZ domy sprzedaŻy wysyłkowej lub Internet
.78Z SprzedaŻ dętaliczna pozostałych nowych w}robów prowadzona w
wyspecj alizowanych sklepach
47 .79z SptzedaŻ dętaliczna aĘkułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
7 4.30Z Działalnośćzwięana z tŁumaczeniami
8Ż.9ŻZ Działalnośćzwięana z pakowaniem
82.99Z Pozostała działalnośćwspomagająca prowadzenie działalnościgospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfi kowana
85.52Z Pozaszkolne formy edukacji aĘsĘcznej
85'59B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
90.04Z Działalnośó obiektów kulturalnych
47

Ił

llY,,,
!

t

ł ^l,(

k)

58.19Z Pozostała działalnośćwydawnicza
l) 73.1lZ Działalnośó agencji reklamowych
m) 68.20.Z Wynajem izarządzanie nięruchomościami własnymi lub dzierzarl, ' -:'"n) 79.90.C Pozostała działalnośćusługowa w zakresię rezerwacji, gdzie indz.*,
niesklasyfikowana
o) 90.02.Z Działalnośćwspomagająca wystawianie przedstawień arrysĘczi:}.i
p) 90'04.Z Działalnośćobiek1ów kulturalnych
q) 47.6\'ZSprzedaŻdętalicznaksiązekprowadzonawwyspecjalizowan1ch
sl:-.:.:

r)

47.6Ż.ZSprzedaŻdetalicznagazetiartykułówpiśmienniczychprorładzon:.'
wyspecj al izowanych sklepach

1.

2.

1.
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Dla ważnościpism doĘczących spraw majątkowych wymagane

Są dr,,:

r:,::.s'"

prezesa Stowarzyszenia, zastępcy prezęSa' skarbnika, sękretarza.
Dwie spośród osób wyrnienionych w punkcie 1' mogą upowaznić piser:n e
podpisywania w/w dokumentacji w ściśleokreślonym zakresie.

.:i:

';'
:

._':

_:. l

-

s22

Stowarzyszenie nie moŻe ze swęgo majątk-u udzię|aó poĘczek lub srirrr na a:kiem
zabezpieczać zobowiązania w stosunku do:
a) członków Stowarzyszenia
b) członków organów lub pracowników Stowarzyszenia
c) osób, z którymi osoby te pozostajązwiązku małżeńskim, stosunku pokrerrieńsnra lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowact\\,a ir linii boczne_j od
drugiego stopnia albo sązwiązane z brfułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
2" Stowarzyszenie nie może przekazać swojego maiątku nafzecz:
a) członków Stowarzyszenia
b) członków organów lub pracowników Stowarzyszenia
c) osób, z którymi osoby te pozostaj ą nviązku małzeńskim, stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej' pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej od
drugiego stopnia albo są związane z $tułu przysposobienia, opieki lub kurateli. na
zasadach innych niz obowiązujące w takim wypadku wobec osób trzecich.
w szczególności, jeżeli to przekazanie miałoby nastąpić bezpłatnie na rvarunkach
preferencyjnych.
3. Wykorzystanie majątku Stowarzyszęnia na rzecz..
a) członków Stowarzyszenia
b) członków organów lub pracowników Stowarzyszenia
c) osób, z którymi osoby te pozostają nviązku małzeńskim. Stosunku pokrettieńsnla jub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub porvino\\'acr\\a ri linli boczne_j oJ
drugiego stopnia albo są związane z Ętufu przysposobienia. opieki lul
'-:
^u:a:e '..
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
jest możliwe tylko wtedy, gdy takie wykorzystanie majątku rrrnika 'oezi:,: Si;Ji-,_ :.
statutowego celu Stowar zy szenia.
4" Stowarzyszenie nię może naby"wać na szczególnych zasadach tL]\\'al.i,t, . _ii-. ]
podmiotów, w których uczestniczą:
a) członkowie Stowarzyszenia
b) członkowie organów lub pracowników Stowarzyszenia
c) osoby, z którymi osoby te pozostajązwiązku małżeńskim, stosunku pokeuieńsnra I ;r
powinowactwa w linii prostej' pokrewieństwa lub powinowacrwa w linii bocznej oĆ
drugiego stopnia albo są związane z Ę,tułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

i;

t

J

}l} /,t}Ą

YI. Zmiana statutu i rozrviązanie Stowarryszenia
s23

Uchwałę o zmianię statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2l3 głosow prą_
obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminiea w drugim terminie bezwzględu na liczbę obecnych.

s24
l. Uchwałę o romviązaniu się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
większością2l3l głosów przy obecnościco najmniej połowy osób uprawnionych do

głosowania w pierwszym terminie, a drugim bezwzględu na liczbę obecnych.
Ż' Uchwała o rczwiązaniu się Stowarzyszenia okręślicel, na który ma być przekazany
majątek i fundusze Stowarzyszenia.
J. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w
stafucie. mają odpowiednie zastosowanie przepisy rczdziału 5 ustawy z dnia 07.04.1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z200t r. nr 79, poz. 855 zpożn. zm-).
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