Statut
Stowarzyszenia „Razem dla Łupek”
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§1
1. Stowarzyszenie „Razem dla Łupek” zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na

mocy ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989,
Nr 20, poz. 104, z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§2
Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym
zrzeszeniem o celach nie zarobkowych.
§3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze

szczególnym uwzględnieniem województwa warmińsko-mazurskiego i gminy
Pisz.
2.

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania
poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego
prawa.
§4
Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się we wsi Łupki
w gminie Pisz.
§5
Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.

§6
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej Członków. Do
prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników lub zlecać określone
zadania innym podmiotom.
2.

Stowarzyszenie

może

prowadzić

działalność

gospodarczą.

Dochód

z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych
i nie może być przeznaczony do podziału między jego Członków.
3. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej
zakresie decyduje Walne Zgromadzenie.
§7
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz może posiadać godło
ustanowione w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
§8
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych
organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby działania
§9
Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy
warunków życia społeczności wsi Łupki oraz rozwoju Łupek, w szczególności
poprzez wykonywanie zadań w zakresie:
1)

organizowania

życia

społecznego,

kulturalnego,

oświatowego

i gospodarczego,
2) organizowania i prowadzenia działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi
Łupki,
3) wspierania inicjatyw mieszkańców wsi Łupki, szczególnie w zakresie rozwoju
wspólnot i społeczności lokalnych,
4) upowszechniania wiedzy o wsi Łupki i pograniczu mazursko-kurpiowskim,
a także rozwoju świadomości lokalnej, obywatelskiej i kulturowej,

5) działalności charytatywnej i pomocy społecznej, w tym pomocy dla osób
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem oraz wyrównywania szans tych
osób,
6) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonym zwolnieniem z pracy,
7)

działalności

wspomagającej

rozwój

gospodarczy,

w

tym

rozwój

przedsiębiorczości,
8) rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki oraz działań proekologicznych,
9)

zabiegania

o

zachowanie

naturalnych

walorów

przyrodniczych

regionalnej,

ogólnokrajowej

i historycznych,
10)

działań

na

rzecz

integracji

lokalnej,

i europejskiej oraz współpracy transgranicznej, a także rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami,
11) promowania walorów turystycznych wsi Łupki i okolic w kraju i zagranicą,
12) ochrony i promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia,
13) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
14) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom
społecznym.
§ 10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym,
2) organizowanie szkoleń, kursów, konferencji, warsztatów,
3) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami
i podmiotami, kierowanie do nich postulatów,
4) udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom fizycznym i instytucjom,
w tym samorządom,
5) prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa,
6) organizowanie świadczeń na rzecz społeczności lub osób indywidualnych,
7) organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych,
8) prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej,
9) działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową,
10) prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów
Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) Członków Zwyczajnych,
2) Członków Wspierających,
3) Członków Honorowych.
§ 12
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia.
§ 13
1. Członkiem Zwyczajnym może być osoba fizyczna - mieszkająca lub

prowadząca działalność we wsi Łupki, która posiada pełną zdolność do
czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych i złoży pisemną
deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu, zobowiązanie do
płacenia składek, a ponadto imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce
urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL.
2. Członkiem Wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, bez względu

na jej miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju bądź za granicą,
zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego
rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną i złoży pisemną deklarację
zawierającą oświadczenie o przystąpieniu wraz określeniem formy pomocy,
a ponadto w przypadku osób fizycznych - imię (imiona) i nazwisko, datę
i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL, w przypadku osób
prawnych – nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer REGON, wraz z odpisem
z właściwego rejestru (w przypadku podlegania wpisowi do rejestru). Osoba
prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członków Zwyczajnych i Wspierających przyjmuje w drodze uchwały
Zarząd, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji,
powiadamiając pisemnie zainteresowanego.

4. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła szczególne
zasługi w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
5. Członkiem Honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie
na wniosek Zarządu, albo co najmniej 6 Członków Stowarzyszenia.
§ 14
1. Członek Zwyczajny ma prawo do:
1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków i brania udziału w głosowaniu,
2) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
3) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
4) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
5) zgłaszania opinii i wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
2. Członek Zwyczajny zobowiązany jest do:
1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i aktywnego realizowania jego
celów statutowych,
2) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składek.
§ 15
1. Członek Wspierający i Honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa
wyborczego, posiada inne prawa Członka Zwyczajnego.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych
świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Nadanie

Członkowi

Zwyczajnemu

Stowarzyszenia

godności

Członka

Honorowego nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako Członka
Zwyczajnego.
§ 16
1. Członkowi Honorowemu może być nadana godność Honorowego Prezesa
Stowarzyszenia. Godność tą Walne Zebranie Członków może nadać osobie
szczególnie zasłużonej w działalności na rzecz wsi Łupki, której postawa
moralna i dotychczasowa działalność jest zgodna z celami i zasadami
działalności Stowarzyszenia.

2. W tym samym czasie godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia może
być nadana tylko jednej osobie.
3. Do Honorowego Prezesa Stowarzyszenia stosuje się postanowienia dotyczące
Członków Honorowych, z tym że nadanie i odebranie tej godności następuje
uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
4. Honorowy Prezes Stowarzyszenia ma prawo udziału w pracach wszystkich
organów Stowarzyszenia z głosem doradcznym.
§ 17
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na
piśmie Zarządowi,
2) śmierci Członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego zdolności do
czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
3) likwidacji Członka będącego osobą prawną,
4) wykluczenia.
2. Wykluczenie Członka następuje w przypadku:
1)

nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez
okres przekraczający 1 rok,

2) rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień
i uchwał władz Stowarzyszenia lub ze względu na brak przejawów aktywnej
działalności na rzecz Stowarzyszenia,
3) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako Członka Stowarzyszenia
lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia,
4) działania na szkodę Stowarzyszenia.
3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały, podając przyczyny
wykluczenia. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia Członkowi złożenie
wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały
Zarząd powiadamia niezwłocznie zainteresowanego na piśmie.
4. Osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania
w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest
rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego
Zebrania jest ostateczna.

5. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1)-3) stwierdza
Zarząd w drodze uchwały.
6. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio
zasady określone w ust. 3 i 4.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
§ 18
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 19
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 5 lat do czasu

wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat Członków Zarządu
i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu Członków
odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
2. Wybór Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu

jawnym bezwzględną większością głosów obecnych Członków Walnego
Zebrania Członków.
3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
uprawnionych Członków (kworum), chyba że Statut stanowi inaczej.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby
uprawnionych Członków (kworum), chyba że Statut stanowi inaczej. Na
podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować
uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 20
1. Mandat Członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem
kadencji z powodu:
1) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
2) pisemnej rezygnacji,
3) odwołania przez Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą większością 2/3
głosów.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
przed upływem kadencji, Walne Zebranie Członków dokonuje uzupełnienia
składu na okres do upływu kadencji.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
w sytuacjach wskazanych w § 19 ust. 1 i w § 20 ust. 1 pkt 2), pełni on swoją
funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne
Zebranie Członków postanowi inaczej.
Walne Zebranie Członków
§ 21
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - Członkowie Zwyczajni,
2) z głosem doradczym - Członkowie Wspierający lub Honorowi nie będący
wcześniej Członkami Zwyczajnymi.
§ 22
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku kalendarzowym, jako
sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze.
3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie
regulaminu obrad.
4. Walne

Zebranie Członków po

otwarciu

go

przez Prezesa

Zarządu

Stowarzyszenia, wybiera Prezydium w składzie: Przewodniczący, Sekretarz
i ewentualni Członkowie, które kieruje obradami Walnego Zebrania.
5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym,
bezwzględną większością obecnych na Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego
Zebrania Członków.
7. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd
powiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
8. O ile zapisy niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Uchwały Walnego
Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Członków. Jeśli na
Zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie
nie później niż w ciągu jednego tygodnia od dnia zwołania Walnego Zebrania
Członków. Uchwały podczas kolejnego Zebrania zapadają zwykłą większością
głosów oddanych przez Członków obecnych.
9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3)

na

pisemny

wniosek

1/3

ogólnej

liczby

Członków

Zwyczajnych

Stowarzyszenia.
10. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego
w ust. 9 pkt 2 i 3.
11. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami,
dla których zostało zwołane.
§ 23
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) uchwalenie Statutu i jego zmian,
2) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
3) wybór i odwoływanie Członków władz Stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5) udzielanie po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium
ustępującemu Zarządowi,
6) ustalanie wysokości składek członkowskich,
7) nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
8) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,

9) podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań
w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,
10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku,
11) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem
oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji dla pozostałych
organów.
Zarząd
§ 24
1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem
działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania
Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed
Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd

składa

się

z

3-7

posiedzeniu Zarząd wybiera

Członków.
ze

swego

Na

pierwszym

grona

Prezesa,

po

wyborach

Wiceprezesa

i Skarbnika.
3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności
zastępuje go Wiceprezes lub wskazany członek Zarządu.
4. Członkami Zarządu nie mogą zostać osoby skazane prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.
5. Wybranie do składu Zarządu osoby wbrew postanowieniu ust. 4 jest
nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 4 w trakcie
kadencji Zarządu jest równoznaczne z pisemną rezygnacją Członka Zarządu,
którego ta okoliczność dotyczy.
6. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich Członków w sprawach nie
wymagających kolektywnego działania.
7. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
8. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.
§ 25
Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

3) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego,
6) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu
Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,
7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
8) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania Członków,
9) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
10) uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie.
Komisja Rewizyjna
§ 26
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania
kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 Członków, w tym Przewodniczącego
wybieranego na pierwszym jej posiedzeniu.
3. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym
w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.
§ 27
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
3) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu,
4) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub
odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
5) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych Członków Zarządu
w razie bezczynności,
6) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
7) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd
w terminie ustalonym Statutem,

8) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych
kontroli merytorycznych i finansowych.
§ 28
1. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji

w Zarządzie lub stosunkiem pracy w Stowarzyszeniu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
1) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
z tytułu zatrudnienia z Członkami Zarządu,
2) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub
przestępstwo skarbowe.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od Członków i władz Stowarzyszenia
złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych
spraw.
4. Wybranie do składu Komisji Rewizyjnej osoby wbrew postanowieniu ust. 2 jest
nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 2 w trakcie
kadencji Komisji Rewizyjnej jest równoznaczne z pisemną rezygnacją Członka
Komisji Rewizyjnej, którego ta okoliczność dotyczy.

Rozdział V
Majątek i fundusze
§ 29
Majątek Stowarzyszenia stanowią środki pieniężne i inne składniki
majątkowe,

które

służą

wyłącznie

do

realizacji

celów

statutowych

Stowarzyszenia.
§ 30
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze
sponsoringu,

3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej
działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),
4) dotacje, subwencje, udziały, lokaty.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału
każdego roku. O wysokości składki decyduje Walne Zgromadzenie Członków
w drodze głosowania bezwzględną większością głosów obecnych Członków
Walnego Zebrania Członków.
3. Nowo przyjęci Członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez
Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na Członka
Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
6. Następujące czynności zarządzania majątkiem wymagają zgody Walnego
Zebrania Członków:
1) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
2) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów i akcji w spółce,
3) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
4) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres
dłuższy niż 3 lata,
5) rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyżej niż
20.000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tą wartość,
6) przyjęcie lub odrzucenie spadku.
§ 31
1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie
zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:
1) Członków Stowarzyszenia,
2) pracowników Stowarzyszenia,
3) osób,

z którymi

Członkowie

Stowarzyszenia, Członkowie

organów

Stowarzyszenia oraz pracownicy Stowarzyszenia 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.
2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub
na preferencyjnych warunkach.
3. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób,
o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio
ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4. Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe towarów
i usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 1 pkt 1)
i 2) niniejszego paragrafu oraz od osób, o których mowa w ust. 1 pkt 3)
niniejszego paragrafu.
§ 32
Dla

ważności

oświadczenia

woli,

jak

również

wszelkich

pism

w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są
podpisy dwóch Członków Zarządu: Prezesa i Wiceprezesa lub Prezesa
i upoważnionego pisemnie przez Zarząd innego Członka Zarządu.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie towarzyszenia
§ 33
Uchwalenie Statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków
wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej
połowy Członków uprawnionych do głosowania. Zapisów § 22 ust. 8 nie stosuje
się.

§ 34
1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego
Zebrania Członków podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy
obecności, co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania.
Zapisów § 22 ust. 8 nie stosuje się.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków
określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku
Stowarzyszenia. W przypadku niepodjęcia uchwały o przeznaczeniu majątku
Stowarzyszenia, przechodzi on na rzecz gminy Pisz.
3. Likwidatorami są Członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie
Członków nie wyznaczy innych likwidatorów.

Statut został uchwalony uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
„Razem dla Łupek” 13 lutego 2015 r.

