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z dnia 21 czerwca 2016 roku

STATUT

SToWARZYśZENIA

D,Ś. R o ZWąJI I s P o Ł E CZ E Ńs T IyA IN F o RM A C yJ N E Go

S UB RE G I o N U PÓ ŁNo C N E G o WqJE Wó D ZT .A ś LĄS KI E G o

Niniejszy stafut okeśla organizację' zadania olaz hyb pracy stoważysŻenia

Rozdzial I

Postanowienia ogólne

$r
1. stowalzyszenie nosi nazwę ''Stowa€yszcnie ds. Rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Subregionu Północnego" zwane dalej Stowalzyszeniem.

2. stowarzyszenie jest dobrcwoln)Ąn' samorządnym i lrwaĘm zrzeszeniem miast i gmin w celach

niezarobkowych.

3' Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na obszarze Rzecz}pospolite.j Polskiej,

a w szczególoości na obszalze miast i gmin bęĄcych członkami stowarzysze]ria'

a siedzibąStowarzyszeniajest Miasto częstochowa.

4. StowaŹyszenie w Zależności od potrzeb może twoEyć biura regionalne.

5. stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowa.zyszcń zgodnię

z zasadami określon)łni w ustawie.

s2
1. Stowarzyszęnie jest zorganizowanę w opalciu o zasady okeślone w:

ustawie z dnia B marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tj' Dz' U ' z2016l.poz.446, z późn.

zm.),

- ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r o sanorządzie powiatowyn (tj. DŻ.U' z20I3 r poz. 595, z

późn. zm-),

- ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 Prawo o stowaŻyszeniach ( tj' DŻ. U. z 2015 l' poz- 1393),

- niniejszyn statucie-

2' StowaŻyszęnie podlega wpisowi do Kra.jowcgo Rejeshu Sądowego.



s3
1. stowarzysze e jest organizacją otwańą ztzesznjącą

na Zasadach dobrowolności.

gmlny

2. Czas twania stowarzyszeniajest Ńeoglaniczony'

3. Do prowadzenia spra\ł' stowalzyszenie, może zatrudniać pracowrrików.

4. Stowarzyszenie wykonuje swoje zadania we własn}'rn imieniu

z $szysrkimi c/lonkrmt stowa14 szeltitt.

porozumle u

5. Stowarzyszenie refrezenluje interęsy azeszonych miast gmm.

Stowazyszenie może podejmować współpracę

oraz z podmiotami o podobn}łn celu działania.

s4
z rvszęlkimi podmiotami krajow)Ąni i zagranicznyli

ss
stowarzyszenie może zawierać umowy z samorządami,

i fizyczn1łli w celu realizacji zadań stafutowych'

ich związkalni olaz osobami prawn}4

Rozdzial II

Cele Slowarzyszcnia i sposoby ich rcalizatji
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1. celem Stowaźyszenia jest wspieranie idei samorządu teryłorialnego olaz reprezentowanie

rvspólnych interesów podmiotóW będących członkami StowaŹyszcnia poplzez wspomaganie

rozwoju społeczno-gospodalczego ze szczególnyn uwzględnieniem teclnologii infomlacyjno-

komunikacyjnych.

2' stowalzysŻenie realizuje

1) dzialania głórYne;

swoJ e cele szczególności poptzezl

1niasta

zarządzanie działalnością oraz finansowanie funkcjonowania rł'ybudowanej

infrastruktury !v lamach projęktu ,, Budowa infrastruktury informatycznej dla

Subregionu Północnego E-Iegion częstochowski'''

\ł.spółpraca z jednostkani samożądu teqłorialnego w zakresie

wykorzystania infrastruktury sieci,

współpraca z orgalani państwowymi oraz samorządo$'yni w zakresie



systemów bęzpieczeństwa, monitorowania i ochrony środowiŚka,

- działanie na rzecz podniesienia efekt}^ ności zadań plńlicznych poprzez wdrażanie

usług elektro11icznych,

- wspieranię działań plowadzących do Żmniejszenia z,jawiska wykluczenia

cl'frowego,

- działalność infonnaclna i promocyjna z zakresu wykorzystania usług

elekbonicznych wśIód mieszkanców,

- inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-

gospodafcŻemu lozwojowi wykorzystujących technologie i formacyjno-

komunikacyjne na terenie objętym działalriem Stowarzyszenia,

- pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej

oraz innych kĄowych i ll'iędzynarodowych insq'tucji finansowych w celu

zaspokajania zbiororvych potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez wykorzystanie

nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyj nych.

2) działania uzupełniającc:

- pozyskiwanie i wykorzyst}ryanie śIodków pomocowych Unii Europejskiej

oraz innych krajowych i nriędzynarodowych inst}tucji finansowych dla

wspólnych inicjat)'W służących rozwojowi spoleczno-gospodalczemq

- wspieranie i popieranie przedsięwzięć, organizacji lub osób działa.jących

zgodnie z celami statutowyli Stowarzyszenia.

Rozdzial lIl
członkolvie stowarzyszenia ich prawa i obowiązki

s7
Członkami Zwyczajn}łni stowaŹyszenia są miasta i gminy z teryłońum wojewódzhva sląskiego

w szczególności z subregionu Połnocnego Wojewódzhła Śląskiego.

s8
członkostwo w stowarzyszeniu dzieli się na:

l) zwyczajne - miasta, gminy

2) wspierające - powiaq/ lub osoby prawne i fizyczle ualające i popiemjące cele

Stowarzyszenia, które wnosząpomoc fi nansową rzeczową lub oĘatliŻaciną



w realizacji celów Statutowych,

3) honorowe - osoba fizycala 1ń prawna, któIa popiera cele Stowarzyszenia olaŻ wniosła

vybitny wklad w rozwój Subregionu Półnoonego.

Do obowiązków członków należy:

1 ) p1z eshzeganie statlrtLr i postanowień stowarzyszenia,

2) opłacanie składek członkowskich'

1l akryłvn; udu ial rł reallzac;icelórł stouafŻyszenia.

4) dbać o dobre imię Stoważyszenia i propagowaójego cele.

sr0
Członek zwyczainy ma plawo do:

l) c4Ąnego i bienrego prawa wyborczego podczas walnego Zehania członłów oraz władz

Stowarzyszenia,

2) brania udziafu w pracach i inicjatywach StowaŹyszęnia,

3) w}Tzania opinii i zgłaszania wniosków.

$ll
Członekwspiemjącyihonorowymaobowiązkiiprawapzewidzianew$9iSl0zwyłączeniem

opłacania składek członkowskioh oraz c4'nnego i biemego pra,ła wyborczego.
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l' Miasta i Gminy ubiegające się o przyjęcie na członka zwyczajncgo Stowarzyszenia zobowiąZane są

złożyć doklarację pżyst@ienia w fomie uchrvĄ Rady Miasta, Gminy o plzysą)ięniu do

stowdlzyszeńa'

2. Nabycie członkostwa w stowarŻ}szeniu następuje lu mocy uchwab zarządu.

3. Uchwdłę o przyjęciu czlonków lronorowych iwspierających lub odmowę przyjęcia wydaje Zarząd.

4' Zarząd okreś|a fornrę, obowiązki i prawa człoŃów honorowych i wspierających.

5' od uchwały ZaŹądu przysługuje odwołanie do Walrrego Zebrania Członków w tenninie 30 dni od

d.rry jej doręczenia'

6. Utlata członkostwa w stowarzyszeniu następuje wslaltek|

$e

1) wystąpierria ze stowaŹyszenia na mocy uchwĄ Rady Miasta' Gminy'



2) skrcślenia z listy człoŃów po poz}4ywnyn zaopiniowaniu pzeŻ Komisję Rewizyjną

wniosku Zażądu o \\rykluczeniu członka stowarzyŚZenia za dzialalność na szkodę

Stoważ)szcnia oraz działania splzccz,e ze statlltem 1Ń uchwałirmi wa]nego Zebrania

Członków, (od decyzji Zuz.ądtl przysługuje odwolanie do Walnego Zebrania Członków),

wyklrLczenie członka w drodze uchwĄ Walnego Zebrunia Członków,

(od uclrwĄ walnego Zebrania Członłów plrysfu$lje odwołanie do Zarządu).

3)

Rozdział Iv

organy stowarzyŚzenia
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l. organami Stowarzyszen ia są:

1) Walne Zebranie Członków - organ stanowiący

2) Zarząd - olgan \rykonawczy

3) Komisia Rewizyjna - organ kontrollljący

2. Rozstrzygnięcia organów Stowarzyszenia są podejmowane w

Zebrania opiniującego.

.}' Uchwa\ poJejmtlrłlnc ss w glosorłaniu iaw,n}łn'

4' W glosorvanlu jarłn;,m przy równcj liczbie glosów ..zil"

formie uchwały za wyjątkiem

puewodniczącego.

5' wybory do olganów stowarzyszenia zapadają w głosowaniu 1a.jn1łn zwykłą większością głosólv

członków obecnych na Walnyn Zebraniu CzłoŃów Kandydahrry króre trzyskają najwiękŚzą ilośó

głosów utworzą skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. (Wybór do organów

Stowarzyszenia nrogą odbyó się na spotkanill Założycielskm z zastrzeżeniem, że wybrane organy

Stowarzyszenia rozpoczną pełnienie srvoich tlnkcji od dnia Ąestracji 1v K-rajow}Ąn Rejestze

Sądowym).

6' W celu policzenia glosów oddawanych w tlakcic głosowań do organów stoważyszenia walno

Zebranie Członków wybieta Że swojego grona Komisję Skutaqljną w hzy osobowyrr składzie'

w skład komisji skutac1jncj mogą wchoclzić przedstawiciele Członków Sto\r'arłszęIria obeclrych

na Waln}'rn Zcbraniu Członków. Z pŻebicgu głosowania Komisja skrutac}jna spoŹądza plotokół,

który stanowi załącznik do Uchrvały w sprawie uyboru członków Zarządu Stoł'arzyszenia oraz

Komisji Rewizyjnej.

7. Wyriki głosowania w splawie wyboru do ZarządLL StowaŹyszcnia oraz Konrisji Rewiryjnej są

i ..przecJw decydujc glos



.jednomaczne Z podjęciem UchwĄ w sprawie wyboru ZaŹądu Stowarzyszenia oraz Komisji

Rewizyjnej.

sls
1. Do czasu rejestracji stowarzyszenia w Krajow}łI Rejestrze Sądowym, Komitet Założycielski

podpisrrje uzędowe formulaŻc oraz stafut stoważysŻenia i reprezenfuje stowarzyszenie w sądzie'

2. Do czasu rejestracji Stowarzyszenia fuŃc.je olganów stoważyszenia pełni komitet załoŹycielski

podejnrując kolegialne dec1zje większością głosów człoŃów założycieli'

walne Zebranie członkólv

s16
1' Walne Zebranie Cqłonków może być zwyczajne lub nadzwyczajnę.

2' zwyczaine Walne Zebnnie Członków zwołane jest pżeŻ Zarząd co na1mniej raz

w roku oraz w mzie pohzeb.

3' Walne Zebranie Członków o chalakterze sprawozdawczo-wyborc4łn zwol}'lvane jest co 4 lata olaz

przed uplywem ka,lencji orxanórł slo\,\xrŻysŻenia'

4' PodcŻas Walnego Zebrania Członków każdy z członków dysponu.je j edn1m głosem.

5- w Waln}Ąn Zebraniu CzłoŃów uczesmiczą osoby dęlegowane odpowiednimi uchwałami przez rady

miasl i gmin. które przyslŁpi}y do sto\Ą aŻys,,eniil'

$ l7

Do kompetencji walnego Zebrania członków należy:

l) pżyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komis.ji Rcwizyjnej, bilans ofaŻ budżet na Iok następny,

2) udzielenie absolutońum Zarządowi Stowarzyszenia,

3) wybór i odwoĘ.wanie plezesa, wiceplezesa oraz pozostaĘch członków Zarządu,

4) ustalanie wanuftów pracy prezesa Zalządu,

5) rłrybór członków Komisji Rewizyj[e]j stowarŻryszcnia,

6) ustalanie wysokości składek członkowskich i innych opłat obowiązujących w Stowarzyszeniu,

7) dokon1łvanie zmian w stahrcie,

8) uchwalanie na wniosek odpowiednio Zarządu' Komisji Rewizyjnej regulaminów ich działlrnia,

9) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stolvarzyszenia i pneznaczeniu jego majątku'

l0)pode.jnowanie uchwał w innych sprawach dotj,czących Stoważyszenia nie zastrzcżonych do

kompetencji Zarzątlrr lub wnioskowanych przeu Zarząd,



l l ) nadawanie honorowego cŻłoŃostwa.

sr8
1. Walne Zebranie Członków jest zwoł]Ąvane pIzęz Zarząd

2' o teminie' miejscu i porządku obrad Zarząd obowiązany jest powiadomić Członków

Stowarzyszenia najpóuiej 14 dni przed planowan}Ąn tenninem Zebrania' poprzez powiadomienie

pisemnie na adres wskazany przez Członka StowaŹyszenia.

3 ' Walne Zebranie Członków otwierane jest pIzez pręzesa ztząd!-

4. Walne Zebranie Członków jest prawomocne gdy obraĄ odb1.wają się w obecności co najmniej l/2

członków stowarzyszenia rtprawnionych do glosowania.

4. Walne Zebranie Członków wybiera przewodniczącego i seketarza Żebrania.

5. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w głosowaniu jawnyn zwykłą większością głosów

obecnych na Waln1łn Zebraniu Członków (nie dotyczy uchwał do wyborów nowych organów

Stowarzyszenia oraz po olresie kadencji).

6. UchwĄ Walnego Zebrania członków mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia

w prz1padku gdy wszyscy Członkowie Stowarzyszenia w}aźą Żgodę na głosowanie bez

odbycia posiedzenia (głosolvanie korespondencyjne)'

8' Żmiana porządku ohad wynaga zwykłej większośoi głosów.

9' Z przcbiegu Walnęgo Zebrunia Członków sporządza się protokoł, który jest podpisywany pżez

prlewodniczącego l seloelarza zebronia'

l0' Do protokolu zalącla 5ie li5lę obecnoścl.

11' walne Zehanie Członków może uchwalić, przy uwzględnieniu postalrowień niniejszego statutu,

regulamin w któryłn zostaną zawafie szczeg owc postanowienia dotycące jego furrkcjonowarria

a nieLuegulowane w nJniEszym Starucie.

sle
Nadałyczajnc Walnc Zebrarrię Członkólv jest zwoł1łvanc na podstawię uchwały Zarządu.

Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Wahe Zebranie Członków w ciągu cżerech tygodni od daty

zgłoszenia do Zarządlr uzasaclnionego wnioŚk[ przez co na,jmoiej jedną trzęcią członków

Stouarz1szenia lub Komisję Rewlry;ną'

W pr4padl<rt nie zrvołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Czlonków w sposób okeślony

\Ą u5l' '' pld\o lo pr,.yshlguje Komisji Rewlzynej

1.

2.



Kompetencje walnego z€brania członkólv dotyczące odwolania Zarządu lub

Komisji RcwĘjncj.

s20
1. Walnc Zcbranic Członków może odwołać Prezęsa Zarządu, Zalząd. poszczególDych cŻłonków

Zarządu, Komis.ję Rewizyjną poszczególnych członków Komisji Rewizinej.

2. Podstawą odwołania organów Stoważyszenia wskazanych w ust. 1 omz ich człoŃów jest

dzialcnlc niczgodnc zc Starutem Slouarzvszęnia'

3. Walne Zebranie Członków w celu odwołania organów Stowarzyszenia wskaŻanych w uŚt. 1

kieruje wniosek do przewodniczącego Zebtaria otaz podejmrrje uchwałę o odwołaniu.

'1. Wniosek o któryrn nrowa w ust. 3 twotŻy się w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia

odr,r'olania Zarządu lub Komisji Rewizy.jnej, wniosek musi być podpisany przez wszystkich

człoŃów StowaŹyszenia (zwyczajnych, wspierających' lronorowych)' za wyjątkiem człoŃów

pełniących funkc.je w Zarządzte Stowarzyszenia lub Kon sji RewiŻyjnej'

5' Po przekazaniu WniosL_u przewodniczącemu Zebrania' przewodniczący sprawdza wniosek pod

względem zgodności z ust. 4. wniosek nie spełnia.jący zasad okeślonych w ust. 4 nie jcst

podstawą do pod.jęcia uchwĄ Walnego Zebrania Członków o odwołaniu organów

Stowarzyszenia wskazanych w ust.l.

6. Po stwierdzeniu zgodności Wniosku o którym mowa ust.4 Walne Zebranie Członków podejmuje

uchwałę o odwołaniu.

7. Uchwała o której mowa w ust. ó podejmowanajest bezwzględną większością głosów wszystkich

człoŃów Stowarzyszcnia (nryczajnych, wspicrających, honorowych)' za wyjątkiem ozłonków

pełniącyclr ii-rnkcje w zarządzie Stoważyszenia lub Komisji Rewizyjncj, liczba głosów

przyjmrrjących uchwałę mr.rsi stanowić więcej niż 80% wszystkich głosów.

8. W pż}padku uzasadńonej rczygnacji Prezesa ZarządlL, Członkowie Stowarzyszenia wskażą

kandydafury na nowego Plezesa Stowa.zyszcnia, kandydat może nie być człoŃiem

stowarzyszenia.

9. Wybór nowego Prczesa Zarządu stowarzyszęnia następuje na zasadach określonych

w S 13 od ust. 5 do ust. 7

10. w pż}padku zaistnienia szczególnych prz}'padków unienożliwiającyclr pełnienie lirnkcji Prezesa

Zarządu Stowarzyszenia, funkcje Plezesa Zarządu pelni osoba zgodnie z $ 21 uŚt. 2

z zashzężenicm, że wcześniej nie zreąrgrrowała z pełnienia funkcji Prezesa ZiLrządrr

Stowarzyszenia.

11. w prz}padku gdy hurkcje Prezesa Zarządu nriala by objąć osoba' któla wczcśtlic.j zrcrygnowała



L

2.

3.

4.

z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu stosuje się ust. 8 i ust. 9.

Zarząd

s21
Zarząd składa się z prezesa oraz od 3 do 5 czlonków

Prezesem Zarządu.jest pżedstawiciel Gminy Miasta częstochowy (pehli swoje funkc.je od dnia

Ieiestracji stowarz}szenia w Krajowyn Rejestrze Sądowyn) jednocześnie PIEzes Zanądu

odpowiada za zadar'ja księgowo - linansowe oraz organizację prac stoważyszenia.

Wiceprezes wybierany jest pĘez Zanąd spośród jego człoŃów.

5.

Kandydaci do Zaządu są rekomcndowani pojedn}m z kazdcgo powiatl! omz Miasta Częstochowy

przez członków Stowarzyszenia według zasaĄ okeślonej w ust. 5. człoŃowie stowarzyszenia

Iekomendują pŹedstawicięli miast i gmin nie będących organem vykonawcz1łn sanrorządr't

teĘłońalnego. W prz1padku braku rekomendowanych kandydatur prawo rekomendacji

przyshgujc Przewodnicząccmu Walnego Zebrania CzłoŃów. w prąpadku gdy żaden

z rekometdowanych kandydatów nie w1mzi zgody m kandydowanie członkami zarządu mogą

zostać osoby nie będące ozłonkami Stowarzyszęnia lekomendowanę przez Prczesa zavądn'

Kandydatów do zarządu rekomendują Członkowie StowaŻyszenia z da.nego powiatu olaz Miasta

częstocho\ły wedhlg zasady:

Cminy Powiatu Czfstochorvskiego - jcdcn kandydat.

Gminy Powiatu Klobuckiego - jeden kandydat,

Gminy Powiatu MyszkowŚkiego -jeden kandydat,

Gmina Miasto CzęŚtochowa _jedcn kandydat,

$22
l. Zarząd kieluje pracami stoważyszenia.

2. Stowa1zyszenie na ze$'nąhz Ieprezennlje prcŻes Zarządu.

3. Prezes Zatądll kieruje jego pracami, a w pż}padku jego nieobecności WlcepfeŻes.

4. Uchwały Zarządu są podejmowane w głosowaniu jawnyn zwykłą większością

w obecności co najmniej 3 jego członkólv z zastrzeżen:Em że' przy równej liczbie głosów ''za',
i ''plzeciw'' o lozsfuzygnięciu decyduje głos prezesa Zarządu'



s23
Do kompetetcji Zarządu na]eży w szczególnościI

l) shzeżenie intercsów cŻłoików Sto\Ą.dzyszenia,

2) sporządzanie spmwozdań dla Walnego Zeblania CŻłonków,

3) zrrządzanre ma1ątk icm \lo\Ą al4Alenia.

4) nabywanie i zbywanie przez Stowarzyszenie nieruchomości,

5) podejmowanie decyzji i dŻiałań we wszystkich innych spnwach, niezashzeżonych

w Ustawie lub stafucie dla kompetencji innych olganóW stoważyszenia.

s24
l. Kadencja Zarządu jcst równa kadencji samorŻądu teĄłorialnego licząc od dnia powołania zarządu.

2. członkostwo w Zarządzie ustaje na sLutek:

l) pisemnej rezyg acji złożonej prŻez członka'

2) odwołania,

3. Uzupełnienia w składzie Zarządu w ftakcie kadencji dokonuje Prezes Zarządu za zgodą Walnego

Zebrania CzłoŃów po wskazaniu kłrdydafury Walne Zebranie CzłoŃów udziela zgody Prezesowi

Zarządu na uzupełnienia w składzie Zarządu w formie uchwały.

s2s
Posiedzenie Zzrrządu zwofu.je prczes intbmując pozostirłych członków pisemnie lub za pomocą

narzędzi elektronicznych pod waIunkieIrr otrz}tnania zwrclnej wiadomości o odebmniu.

Z posiedzenia Żitrządu sporządza się protokoł zatwietdŻany przezzavąd na kolejnym naibliższ}n

posiędzcniu.

t.

KomiŚja Rewizyjna

s2ó
l. Komisja Rcwizyjna sk]ada się z 3 Członków \łybranych pŹez walne Zebnnie Członków

2. IGndydaci do Komisji Rewiz1jne.j są rekomendowani po.jednym przęz członków stowalzyszenia.

W prz1padku blaku lekomendowanych kandydatul prawo rekomendacji przysługuje

Przewodniczącego walncgo Zebrania Człon]<ów. w przypadku gdy żaden

z rekomcndowanych kaldydatów nie wyrazi zgody na kandydowanie człoŃami komisji rewizyjnej

mogą zostać osoby nio będące członkami Stowarzyszenia rekomerrdowanc przez Prczesa Zalządo-

3. Komisja Relvizy.jna wybiera ze swcgo składu pżewodnicŻącego, zastępcę przewodnicząccgo

10



i seketarza.

4' Kadencja KomisjiRewizyjtej pokrywa się z kadencją Zażądu.

5. Szczegółowe zasady placy komis.ji określa jej regulamin'

$27

członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

l) rezygnacii złożonei przez cz'łonka.

2) odwołaniu,

s28

Uzupełnienia w składzie Komisji Rewizy.jnej dokonuje Przewodniczący Komisji Rewiąljnej za zgodą

Walnego Zebrania Członków po wskazaniu kandydafury wahe Zeblanie członków udziela zgody

Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej na uzupełnienia w składzie Komisji w lormie uchwały.

$2e

Do konpetencji Komisii Rewizyjnej nalezy:

1) przeprowadzenie bieżących i rocznych konholi całoksztaltu działa]ności Stowarzyszenia,

a Żr\ la51c/ajegu gospod;rrki llnan.oltej.

2) badanie dokumcntów raclrlulkowych oraz zgojnosci wy<latLów z prąjęrym budżetem

Stowarzyszenia,

3) pżedstawienie Walncmu Zebraniu Członków wniosków i sposhzeżeń dotyczących biężącej

działalności Stowarzyszenia,

4) składanie Walncmu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojcj działalności'

5) przekładanie Walnenu Zebnniu Członków opinii z działalności stowaŹyszenia

z zastzeżeniem' że opinia musi dotyczyć pełnego Ioku kalendarzowego działalności

StowaEyszenia,

6) szczegółowe zasady pmcy komis.ji określa jej regulanrin organizacyjny zatwierdzany przez

Walne Zebranie CzłoŃów.

ll



2.

Rozdziałv

Mnjątek i finanse stowarzyszenia

s30
1. Majątek stowaŹyszonia twolą w szczególności:

l) środkih'wałe'

2) środki pieniężnc,

3) inne pfawa majątkowe.

s3r
Majątek Stowarzyszenia powstaje z naŚtępujących aódeł:

1) sldadek człoŃowskich'

2) dochodów majątl:u stowalzyszenia,

3) dotacji, subwencji, darowizn ię'
4) wp\rvów z opłat za usfugi/dzieźawa inliastrŃtl]ry,

5) innych przewidzianych prawem Zródeł.

Funduszami i majątkiem StowaŹyszenia zarŻądza Zatąd.

Środki w1pracowane w związ]._u z prowadzoną działalnością plzeznaczone są wyłączenie na

l erlizację celów stlrtutowych stowalrys7enia'

Należna loczrra składka członkowska tlstalona jest lr nltnlmalneJ wysokości zgodnie z ust 5.

Minima]rra rocz'la wysokość składki członkowskiej okręślona jest na czas trwania kadencji

organów stoważyszęnia'

Minimalna roczna składka członkowska usta]ona jest na 500 zł sŻczegóły odnośnie wysokości

składek członkowskich rcguluje uchwala Walnego Zebrania Członków

Płatności należnych składęk członkowskich należy Negulować do końca kźdego kwartah za dany

rok kalendarzowy 1ń najpófuiej l miesiąc przed końcem kadencji oĘanów stowarzyszenia.

Płatność pierwszej rocznej składki członłowskiej następuje w terminie 3 miesięcy od dary

pfzystą]ienia do StowaŹyszenia.

PrZy utracie członkost\'Va składka liczona jest za cały rok w któDĄI ustaje członkostwo.

s32
oświadczenie woli w imieniu StowaŹyszenia' w qrm w spmwach majątkowych, skłacla dwóch

członków zarządu w łm prezes'

W przypa<lku nieobecności plezesa' oświadczenie o którym nowa w ust' l składa rviceprezes.

l

1.

8.

l.

t2



s33

Rokiem obmchrrnkow)łrr stowarzyszenia jest rok kalendarzowy'

s34

Rozporządzanie nieodpłatn1łni subwencjami i dotacjami może nasĘpować tylko w ramach realizacji

celu, na który te subwencje i dotacje zostały pżeu]aczonc'

RozdziaM

Zmiana statutu i rozwiązanie stowarŻyszenia

s35

1' Zmiana statutu dokonpvana jest na mocy uchwały walnego Zebrania członków podęjmowanej

2.

4.

3.

5.

StowarzYszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały walnego Zebrania Członków podjęte przy

udziale wszystkich człoŃów stoważyszenia większością Il2 głosów lub

w innych pmwem pŻewidzianych przypadkach.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu StowarŻyszenia Walne Zebranie Członków określa zasady

likwidacji, plzeznaczenie majątku stowarzyszenia olaz wybiera likwidatora.

Do obowiązków likwidatora należy przeplowadzenie kontroli dokumentacji Stowarzyszenia,

ustalenie stanu majątku oraz opracowanie i realizowmle planu likwirlacji po jcgo zatwierdzeniu

przez Walne Zebranie Członków.

obowiązkiem lik:widatom jest pzeprowadzęnie likwidacji w możliwie najkrótsz}m czasie,

w sposób zabezpieczający majątek lilołidowanego Stowarzyszenia przecl nieuzasadnionym

uszczupleniem.

Koszty likwidacji pokrywa się z majątku lilołidowanego stowarŻyszenia'

Pozostałe obowiązki likwidatora okeślają odrębne przepisy'

więksŻością 2l3 głosów obecnych na Waln)Ąn Zebraniu Członków.

6.

'7.

RozdziaMl
PoŚtanowienia KońcołYe

$36

w zakresie nie uregl owanym postanowieniami Statufu stosuje się odpowiednio pŹepisy rtstawy

z dnia 7 kwietnia 1989 L - Prawo o stowaŹyszcniach.
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