
STATUT

Stowarzyszenie Strzeleckie WALTHER

(tekst jednolity)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Art. 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Strzeleckie WALTHER

Art. 2.

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest: miasto Gdynia.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Dla właściwej realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić 
działalność również poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 3.

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z
dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015. 1393 j.t.
z późniejszymi zmianami, oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieoznaczony.

Art. 4.

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych 
organizacji o celach zbieżnych z celami statutowymi Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie może powoływać sekcje i koła zainteresowań.

Art. 5.

Stowarzyszenie  opiera  swoją  działalność  na  pracy  społecznej  swoich
członków.  Do  prowadzenia  swoich  spraw może  zatrudniać  pracowników w tym
swoich  członków  lub  zlecać  realizację  określonych  zadań  osobom  fizycznym  i
podmiotom gospodarczym

Art. 6.

Stowarzyszenie  może  używać  pieczęci,  odznak  i  znaków  organizacyjnych
z zachowaniem obowiązujących przepisów.
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Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i zasady ich
realizacji

Art. 7.

Celem Stowarzyszenia jest:

 Organizowanie, upowszechnianie i rozwijanie wszelkich form strzelectwa

rekreacyjnego, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni palnej i innej

 Upowszechnianie znajomości broni strzeleckiej bojowej, sportowej i 

kolekcjonerskiej;

 Nauka strzelania, poszerzanie wiedzy i edukowanie w dziedzinie strzelectwa
rekreacyjnego, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni;

 Promocja i popieranie strzelectwa powszechnego i kolekcjonerstwa broni;

 Organizowanie szkoleń i treningów obronno –  rekreacyjnych;

 Podnoszenie  poziomu  wyszkolenia  członków Stowarzyszenia,  doskonalenie
uzdolnień  i  sprawności  fizycznej  oraz  psychofizycznej,  według  reguł
umownych;

 Prowadzenie  działalności  wychowawczej,  krzewienie  tradycji  Polskich  Sił
Zbrojnych,  historii  broni,  wychowanie  młodzieży  w  systemie  wartości
patriotycznych;

 Podnoszenie umiejętności służących wzmocnieniu obronności kraju;

 Dążenie do zwiększenia liczby obywateli czynnie uprawiających strzelectwo
we wszystkich formach przewidzianych prawem  i kolekcjonerstwo broni;

 Wspieranie  i  upowszechnianie  sportu  i  kultury  fizycznej  w  różnych
dyscyplinach  sportowych  wśród  dzieci,  młodzieży,  dorosłych,  w
szczególności osób niepełnosprawnych;

 Ochrona prawna członków Stowarzyszenia.

Art. 8.

Realizację celów statutowych Stowarzyszenie podejmuje w szczególności przez:

 Organizowanie  zawodów  oraz  imprez  sportowych,  rekreacyjnych  i
kolekcjonerskich

 Tworzenie  swoim  członkom  warunków  do  zaspokajania  zainteresowań  i
umożliwienia  im  uczestnictwa  we  wszystkich  formach  działalności
Stowarzyszenia
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 Organizację imprez sportowych, kulturalnych, turystycznych i rekreacyjnych
dla dzieci, młodzieży, dorosłych w szczególności osób niepełnosprawnych

 Prowadzenie  kursów,  szkoleń strzeleckich, treningów, pokazów strzeleckich i
kolekcjonerskich

 Organizowanie obozów szkoleniowych w różnych formach dla członków oraz
innych osób na terenie działania Stowarzyszenia

 Współpracę  z  innymi  stowarzyszeniami,  organami  administracji  rządowej  i
samorządu terytorialnego przy realizacji celów statutowych

 Prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej, edukacyjnej i promocyjnej

 Inne działania sprzyjające wykonywaniu działalności statutowej

Art. 9.

Dla realizacji celów statutowych, stowarzyszenie może powoływać inne 
organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

Art. 10.

1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba, która ukończyła lat 18.

2. Członkiem Stowarzyszenia może zostać także osoba prawna.

3. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba poniżej 18 roku życia jednak
posiadająca nie mniej niż 13 lat, która dołączy do deklaracji członkowskiej
oświadczenie  swoich  opiekunów  ustawowych  wyrażające  zgodę  na  jego
członkostwo w Stowarzyszeniu.

Art. 11.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 Członków zwyczajnych

 Członków wspierających

 Członków honorowych

Art. 12.

1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna  mająca  miejsce
zamieszkania na terenie Polski która:
a) - posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b) - korzysta z pełni praw publicznych,
c) - utożsamia się z celami statutowymi stowarzyszenia i deklaruje chęć ich 
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realizacji poprzez aktywny udział w pracach stowarzyszenia,
d)- złoży deklarację członkowską na piśmie,
e) - opłaci wpisowe i składkę członkowską.
1.1 Zapis pkt. 1a) i b) nie dotyczy członków Stowarzyszenia o których mowa w 

art.10 pkt. 3.niniejszego statutu.
1.2 Członkiem zwyczajnym staje się na podstawie uchwały Zarządu 

Stowarzyszenia podjętej zwykłą większością głosów.

2. Członkiem  wspierającym  Stowarzyszenia  może  zostać  osoba  fizyczna  oraz
osoba  prawna  która   zostanie  przyjęta  do  Stowarzyszenia  przez  Zarząd
deklarująca  pomoc  finansową,  rzeczową,  wspierająca  realizację  celów
statutowych Stowarzyszenia.

3. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla
stowarzyszenia,  która  wniosła  wybitny  wkład  w  działalność  i  rozwój
stowarzyszenia bądź wydatnie wspiera jego działanie na forum regionu, kraju i
zagranicy,  której  Walne  Zebranie na umotywowany wniosek Zarządu lub co
najmniej  zwykłej  większości  Członków  stowarzyszenia,  przyznało  tytuł
członka honorowego.

Art. 13.

1. Kandydat  na  członka  zwyczajnego  Stowarzyszenia,  po  uzyskaniu  zgody
przynajmniej  jednego  członka  zwyczajnego  (zwanego  „członkiem
wprowadzającym”),  składa  pisemną  deklarację  przystąpienia  do
Stowarzyszenia wraz z zobowiązaniem do płacenia składki członkowskiej. O
przyjęciu  w  poczet  członków  Stowarzyszenia  decyduje  Zarząd  w  formie
uchwały.  Członek  zobowiązany  jest  do  uiszczenia  opłaty  wpisowej.  Od
uchwały  Zarządu  przysługuje  odwołanie  do  Walnego Zebrania  Członków
Stowarzyszenia.

2. Kandydat na członka wspierającego składa Zarządowi pisemne oświadczenie
o chęci wspierania Stowarzyszenia,  a następnie ustala z Zarządem formę i
charakter  wsparcia.  Przyjęcie  w poczet  członków wspierających następuje
uchwałą Zarządu.

3. Godność  członka  honorowego  nadaje  Walne  Zebranie  Członków
Stowarzyszenia  na  wniosek  Zarządu  lub  co  najmniej  zwykłej  większości
Członków stowarzyszenia.

Art. 14.

1. Członek zwyczajny ma prawo brać udział w pracach Stowarzyszenia, a
w szczególności:

 Przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia
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za wyjątkiem członków Stowarzyszenia określonych w art. 10 pkt. 3 statutu.
Członek Stowarzyszenia o którym mowa w art.10 pkt. 3 statutu nie ma prawa
głosowania na Walnym Zebraniu Członków.

 Może składać wnioski i oświadczenia dotyczące wszystkich spraw 
związanych z celami statutowymi oraz funkcjonowaniem Stowarzyszenia;

 Ma prawo korzystać ze sprzętu, urządzeń i lokali Stowarzyszenia na 
zasadach określonych regulaminem

 Ma  prawo  do  korzystania  z  legitymacji  Stowarzyszenia  oraz  odznak
Stowarzyszenia;

 Może  posługiwać  się  własną  bronią  sportową,  bojową,  myśliwską,
kolekcjonerską,  czarno  prochową  i  szkoleniową,  posiadaną  na  podstawie
pozwolenia  na  posiadanie  broni  w  ramach  zajęć  programowych
Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający jeśli nie jest członkiem Stowarzyszenia ma prawo brania
udziału  w  Walnym  Zebraniu  Członków Stowarzyszenia  bez  biernego  oraz
czynnego prawa wyborczego.  Może także korzystać  ze sprzętu i  urządzeń
Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd.

3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego o ile jest
również członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia,  ponadto zwolniony jest  z
obowiązku płacenia składek członkowskich. Członek honorowy jeśli nie jest
członkiem Stowarzyszenia  ma  prawo  brania  udziału  w  Walnym Zebraniu
Członków Stowarzyszenia bez biernego oraz czynnego prawa wyborczego.
Może  także  korzystać  ze  sprzętu  i  urządzeń  Stowarzyszenia  na  zasadach
określonych przez Zarząd.

Art. 15.

1. Do obowiązków członka zwykłego należy:

 Przestrzeganie   postanowień  Statutu  Stowarzyszenia oraz regulaminów i
uchwał podejmowanych przez organy Stowarzyszenia;

 Regularne i terminowo opłacanie składki członkowskiej płatnej do 31 stycznia
każdego  roku.  Na  uzasadniony  wniosek  członka,  Zarząd  może  odroczyć
termin płatności składki za okres do 6 miesięcy;

 Aktywny udział w działalności Stowarzyszenia;

 Udzielanie innym członkom pomocy niezbędnej w zakresie działalności 
Stowarzyszenia.

2. Do obowiązków członka wspierającego należy:

 Regularne wywiązywanie się z deklarowanych przez siebie świadczeń;
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 Przestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Do obowiązków członka honorowego należy:

Przestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

Art. 16.

Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia, Zarząd może przyznawać
członkom nagrody oraz wyróżnienia, z zachowaniem obowiązujących przepisów.

Art. 17.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:

 Oświadczenia członka o wypowiedzeniu członkostwa złożonego na piśmie 
lub ustnie do protokołu;

 Śmierci członka będącego osobą fizyczną ;

 Likwidacji członka będącego osobą prawną; Członkostwo w 
Stowarzyszeniu ulega automatycznemu zawieszeniu na czas trwania 
tymczasowego aresztowania.

2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:

 Zalegania z zapłatą składki rocznej przez okres dłuższy niż 3 miesiące licząc 
od dnia 01 stycznia każdego roku;

 Działania członka na szkodę Stowarzyszenia;

 Dopuści się rażącego zaniedbania lub naruszenia warunków bezpieczeństwa

 Postępowania rażąco sprzecznego ze Statutem Stowarzyszenia

i postanowieniami władz Stowarzyszenia;

 Postępowania członka godzącego w dobre imię Stowarzyszenia;

3. Brak  czynnego  udziału  w  działalności Stowarzyszenia  O  wykluczeniu
członka decyduje Zarząd w formie uchwały, po wcześniejszym umożliwieniu
członkowi  wypowiedzenia  się,  co  do  stawianych  mu  zarzutów.  Zarząd
obowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia wykluczonemu członkowi
pisemnej treści uchwały.

4. Ustanie członkostwa stwierdzane jest uchwałą Zarządu.

5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 członkowi przysługuje
odwołanie  do  Walnego Zebrania  Członków  Stowarzyszenia  w  terminie
miesiąca od dnia podjęcia uchwały.

6. Członkostwo w Stowarzyszeniu może być zawieszone na pisemny wniosek
członka  na  okres  nieprzekraczający  dwunastu  miesięcy,  licząc  od  daty
złożenia wniosku.
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Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

Art. 18.
1. Organami Stowarzyszenia są:

 Walne Zebranie Członków

 Zarząd

 Komisja Rewizyjna

2. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa pięć lat

3. Decyzje organów Stowarzyszenia mogą mieć formę:
- postanowień Zarządu
- uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej

4. Uchwały Organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością  głosów,  w
obecności,  co najmniej  połowy uprawnionych członków chyba,  że przepis
szczególny stanowi inaczej.

5. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z
nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w
uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania
Członków.

Art. 19.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

1. Najwyższą władzą w Stowarzyszeniu jest Walne Zebranie Członków.

Walne Zebranie Członków może być
zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne  Zebranie  Członków  Stowarzyszenia  zwoływane  jest  w  trybie
zwyczajnym przez Zarząd nie rzadziej niż raz w roku.

3. O terminie,  miejscu  oraz  porządku  obrad  zwyczajnego  Walnego  Zebrania
Członków Stowarzyszenia, Zarząd zawiadamia członków nie później niż na
14 dni przed jego terminem. Z ważnych powodów Zarząd może skrócić ten
termin  do  7  dni.  Powiadomienie  następuje  za  pomocą  usługi  pocztowej,
kurierskiej lub poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez członka
stowarzyszenia  w  deklaracji  członkowskiej.  Informacja  zawiera  także
materiały dotyczące spraw nad którymi Walne Zebranie będzie obradowało.

4. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia otwiera Prezes Zarządu, po czym
następuje  wybór  Przewodniczącego  Walnego Zebrania  Członków
Stowarzyszenia spośród uczestników zebrania zwykłą większością głosów.

5. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia prowadzi Przewodniczący.
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6. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie.
Jest  zwoływane  przez  Zarząd  z  jego  inicjatywy,  na  wniosek  Komisji
Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków
zwyczajnych Stowarzyszenia.

7. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
- członkowie zwyczajni - z głosem stanowiącym za wyjątkiem

osób wskazanych w art. 10 pkt. 3 statutu;
- członkowie wspierający, członkowie honorowi - z głosem doradczym za 
wyjątkiem osób które są jednocześnie członkami zwyczajnymi 
Stowarzyszenia;

8. Uchwały  Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów
w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest
jawne.

9. W  przypadku  braku  kworum  Zarząd  wyznacza  drugi  termin  Walnego
Zebrania  Członków  nie  wcześniej  niż  po  upływie  jednej  godziny  od
pierwszego terminu.

10. Walne Zebranie Członków w drugim terminie jest ważne, jeżeli uczestniczy w
nim co najmniej 30% członków.

11. Uchwały  Walnego  Zebrania  Członków  w  drugim  terminie  zapadają
większością głosów.

12. W  drugim  terminie  Walne  Zebranie  Członków  nie  może  podjąć  uchwał
dotyczących zmian Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.

13. W przypadku równej  ilości  głosów podczas  Walnego Zebrania  Członków
Stowarzyszenia, głos Przewodniczącego jest rozstrzygający.

Art. 20.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

 Uchwalanie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany;

 Uchwalanie  głównych  kierunków  działalności  merytorycznej  i  finansowej
Stowarzyszenia;

 Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji
Rewizyjnej Stowarzyszenia;

 Udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia absolutorium dla
Zarządu;

 Wybór  i odwołanie członków Organów Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem
Stowarzyszenia;

 Wybór Prezesa Zarządu Stowarzyszenia;
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 Rozpatrywanie wniosków i postulatów członków Stowarzyszenia;

 Podejmowanie  uchwał  w  sprawie  rozwiązania  Stowarzyszenia  oraz
przeznaczenia jego majątku;

 Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

 Nadawanie honorowego członkostwa Stowarzyszenia;

 Zbycie, nabycie lub obciążenie nieruchomości;

 Powoływanie innych organizacji prawem dopuszczonych;

 Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady oraz innych
sprawach  określonych  Statutem  Stowarzyszenia  a  także  w  sprawach
niezastrzeżonych wyraźnie do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.

Art. 21.

ZARZĄD

1. Zarząd  składa  się  z  trzech  członków  wybranych  przez  Walne  Zebranie
Członków Stowarzyszenia spośród zwyczajnych członków Stowarzyszenia,
którzy nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

2. Zarząd Stowarzyszenia wybiera z pośród swoich członków  Prezesa, Wice
Prezesa i Sekretarza

3. Uchwały  Zarządu  zapadają  zwykłą  większością  głosów  przy  obecności
całego  składu Zarządu. 

4. Do  skutecznego  składania  oświadczeń  woli,  zaciągania  zobowiązań,
zawierania umów i reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes
samodzielnie. W   przypadku reprezentacji     Stowarzyszenia przez
pozostałych członków zarządu konieczne jest ich współdziałanie łącznie.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie konieczności nie rzadziej niż dwa
razy w roku.  Posiedzenia  Zarządu zwołuje  Prezes  lub upoważniony przez
niego inny członek Zarządu.

Art. 22.

1. Do zakresu zadań Zarządu należy:

 Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu 
o ile Statut Stowarzyszenia nie stanowi inaczej;

 Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu, 
uchwałami oraz wytycznymi Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;

 Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
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 Uchwalanie  planu  finansowego  i  zatwierdzanie  rocznego  sprawozdania
finansowego  oraz  sporządzanie  rocznych  sprawozdań  z  działalności
Stowarzyszenia.

 Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;

 Decydowanie o zatrudnianiu pracowników Stowarzyszenia

 Uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia niezastrzeżonych do
kompetencji Walnego Zebrania Członków;

 Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał
w sprawach stwierdzenia ustania członkostwa i wykluczenia członka;

 Inicjatywa  do  Walnego  Zebrania  Członków  Stowarzyszenia  w  sprawie
nadawania członkostwa honorowego;

 Składanie corocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;

 Nabywanie  praw  i  zaciąganie  zobowiązań  majątkowych  w  imieniu
Stowarzyszenia; za wyjątkiem nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości

 Zwoływanie Walnego Zebrania Członków

 Wnioskowanie o nadanie przez  Walne Zebranie Członków godności Członka
honorowego,

 Podejmowania uchwał w sprawach:
- Ustalania wysokości opłaty wpisowej i składki członkowskiej oraz 
wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
- Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia;
- Sporządzanie bilansu finansowego Stowarzyszenia;

2. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach
niewymagających kolektywnego działania.

                     Art. 23.

KOMISJA REWIZYJNA.

1. Komisja Rewizyjna jest organem do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia,  odrębnym  od  Zarządu  i  niepodlegającym  mu  w  zakresie
wykonywania kontroli wewnętrznej,

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech  członków,  wybranych przez  Walne
Zebranie  Członków  Stowarzyszenia,  spośród  członków  zwyczajnych
Stowarzyszenia.

3. Komisja  Rewizyjna  wybiera  spośród  swoich  członków Przewodniczącego,
Zastępcę i Sekretarza.

4. Członkiem Komisji  Rewizyjnej  nie  może  być  członek Zarządu lub  osoba
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pozostająca z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości z tytułu zatrudnienia, nie była skazana prawomocnym

wyrokiem  za  przestępstwo  umyślne  ścigane  z  oskarżenia  publicznego  lub
przestępstwo skarbowe

5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 Przeprowadzanie  co  najmniej  raz  w  roku  kontroli  działalności
finansowo  –  gospodarczej  i  merytorycznej  Stowarzyszenia  pod  względem
celowości,  rzetelności  i  gospodarności.  W  tym  celu  Komisja  Rewizyjna
podejmuje stosowne uchwały;

 Występowanie  do  Zarządu  z  wnioskami  wynikającymi  z  ustaleń
kontroli  wraz  z  żądaniem  złożenia  stosownych  wyjaśnień  oraz  usunięcia
wskazanych nieprawidłowości;

 Badanie okresowych sprawozdań i bilansów.

 Składanie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania
ze swojej działalności i przedstawianie umotywowanego wniosku w sprawie
udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia

 Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  lub  upoważniony  przez  niego
członek może brać udział w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

6. W przypadku równej ilości głosów podczas posiedzeń Komisji Rewizyjnej,
głos Przewodniczącego jest rozstrzygający.

7. Komisja Rewizyjna zbiera się na posiedzeniach w miarę potrzeby, nie rzadziej
jednak niż raz do roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

Art. 24.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
- ruchomości
- nieruchomości
-fundusze, papiery wartościowe i środki pieniężne

2. Majątek stowarzyszenia powstaje z:

 ze składek członkowskich;

 wpisowego;

 organizacji zawodów;

 zbiórek i ofiarności publicznych;
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 darowizn pieniężnych i rzeczowych;

 dotacji i subwencji;

 sponsoringu;

 spadków i zapisów;

 dochodów uzyskanych z działalności statutowej Stowarzyszenia

 innych wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia

3. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.

4. Czynności zarządu majątkiem, które wymagają zgody Walnego 
Zebrania Członków to:

 Nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości;

 Nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce;

 Zaciągnięcie kredytu lub pożyczki;

 Udzielanie poręczeń;

 Wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia

 Rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości
wyższej niż 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych lub
zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość;

 Przyjęcie lub odrzucenie spadku.

Art. 25.
1.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w

zakresie służącym realizacji jego celów statutowych.

Art. 26.

1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub 
zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:

 Członków Stowarzyszenia i jego organów;

 Pracowników Stowarzyszenia;

 Małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii
prostej,  krewnych  lub  powinowatych  w  linii  bocznej  do  drugiego
stopnia;

 Osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub 
kurateli.

2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których
mowa w ust. 1 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że
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to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

Art. 27.
1. Uchwalenia  lub  zmiany  Statutu  Stowarzyszenia  dokonuje  Walne  Zebranie

Członków  Stowarzyszenia  większością  2/3  głosów  przy  obecności,  co
najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

2. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane gdy:

- liczba  członków  stowarzyszenia  jest  mniejsza  niż  liczba  członków
wymaganych do jego założenia,

- stowarzyszenie  nie  posiada  przewidzianych  w  ustawie  władz  i  nie  ma
warunków do ich wyłonienia w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy,

- Walne  Zebranie  Członków  większością  2/3  głosów  przy  obecności  co
najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania podejmie uchwałę
o jego rozwiązaniu. Uchwała taka określa sposób przeprowadzenia likwidacji
wraz  ze  wskazaniem  osób  likwidatorów  oraz  podziału  likwidowanego
majątku.

3. W sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  statucie  zastosowanie  mają
przepisy  prawa  polskiego  a  w  szczególności  przepisy  Ustawy  Prawo  o
stowarzyszeniach.

Tekst   jednolity Statutu  Stowarzyszenia został przyjęty uchwałą na
walnym zebraniu  w  dniu 17.06.2018 r.
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