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STATUT
STOWARZYSZENIA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - „GNIAZDO”

Załącznik nr …do uchwały nr II/../2016
Walnego Zebrania Członków
LGD-„Gniazdo” z dnia ......2016 r.

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1.1.Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gniazdo”, zwana dalej Stowarzyszeniem,
jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych o
celach niezarobkowych.
2.Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. -Prawo o
stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2015 r. , poz.1393), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 ( Dz. U. z 2015 r. poz.349), rozporządzenia Rady (WE) 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym
rozporządzenia Rady ( WE) nr 1083/2006 ( Dz. Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013, str.320 z
późn.zm.) , zwanym, dalej rozporządzeniem nr 1303/2013, ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności ( Dz. U. z 2015 r. poz.378) , niniejszego
Statutu .
3.Stowarzyszenie posiada osobowość prawną .
§ 2.Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich gmin zrzeszonych w
Stowarzyszeniu uwzględnia polityki horyzontalne Unii Europejskiej : politykę równości
szans, politykę ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, politykę zatrudnienia,
politykę wobec mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
§ 3.Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Skierniewice.
§ 4.1. Stowarzyszenie może używać skotu nazwy w brzmieniu : LGD- „Gniazdo”.
2.Stowarzyszenie może używać logo , zgodnie z wzorem uchwalonym przez Zarząd
§ 5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z zastrzeżeniem , że dochód z
tej działalności służy realizacji celów Lokalnej Strategii Rozwoju i nie może być
przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.
§ 6. 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnym celu działania.

2. Obszarem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i Unii
Europejskiej.
§ 7. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§ 8. Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia w zakresie realizacji Lokalnej Strategii
Rozwoju sprawuje marszałek województwa .
Rozdział II. Cele i zasady działania Stowarzyszenia
§ 9. Celami Stowarzyszenia są :
1) realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru gmin wchodzących w skład
Stowarzyszenia;
2) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
3) aktywizowanie ludności wiejskiej;
4) działania mające na celu rozwój turystyki, ochronę i promocję środowiska
naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, popularyzację i rozwój
produkcji wyrobów regionalnych;
5) wspieranie rozwoju edukacji, oświaty i wychowania;
6) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz inicjatyw lokalnych;
7) rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności społecznej obywateli;
8) działania na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej;
9) działania służące upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu;
10) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób, w tym wspieranie rodziny i systemu pieczy
zastępczej;
11) działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
12) działalność charytatywna;
13) ochrona i promocja zdrowia;
14) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
15) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
16) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce
zawodowej;
17) działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży;
18) działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego;
19) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
20) promocja i organizacja wolontariatu;
21) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granica;
22) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka;

23) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotowy mienionych w art.3
ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz.239 z późn.zm.) ) w zakresie określonym w art.4
ust.1 pkt1-32 tej ustawy.
§ 10 . 1. Stowarzyszenie realizuje cele, o których mowa w § .poprzez prowadzenie
nieodpłatnej działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności lub określonej
grupy podmiotów,
2. Forma nieodpłatnej działalności pożytku publicznego obejmuje:
1) działalność wydawniczą – PKD 58.11.Z- wydawanie książek oraz PKD 58.19.Z –
pozostała działalność wydawnicza;
2) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarzadzania – PKD 70.22.Z
– pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarzadzania;
3) działalność organizatorów turystyki – PKD 79.12.Z;
4) działalność w zakresie informacji turystycznej – PKD 79.90.B;
5) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z;
6) działalność związana z kulturą – PKD 84.12.Z – kierowanie w zakresie działalności
związanej z ochroną zdrowia, kulturą oraz pozostałymi usługami;
7) pozaszkolne formy edukacji sportowej – PKD 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji
sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne
formy edukacji, gdzie indziej nie skalsyfikowane;
8) pozaszkolne formy edukacji artystycznej – PKD 85.52.Z;
9) naukę języków obcych – PKD 85.59.A;
10) działalność wspomagającą edukację – PKD 85.60.Z;
11) działalność wspomagającą wystawianie przedstawień artystycznych – PKD 90.02.Z;
12) działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych –
PKD 91.03.Z;
13) działalność fotograficzną – PKD 74.20.Z;
14) pozostałą działalność profesjonalną
niesklasyfikowaną – PKD 74.90.Z;
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15) pozostałą działalność związaną ze sportem – PKD 93.19.Z;
16) pozostałą działalność rozrywkową i rekreacyjną – PKD 93.29.Z;

gdzie

indziej

17) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowaną –
PKD 94.99.Z;
18) działalność związaną z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników –
PKD 78.10.Z;
19)pozostałą pomoc społeczną bez zakwaterowania , gdzie indziej niesklasyfikowaną – PKD
88.99.Z.
3 . Stowarzyszenie nie prowadzi odpłatnej formy działalności pożytku publicznego.
§11 . Stowarzyszenie realizując cele statutowe może powołać inne jednostki organizacyjne w
granicach dopuszczonych przepisami prawa.
§ 12. Realizując cel statutowy Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków
Stowarzyszenia i zatrudnionych pracowników.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia
§13 .Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
1) zwyczajnych ,
2) wspierających.
§ 14. 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w
tym jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art.4 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności ( Dz. U. z 2105 r. poz.378).
2. Osoba fizyczna może być członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia , jeżeli spełnia warunki
określone w art.3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
3.Osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego działają poprzez pełnomocnika,
który w ich imieniu realizuje prawa i obowiązki wynikające z członkostwa .
4.Członkiem wspierającym mogą być osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające
osobowości prawnej , które zadeklarują pomoc finansową, rzeczową lub organizacyjną po
złożeniu wniosku do Zarządu
§ 15.1.Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:
1)
2)
3)
4)

propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji;
przestrzegać postanowień Statutu;
opłacać składki członkowskie;
brać udział w walnym Zebraniu Członków .

2.Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;

2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;
3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze
informacyjnym lub szkoleniowym;
4) wstępu na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalne.
§ 16.Członkowie wspierający Stowarzyszenia mają prawo:
1) rekomendować kandydatów do władz Stowarzyszenia pochodzących z wyboru;
2) składać Zarządowi stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;
3) brać udział na zaproszenie władz Stowarzyszenia w posiedzeniach tych władz z
głosem doradczym.
§ 17 . Nabycie i utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w drodze uchwały Zarządu
Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.
§ 18. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje z powodu:
pisemnej rezygnacji członka złożonej Zarządowi Stowarzyszenia;
wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia:
za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,
wskutek pozbawienia praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
śmierci osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej;
zalegania z opłatą składki członkowskiej przez co najmniej okres 1 roku , po
uprzednim upomnieniu;
5) nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych Walnych Zebraniach
Członków .
1)
2)
a)
b)
3)
4)

§19 . Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia członków
Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 1
roku od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu . Uchwała Walnego Zebrania
Członków jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu Członków i jest ostateczna.
Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia
§ 20 . 1.Władzami Stowarzyszenia są:
1)
2)
3)
4)

Walne Zebranie Członków;
Zarząd Stowarzyszenia;
Komisja Rewizyjna;
Rada Decyzyjna.

2.Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i
Rady Decyzyjnej.
3. Prezes Zarządu Stowarzyszenia i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie mogą być
przedstawicielami tej samej gminy .

4. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Rady Decyzyjnej wynosi 3
lata od dnia wyboru .
5. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Decyzyjnej nie mogą pozostawać ze
sobą 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.
§21 . 1.Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem ust.2 i § 24 ust.3
Statutu.
2. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu, odwołania członków Zarządu Stowarzyszenia,
Komisji Rewizyjnej, Rady Decyzyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymaga
bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej połowy członków Walnego
zebrania Członków.
3.Uchwały władz zapadają w głosowaniu jawnym, o ile przepisy nie stanowią inaczej.

§ 22 . 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2.Każdemu członkowi zwyczajnemu Walnego Zebrania Członków przysługuje jeden głos.
§ 23. Do kompetencji Walnego Zebrania członków należy w szczególności :
1) uchwalanie kierunkow i programu dzialania Stowarzyszenia;
2) ustalanie liczby członków Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Rady
Decyzyjnej;
3) wybór i odwoływanie członków Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Rady
Decyzyjnej ;
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia, Komisji
Rewizyjnej i Rady Decyzyjnej, w szczególności dotyczących projektów
realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju;
5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia;
6) uchwalanie zmian Statutu;
7) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie
członkostwa ;
9) uchwalania regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków;
10) opiniowanie projektów Lokalnej Strategii Rozwoju ;
11) zatwierdzania lokalnych kryteriów wyboru projektów.
§ 24 .1.Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia co najmniej jeden raz w
roku z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3

członków Stowarzyszenia. O terminie , miejsc i proponowanym porządku obrad Walnego
Zebrania Członków, Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia wszystkich członków listami
poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym
terminem posiedzenia. Do zawiadomienie dołącza się projekty uchwał.
2. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w obecności co najmniej 1/3 członków
uprawnionych do głosowania ( pierwszy termin).
3.W zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania Członków , Zarząd Stowarzyszenia może
wyznaczyć drugi termin Walnego Zebrania Członków, nie wcześniej niż 30 minut po
pierwszym terminie, jednakże uchwały podjęte w drugim terminie zapadają z zachowaniem
zwykłej większości członków uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu
Członków .
§ 25. W posiedzeniu Walnego Zebrania Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez
Zarząd Stowarzyszenia goście.
§ 26. 1.Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezesa , Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza
oraz od dwóch do jedenastu innych członków Zarządu wybieranych i odwoływanych przez
Walne Zebranie Członków.
2. Członkiem Zarządu Stowarzyszenia nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem
sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo
skarbowe.
§ 27. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
kierowanie bieżącą pracą i sprawami Stowarzyszenia;
zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków;
ustalanie wysokości i terminów wpłat składek członkowskich;
opracowywanie , aktualizacja i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju;
powołanie i nadzór nad Biurem Stowarzyszenia;
ustalanie stanu liczbowego Biura Stowarzyszenia oraz zasad wynagradzania jego
pracowników ;
10) ustalanie Regulaminu Biura Stowarzyszenia;
11) zatrudnianie i zwalnianie Kierownika Biura Stowarzyszenia oraz pozostałych
pracowników , a także zlecenie na podstawie umów cywilnoprawnych prac
niezbędnych do prawidłowej realizacji celów statutowych oraz wdrażania Lokalnej
Strategii Rozwoju ;
12) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji;
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

§ 28 . 1.Do składania oświadczeń woli oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych w
imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest jednoosobowo Prezes lub Wiceprezes i inny

członek Zarządu Stowarzyszenia działający łącznie lub osoba upoważniona przez Prezesa lub
Wiceprezesa i członka Zarządu Stowarzyszenia.
2. Prezesa jednoosobowo lub Wiceprezes i inny członek zarządu Stowarzyszenia działający
łącznie mogą samodzielnie podejmować decyzje finansowe do kwoty 5.000,00 zł ( pięć
tysięcy złotych) .
3. Do obciążania lub rozporządzenia majątkiem Stowarzyszenia o wartości przekraczającej
5.000,00 zł ( pięć tysięcy złotych ) lub rozporządzenia w inny sposób nieruchomością,
wymagana jest uchwała zarządu Stowarzyszenia.
§ 29. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz od
jednego do sześciu członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
§ 30.1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli , odrębnym od Zarządu Stowarzyszenia , nie
podlegającym mu w zakresie kontroli wewnętrznej.
2.Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba :
1) skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe;
2) pozostająca w związku małżeńskim , we wspólnym pożyciu , w stosunku pokrewieństwa
czy powinowactwa lub podległości służbowej z członkiem Zarządu Stowarzyszenia;
§ 31.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia;
kontrola działalności Biura Stowarzyszenia;
kontrola działalności Zarządu Stowarzyszenia;
składania wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia
Walnemu Zebraniu Członków;
5) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków ;
6) wybór podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia, zgodnie z
przepisami o rachunkowości ;
7) wybór podmiotu przeprowadzającego ewaluację Lokalnej Strategii Rozwoju.
1)
2)
3)
4)

§ 32.1. Rada Decyzyjna liczy od dziesięciu do trzydziestu członków Stowarzyszenia
wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
2. Na obszar gminy będącej członkiem Stowarzyszenia może przypadać od jednego do dwóch
członków Rady Decyzyjnej.
§ 33. 1. W skład Rady Decyzyjnej wchodzą przedstawiciel władz publicznych, lokalnych
partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców, przy czym na poziomie wyboru
operacji ani władze publiczne , określone zgodnie z przepisami krajowymi ani żadna z grup
interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu ,zgodnie z wymogami określonymi w art.32
ust.2 lit b rozporządzenie Rady ( WE) nr 1303/2013.

2. Organizację i tryb działania Rady określa Rada Decyzyjna w Regulaminie Rady.
§ 34. Do kompetencji Rady Decyzyjnej należy wybór operacji , które mają być realizowane w
ramach Lokalnej Strategii rozwoju z zachowaniem zasady pozwalającej uniknąć konfliktu
interesów. Gwarantującej , że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru
pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze
procedury pisemnej , zgodnie z parytetem określonym w art.34 ust.3 lit.b rozporządzenie
Rady ( WE) nr 1303/2013.
§ 35.Decyje Rady Decyzyjnej są ostateczne.
Rozdział V. Wybory do władz Stowarzyszenia
§ 36. 1. Członkowie zwyczajni oraz członkowie wspierający mają prawo rekomendowania
kandydatów do władz Stowarzyszenia pochodzących z wyborów.
2.Rekomendacje wnosi się w formie pisemnej, osobiście lub listem poleconym, co najmniej
na 7 dni przed dniem Walnego Zebrania Członków, na którym dokonywany będzie wybór.
3.Rekomendacja powinna zawierać:
1) imię , nazwisko ,nazwę, dane adresowe podmiotu rekomendującego oraz podpisy osób
uprawnionych do występowania w ich imieniu ;
2) imię i nazwisko, dane adresowe osoby rekomendowanej ;
3) wskazanie organu , do którego rekomenduje się kandydata;
4) oświadczenie osoby rekomendowanej o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz
oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym zakresie przez Stowarzyszenie.
§ 37. 1.Zarząd ( a w przypadku wyboru pierwszych władz Stowarzyszenia Komitet
Założycielski) sprawdza rekomendowane kandydatury do władz Stowarzyszenia pod
względem spełniania wymogów, o których mowa w § 26 ust.2 oraz § 30 ust.2 Statutu , ustali
listę kandydatów do poszczególnych władz Stowarzyszenia ustalając podlisty wyborcze.
2.Wybór władz Stowarzyszenia następuje poprzez oddanie głosu na kandydata znajdującego
się na podliście wyborczej, w drodze głosowania powszechnego i tajnego.
3. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia dysponują jednym głosem.
4. Wybór jest dokonany , gdy kandydat uzyskał zwykłą większość głosów przy obecności co
najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
Rozdział VI. Majątek Stowarzyszenia
§ 38. 1. Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów,
subwencji i dotacji oraz dochodów z własnej działalności, w tym działalności gospodarczej
oraz ofiarności publicznej.

2.Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia.
§ 39. Zakazane jest :
1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w
stosunku do jego członków, członków władz Stowarzyszenia, pracowników oraz osób,
z którymi członkowie, członkowie władz Stowarzyszenia oraz pracownicy pozostają
w związku małżeńskim we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej lub w liniach bocznych do drugiego stopnia albo
pozostają w stosunku przysposobienia, , opieki , kurateli , zwanych dalej osobami
bliskimi;
2) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków władz
Stowarzyszenia , pracowników lub osób bliskich , na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazania miałaby nastąpić nieodpłatnie
bądź na preferencyjnych warunkach ;
3) wykorzystywanie majątku stowarzyszenia przez jego członków, członków władz
Stowarzyszenia , pracowników lub osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, chyba że to korzystanie wynika z celu statutowego Stowarzyszenia;
4) zakup towarów lub usług od pomiotów, w których uczestniczą członkowie władz
Stowarzyszenia , pracownicy na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub
po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział VII. Biuro Stowarzyszenia
§ 40.1. Biuro Stowarzyszenia jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia,
zajmująca się pracami organizacyjnymi i przygotowawczymi .
2. Pracą Biura Stowarzyszenia kieruje Prezes Zarządu Stowarzyszenia lub za
pośrednictwem powołanego przez siebie Kierownika Biura Stowarzyszenia.
Rozdział VIII. Rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 41. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania
Członków lub w innych przypadkach określonych przepisami prawa.
§ 42.Uchwala o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji oraz
przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

