STATUT
Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Nasze Mysłowice”

1.
2.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej S.I.L. Nasze Mysłowice.

„Nasze

Mysłowice”,

§2
Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Mysłowicach. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Stowarzyszenie może również prowadzić działalność w innych krajach z poszanowaniem prawa miejscowego.
§3
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz niniejszego statutu.
§4
Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność po wpisaniu do Krajowego Rejestru
Sądowego.
§5
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§6
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych
celach, a także łączyć się w związki.
1.
2.
3.

§7
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków,
jednakże do niektórych prac może zatrudniać pracowników na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.
Wynagrodzenie dla takiego pracownika pokrywa się z majątku stowarzyszenia.
Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa.
Rozdział II
Cele i środki działania
§8

Celami Stowarzyszenia są:
1) stymulowanie rozwoju gospodarczego i spójności społecznej w ujęciu regionalnym i lokalnym poprzez
działania związane z szeroko pojmowana rewitalizacją ze szczególnym uwzględnieniem terytoriów
zmarginalizowanych, obszarów, cennych architektonicznie, przyrodniczo bądź kulturowo oraz wzrost
dostępności usług społecznych,
2) kształtowanie ładu przestrzennego miast, miejscowości i terenów niezurbanizowanych, dbałość o ich
harmonijny, uwzględniający tradycję, zrównoważony rozwój, a także wzrost potencjału kulturalnego
oraz turystycznego. Promowanie Śląska jako regionu pogranicznego i wielokulturowego,
3) przeciwdziałanie wszelkim formą wykluczenia społecznego i ograniczanie jego skutków, w tym przy
wykorzystaniu metod i narzędzi ekonomi społecznej oraz nowatorskich form pracy socjalnej,
4) wspieranie ekonomi społecznej i przedsiębiorstw społecznych,
5) rozwój i integracja wspólnot oraz społeczności lokalnych,
6) rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz samorządności lokalnej,
7) pobudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej społeczeństwa, zwłaszcza ludzi młodych,
8) działania na rzecz edukacji społecznej i obywatelskiej. Promocja zaangażowania obywatelskiego
i organizacja wolontariatu,
9) wyrównywanie szans w edukacji dzieci i młodzieży,
10) wspieranie ludzi, poprzez zapewnianie im możliwości samodzielnego radzenia sobie
w codziennym życiu, tak by brali własne sprawy w swoje ręce, współpracowali i organizowali się,
11) tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych i osób w wieku
emerytalnym). Działania na rzecz organizowania skutecznego systemu wsparcia i włączania tych osób,
12) organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
w szczególności z rodzin wieloproblemowych,
13) działalność charytatywna,
14) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
15) budowanie płaszczyzny współpracy między podmiotami publicznymi, społecznymi i gospodarczymi.
Promowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu Idei,
16) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów oraz kształtowanie świadomych postaw konsumenckich.
Propagowanie idei sprawiedliwego handlu. Przyczynianie się do uczciwej i szerokiej współpracy
gospodarczo-społecznej pomiędzy miastami a obszarami wiejskimi. Propagowanie produkcji i sprzedaży
żywności ekologicznej,
17) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność
na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
18) działania w sferze rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki,
szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
19) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania
wspomagające rozwój demokracji,
20) działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
21) wyszukiwanie, wspieranie i kształtowanie liderów społecznych, politycznych
i gospodarczych,
22) kształtowanie wśród liderów postawy prospołecznej, umiejętności łączenia idealizmu z efektywnością,
oraz umiejętności współpracy w dążeniu do wielkich celów,
22) promowanie stylu życia, w którym łączy się cele osobiste i zawodowe z zaangażowaniem na rzecz drugiego
człowieka,
23) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, pomoc
Polonii i Polakom za granicą,
24) działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym
i uzależnieniom,
25) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe
bądź jednostki samorządu terytorialnego,
26) upowszechnianie krajoznawstwa, propagowanie i organizacja turystyki regionalnej i lokalnej,
27) ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturalnego i naturalnego,
28) rozwój warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, w szczególności poprzez działania
zapewniające dostęp do usług opiekuńczych nad dziećmi oraz innymi osobami zależnymi, wdrażania i
upowszechniania rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego, w tym alternatywnych
i elastycznych form zatrudniania,
29) działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność społeczna, charytatywna,
oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony
zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji skierowana do dzieci i młodzieży.

§9
Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
1) działania na rzecz pozyskania środków na realizację celów Stowarzyszenia poprzez inicjowania, realizację i
wspierania projektów, w tym finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
2) działalność wydawniczą oraz medialną w zakresie wszystkich dostępnych środków masowego przekazu oraz
masowego komunikowania,
3) współpraca z organami administracji samorządowej i rządowej, instytucjami publicznymi
i naukowymi, krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi, społecznościami lokalnymi oraz
wspólnotami mieszkaniowymi,
4) opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do rodzin i osób w trudnej sytuacji materialnej,
życiowej,
5) opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do dzieci i młodzieży z rodzin
o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej,
6) opracowywanie i realizację programów aktywizacji zawodowej i społecznej na rzecz włączenia społecznego
oraz na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
7) opracowywanie i realizację programów pomocy odpowiadających na aktualne problemy społeczne,
prowadzenie badań społecznych,
8) organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych

i innych dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej,
9) działalność szkoleniową mającą na celu wdrożenie programów Stowarzyszenia przez inne osoby
i podmioty,
10) ułatwianie aktywności społecznej i zawodowej osób objętych programami pomocy poprzez doradztwo,
szkolenia, staże, poradnictwo i inne narzędzia i formy wsparcia,
11) wspieranie i utrzymywanie kontaktu z uczestnikami programów pomocy,
12) przygotowywanie i rozwój narzędzi informatycznych wspierających realizację programów pomocy,
13) działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego,
14) rozwijanie wolontariatu i tworzenie centrum wolontariatu: organizację szkoleń, warsztatów, spotkań dla
wolontariuszy, tworzenie bazy danych wolontariuszy,
15) organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań dyskusyjnych i wyjazdów studyjnych, w tym
zagranicznych,
16) samodzielne lub łączne z innymi podmiotami prowadzenie projektów i działań realizujących cele
Stowarzyszenia, w tym kampanii oraz badań społecznych,
17) powoływanie lub wspieranie powstawania grup roboczych przy Stowarzyszeniu, których celem jest
prowadzenie działań w zakresie celów Stowarzyszenia,
18) przekazywanie dotacji i darowizn dla osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek posiadających
zdolność prawną,
19) przyznawanie stypendiów umożliwiających podejmowanie przez ich beneficjentów konkretnych działań
leżących w zakresie celów Stowarzyszenia,
20) ustanawianie i przyznawanie nagród, wyróżnień, odznak i medali honorowych według ustalonych przez
Stowarzyszenie kryteriów za działalność zbieżną z celami i wartościami promowanymi przez Stowarzyszenie,
21) organizowanie imprez, koncertów, gal, konkursów i innych imprez mających na celu promocję działalności
statutowej Stowarzyszenia,
22) rozpowszechnianie idei programów pomocowych oraz wolontariatu w środkach masowego przekazu,
poprzez organizowanie i przeprowadzanie kampanii promocyjno-informacyjnych,
23) wymianę i edukację kulturalną,
24) współpracę międzyregionalną i międzynarodową z innymi osobami i podmiotami,
25) współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi,
26) współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia,
27) współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia,
28) prowadzenie własnej działalności charytatywnej poprzez: organizowanie kwest pieniężnych,
organizowanie zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą, pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych,
29)Współpraca śród- i międzysektorową z przedstawicielami sektora społecznego, publicznego oraz
gospodarczego,
30)organizowanie imprez integrujących społeczność lokalną,
31)organizowanie wydarzeń kulturalnych i tworzenie wartościowych zjawisk artystycznych,
32) tworzenie sieci i narzędzi służących rozwojowi partnerstw wspierających działalność statutową
Stowarzyszenia, w tym zagranicznych,
33) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania zgodnie
ze statutowymi celami Stowarzyszenia.
34) prowadzenie placówek kultury, placówek opiekuńczo-wychowawczych (w tym m. in. klubów
młodzieżowych i świetlic), ośrodków wsparcia niepełnosprawnych, placówek edukacyjnych i interwencyjnych.
35) tworzenie, prowadzenie oraz wsparcie w działalności podmiotów integracji społecznej i zawodowej tj.
centrów integracji społecznej, centrów aktywizacji lokalnej, centrów społecznościowych, centrów animacji
lokalnej, treningu pracy a także klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów
na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej.
2. Działalność wskazana w niniejszym paragrafie prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji
pożytku publicznego i może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna działalność statutowa.
§ 10
1. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych
stosowanymi przepisami dotyczącymi działalności pożytku publicznego. Dochód z tej działalności przeznaczony
jest wyłącznie do realizacji celów statutowych określonych w § 8, które są celami pożytku publicznego.
2. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
Członkowie - prawa i obowiązki
§ 11

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem
wspierającym Stowarzyszenia. Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych.
§ 12
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo
polskie z uwzględnieniem zapisów zawartych w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach (a także
cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania niniejszego statutu i uwzględnieniem zapisów zawartych w art.4
ust. 1 i 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach ) .
§ 13
Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
§ 14
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
§ 15
Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu.
§ 16
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w
działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek
trzech członków Stowarzyszenia. Członkowie honorowi zobowiązani są do dbania o dobre imię
stowarzyszenia i przestrzegania postanowień statutu.
§ 17
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.
2. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
3. Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
§ 18
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
2. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Regularnego opłacania składek członkowskich.
4. Wykonywania prac na rzecz stowarzyszenia w ramach realizacji celów.
§ 19
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą
jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają
takie prawa jak członkowie zwyczajni. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z
zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 20
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 21
Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu.
2. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu:
a) łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
b) notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

c) niepłacenia składek za okres sześciu miesięcy,
d) na pisemny wniosek dwóch członków Stowarzyszenia, z ww. powodów,
3.

4.
5.
6.

Utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu.
Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
Rozwiązania stowarzyszenia.
Utrata pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 22
Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie
do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji. Uchwała Walnego Zebrania
jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 23
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
1.
2.
3.
4.

§ 24
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w
głosowaniu tajnym.
Walne Zebranie Członków w zależności od okoliczności przegłosowuje jawną lub tajną formę
głosowania.
W przypadku głosowania tajnego należy powołać komisje skrutacyjną, której członkowie nie mogą
kandydować w wyborach do władz stowarzyszenia.
Przy jawnej formie głosowania, glosy może liczyć protokolant, przewodniczący zebrania lub osoba
przez niego wyznaczona.

§ 25
Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić bez ograniczeń przez wiele
kadencji.
§ 26
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
§ 27
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Biorą w nim udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni.
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia.
Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 14 dni
przed terminem zebrania. W przypadku braku quorum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie
później niż 14 dni od pierwszego zebrania. Uchwały podjęte w drugim terminie są ważne bez
względu na liczbę obecnych członków.
4. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć 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.
5.
§ 28
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
2. Uchwalania zmian statutu.
3. Wybór poszczególnych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Uchwalanie regulaminu Zarządu.
7. Uchwalanie budżetu.
8. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia.
9. Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia.
10. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego
władze.
11. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

12. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
13. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady nie naruszającej kompetencje
innych organów władzy.
§ 29
Zarząd jest powołany do kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 4 do 7 osób (w tym: Prezesa, Wiceprezesa, skarbnika, sekretarza).
3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby, które były lub są skazane prawomocnym wyrokiem
sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
5. Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków,
i) sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności
stowarzyszenia z podaniem ich do publicznej wiadomości,
j) przekazywanie powyższych sprawozdań ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia
społecznego
6. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w imieniu
stowarzyszenia, w szczególności w sprawach majątkowych uprawniony jest Prezes Zarządu działający
jednoosobowo lub dwóch członków zarządu działających łącznie.
1.

§ 30
Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli i nadzoru nad działalnością
Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.
2. W zakresie kontroli i nadzoru Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi, a swoje
sprawozdania składa na Walnym Zebraniem Członków.
3. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy, i sekretarza.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
b) nadzór nad bieżącą gospodarką finansową stowarzyszenia w zakresie podpisanych
umów, wygranych konkursów, wykonywania zadań zleconych itp.,
c) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
d) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
e) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
f) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
5. Osoby wchodzące w skład komisji rewizyjnej:
a) Nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
b) Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
c) Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
1.

§ 31
W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich
składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ
zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
Rozdział V
Majątek i Fundusze
§ 32
1.

Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) z darowizn, spadków, zapisów,

2.
3.
4.
5.
6.
7.

c) z działalności gospodarczej gdy jest prowadzona,
d) z dochodów z nieruchomości i ruchomości, z obrotu środkami finansowymi będącymi
własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia,
e) z dochodów z działalności odpłatnej stowarzyszenia,
f) dotacji i ofiarności publicznej,
g) z odsetek bankowych i lokat.
Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
Pozyskany majątek służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych
lub celów statutowych.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w imieniu
Stowarzyszenia w szczególności w sprawach majątkowych uprawniony jest prezes zarządu działający
jednoosobowo lub dwóch członków zarządu działających łączni.
Niniejszy statut oraz inne dokumenty wewnętrzne tworzone w jego oparciu zabraniają:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w
związku małżeńskim 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, zwanych dalej "osobami bliskimi",
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia.
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 33
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie
Członków zwykłą większością głosów.
§ 34
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji
oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§ 35
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach
i prawa cywilnego

Niniejszy statut uchwalono i przyjęto
na Zebraniu Założycielskim
w dniu 1 luty 2017 roku
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