
S T A T U T  

Stowarzyszenia 
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i Poszkodowanych

Włodawa, dnia 15 czerwca 2011 roku
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ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie  Przyjaciół  Osób  Niepełnosprawnych  i  Poszkodowanych  zwane  dalej

,,Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną i jest organizacją pożytku publicznego.

2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Siedziba  władz  znajduje  się  we  Włodawie  na  ulicy  Partyzantów13,  w  Specjalnym

Ośrodku Szkolno Wychowawczym.

§ 3

Stowarzyszenie  działa  na  podstawie  przepisów  ustawy   Prawo  o  stowarzyszeniach  

(Dz.  U.  z  2001  r.   nr  79  poz.  855  ze  zmianami)  oraz  niniejszego  Statutu  i  zgodnie  z

Konstytucją RP.

§ 4

Stowarzyszenie  opiera  swoją  działalność  na  pracy  społecznej  członków.  Do  prowadzenia

swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5

Stowarzyszenie może używać znaków graficznych chronionych przez prawo.

§ 6

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, a tym

samym lub podobnym profilu działania.

2. O przystąpieniu  do  organizacji,  o  których mowa w ust.  1  bądź  wystąpieniu  z  nich,

decyduje Walne Zebranie Członków.
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ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

1) Wszechstronna  pomoc  i  opieka  nad  osobami  niepełnosprawnymi  oraz

poszkodowanymi przez los.

2) Podejmowanie  wszelkich  działań  na  rzecz  osób  znajdujących  się  w  szczególnych

sytuacjach  życiowych  z  uwzględnieniem  kryzysów  rodzinnych  spowodowanych

nadużywaniem  alkoholu  i  innymi  nałogami,  ofiar  przemocy,  poszkodowanych  w

wypadkach komunikacyjnych.

3) Organizowanie działalności edukacyjnej na różnych szczeblach kształcenia na rzecz

podopiecznych  Stowarzyszenia  jego  sympatyków  i  innych  osób  zainteresowanych

zdobywaniem wiedzy.

4) Podejmowanie  działań  związanych  z  integracją  osób  niepełnosprawnych  i

poszkodowanych ze środowiskiem lokalnym.

5) Tworzenie  i  prowadzenie  placówek  oświatowych,  wychowawczych  i

resocjalizacyjnych  (świetlice,  przedszkola,  szkoły)  oraz  placówek  działających  w

zakresie rehabilitacji i profilaktyki zdrowotnej.

6) Promowanie twórczości osób niepełnosprawnych i poszkodowanych w szczególności

uczniów  i  absolwentów  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno  -  Wychowawczego  we

Włodawie w środowisku bliższym i dalszym.

7) Kształtowanie i kultywowanie tradycji Ośrodka.

8) Podejmowanie działań na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we

Włodawie.

9) Promocja i budowanie pozytywnego wizerunku szkoły, jej uczniów, absolwentów i

przyjaciół.

10) Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  dzieci  i  młodzieży  w  szczególności  uczniów

SOS-W Włodawa.

11) Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.

12) Zwalczanie patologii społecznych i zapobieganie niedostosowaniu społecznemu.

13) Prowadzenie  i  organizacja  imprez  sportowych,  turystycznych,  kulturalno  –

oświatowych i charytatywnych.
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14) Inicjowanie i organizowanie różnych form wypoczynku.

15) Tworzenie  i  realizowanie  programów  profilaktycznych,  w  tym  z  zakresu

przeciwdziałania przemocy.

16) Współpraca z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi.

17) Prowadzenie  działań  w  zakresie  ochrony  zdrowia  oraz  profilaktyki  zdrowotnej  i

społecznej w stosunku do osób niepełnosprawnych i poszkodowanych.

18) Propagowanie  wdrażania  najnowszych  sposobów  rehabilitacji  i  rewalidacji  osób

niepełnosprawnych i poszkodowanych.

19) Prowadzenie  działań  w  zakresie  rehabilitacji  medycznej,  pedagogiczno  -

psychologicznej,  edukacyjnej  i  społecznej  (również  rehabilitacji  zaburzeń

wymagających długotrwałych oddziaływań).

20) Zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz

tworzenie warunków do ich działalności.

§ 8

Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez:

21) Stałą  współpracę  z  organami  ośrodka,  władzami  samorządowymi,  instytucjami  i

organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.

22) Inicjowanie,  organizowanie  i  wspieranie  różnego  rodzaju  przedsięwzięć  służących

dalszemu rozwojowi szkoły, jej uczniów, absolwentów i przyjaciół.

23) Organizowanie  zebrań  dyskusyjnych,  odczytów,  konferencji,  seminariów,  szkoleń,

wystaw, pokazów, koncertów itp.

24) Praca kulturalno - oświatowo -  wychowawcza wśród młodzieży.

25) Podejmowanie współpracy z organizacjami społecznymi w kraju i zagranicą.

26) Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu doskonalenie zawodowe absolwentów.

27) Udzielanie pomocy szkole w kształceniu i wychowywaniu uczniów.

28) Organizowanie zajęć profilaktycznych.

29) Realizowanie programów stypendialnych i pomocowych.

30) Fundowanie  nagród  dla  najlepszych  uczniów  ze  szczególnymi  osiągnięciami

szkolnymi i pozaszkolnymi w dziedzinie nauki, kultury i sportu.

31) Prowadzenie  działalności  wydawniczej,  kolporterskiej  i  promocyjnej  w  zakresie

działań statutowych ośrodka i stowarzyszenia.

32) Popularyzowanie w środowisku uczniów i absolwentów nauki , kultury i sportu.
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33) Finansowanie  zakupu  różnorodnych  pomocy  dydaktycznych  i  wyposażenia  dla

Ośrodka.

34) Wspieranie wymiany zagranicznej uczniów i nauczycieli.

35) Pomoc w realizacji inwestycji podejmowanych w ośrodku.

36) Pomoc absolwentom w uzyskaniu zatrudnienia,  doradztwo zawodowe.

37) Organizowanie pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych i poszkodowanych.

38) Pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych.

39) Organizowanie  pomocy  i  terapii  rodzinom  dotkniętym  problemem  nadużywania

alkoholu i innymi nałogami.

40) Organizowanie  konkursów  przedmiotowych,  ekologicznych,  prozdrowotnych,

profilaktycznych, sportowych i innych.
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ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

1) Swoją  postawą  i  działaniami  przyczynić  się  do  podniesienia  roli  i  znaczenia

Stowarzyszenia;

2) Dbać o jego dobre imię;

3) Zabiegać o dobrą opinię i poparcie dla  działań związanych z promowaniem zadań

Statutowych;

4) Popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia;

5) Uiszczać składki członkowskie;

6) Przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu

i in.

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych.

§ 12

1. Członkiem  zwyczajnym  może  być  osoba  fizyczna  posiadająca  pełną  zdolność  do

czynności  prawnych i  nie  pozbawiona praw publicznych,  akceptująca  statutowe cele

Stowarzyszenia.

2. Członkiem  wspierającym  może  być  osoba  fizyczna  lub  prawna  zainteresowana

działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub

rzeczową.

3. Członkiem  honorowym  może  być  osoba  fizyczna,  która  wniosła  wybitny  wkład  w

rozwój  idei  Stowarzyszenia  lub  w  inny  szczególny  sposób  wniosła  zasługi  dla

Stowarzyszenia.
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4. Członków  zwyczajnych  i  wspierających  przyjmuje  w  drodze   uchwały  Zarząd  na

podstawie pisemnej deklaracji.

5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków na

wniosek Zarządu.

§ 13

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;

2) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach organizowanych

przez władze Stowarzyszenia;

3) zgłoszenia opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia;

4) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;

5) zaskarżania  do  Walnego  Zebrania  Członków  uchwały  Zarządu  Stowarzyszenia  o

skreśleniu  z  listy  członków lub  orzeczenia  Sądu Koleżeńskiego  o  wykluczeniu  ze

Stowarzyszenia itd.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia;

2) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał  władz Stowarzyszenia;

3) przestrzegania etyki zawodowej;

4) regularnego opłacania składek;

§ 14

1. Członek wspierający i honorowy z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego,

posiadają prawa określone w § 12 ust. 1 pkt 2-6.

2. Członek  wspierający  i  honorowy  mają  prawo  brać  udział  z  głosem  doradczym  w

statutowych władzach Stowarzyszenia.

3. Członek  wspierający  jest  obowiązany  do  regularnego  wywiązywania  się  z

deklarowanych  świadczeń  oraz  przestrzegania  w  określonym  zakresie  Statutu,

regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 15

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1) dobrowolnej  rezygnacji  z  przynależności  do  Stowarzyszenia  zgłoszonej  na  piśmie

Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań;
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2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

3) skreślenia  z  listy  członków  z  powodu  nieusprawiedliwionego  zalegania  z  opłatą

składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres 12 miesięcy;

4) wykluczenia  ze  Stowarzyszenia  przez  Zarząd  w  przypadku  stwierdzenia  rażącego

naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów,

zasad i etyki;

5) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego

karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych;

6) pozbawienia  członkostwa  honorowego  w  wyniku  rażącego  działania  na  szkodę

Stowarzyszenia  i  następującego  w  wyniku  uchwały  władzy  Stowarzyszenia,  która

członkostwo nadała.

2. W przypadkach  określonych  ust.  1  orzeka  Zarząd.  Jest  on  zobowiązany  zawiadomić

członka o skreśleniu lub wykluczeniu,  podając przyczyny skreślenia  lub wykluczenia,

wskazując  na  prawo wniesienia  odwołania  do  sądu  wyższego  szczebla  lub  Walnego

Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały lub orzeczenia.

3. Do  osób,  którym  odmówiono  prawa  członkostwa  stosuje  się  odpowiednio  zasady

określone w ust. 2. 

8



ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 16

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1)  Walne Zebranie Członków,

2)  Zarząd,

3)  Komisja Rewizyjna.

§ 17

1. Kadencja  wszystkich  władz  Stowarzyszenia  trwa 4 lata,  a  ich wybór odbywa się  w

głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród

nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tą samą funkcję pełnić nie dłużej

niż przez 2 kadencje.

3. Uchwały  władzy  Stowarzyszenia,  podejmowane  są  w  głosowaniu  jawnym,  zwykłą

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych

członków (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 18

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie

kadencji  skład osobowy tych władz jest  uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów,

według kolejności uzyskanych głosów. Liczba uzupełnionych w ten sposób członków władz

nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. Uzupełnienie składu

władz  przeprowadza  się,  jeżeli  do  końca  kadencji  pozostało  więcej  niż  1  rok  zwykłą

większością głosów.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 19

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W  Walnym  Zebraniu  Członków  biorą  udział  członkowie  zwyczajni  oraz  z  głosem

doradczym-członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej 7 dni

przed terminem Walnego Zebrania Członków.
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4. Uchwały  Walnego  Zebrania  Członków  zapadają  zwykłą  większością  głosów  przy

obecności:

1) w pierwszym terminie - liczby członków określonej w § 16 ust. 3.

2) w drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego

terminu - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 20

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Sprawozdawcze Walne  Zebranie  Członków zwołuje się  raz w roku,  sprawozdawczo

-wyborcze w terminie określonym w § 16 ust. 1.

3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Nadzwyczajne  Walne  Zebranie  Członków  może  odbywać  się  w  każdym  czasie  w

szczególnie uzasadnionych przypadkach.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3) na umotywowane żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.

7. W  przypadkach  określonych  w  ust.  5  pkt  2  i  3,  Nadzwyczajne  Walne  Zebranie

Członków  winno  być  zwołane  nie  później  niż  7  dni  od  daty  przedstawienia

odpowiedniego  wniosku  lub  żądania  Zarządowi,  z  zachowaniem  postanowień  § 18

ust.3.

8. Nadzwyczajne  Walne  Zebranie  Członków  obraduje  wyłącznie  nad  sprawami,  do

których zostało zwołane.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

1) określenie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia;

2) uchwalenie Statutu i jego zmian, przeniesienie siedziby;

3) uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia;

4) uchwalenie budżetu;

5) wybór i odwoływanie prezesa oraz członków władz Stowarzyszenia;

6) rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań władz Stowarzyszenia;

7) ustalenie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień

od tych składek i świadczeń;
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8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia

lub jego władze;

9) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu;

10) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji;

11) nadawanie i pozbawienie godności członka honorowego;

12) podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzenia majątkiem Stowarzyszenia;

13) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady;

14) powołanie komisji do załatwiania określonych spraw;

15) podejmowanie  uchwały  o  rozwiązaniu  Stowarzyszenia  i  przeznaczeniu  jego

majątku.

ZARZĄD

§ 22

1. Zarząd  kieruje  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 4 członków, w tym z prezesa, - wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

3. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.

4. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w  miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 6 razy w

roku.

6. Zarząd  do  prowadzenia  spraw  Stowarzyszenia  może  tworzyć  biuro  i  zatrudniać

pracowników.

§ 23

Zarząd  jest  zobowiązany  zarządzać  majątkiem  i  sprawami  Stowarzyszenia  oraz  spełniać

swoje  obowiązki  ze  starannością  wymaganą  w  obrocie  gospodarczo-finansowym,  przy

ścisłym  przestrzeganiu  przepisów  prawa,  postanowień  Statutu,  regulaminów  i  uchwał

powziętych przez Walne Zebranie Członków.

§ 24

1. Do  składania  oświadczeń  woli  w  zakresie  praw  i  obowiązków  majątkowych

Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane

współdziałanie dwóch członków Zarządu - prezesa i skarbnika.
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2. Dla  ważności  innych  pism  i  dokumentów  wymagany  jest  podpis  prezesa  lub

wiceprezesa i członka Zarządu.

3. Zarząd Stowarzyszenia może udzielić - osobie sprawującej funkcję kierowniczą Biura -

pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocnienie do zwykłego Zarządu w imieniu

Stowarzyszenia.

§ 25

Do zakresu działania Zarządu należy:

1) realizacja  programu  celów  Stowarzyszenia  oraz  wykonywanie  uchwał  Walnego

Zebrania Członków;

2) określenie szczegółowych kierunków działania;

3) ustalanie budżetu i preliminarzy;

4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;

5) uchwalenie regulaminów przewidzianych w Statucie;

6) podejmowanie  uchwał  w  sprawie  nabycia  lub  zbycia  majątku  nieruchomego  i

ruchomego, o ile Statut nie stanowi inaczej;

7) powołanie komisji, zespołów oraz określenie ich zadań;

8) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

9) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;

10) pobieranie składek członkowskich;

11) prowadzenie dokumentacji członkowskiej;

12) wnioskowanie  o  nadanie  lub  pozbawienie  godności  członka  honorowego

Stowarzyszenia;

13) opracowanie i  składanie sprawozdań ze swojej działalności  na Walnym Zebraniu

Członków;

14) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowanie projektów uchwał i

regulaminów;

15) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

16) rozpoznawanie  spraw  związanych  z  naruszeniem  przez  członków  postanowień

Statutu;

17) rozpoznawanie  i  rozstrzyganie  sporów  pomiędzy  członkami  a  władzami

Stowarzyszenia itd.
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KOMISJA REWIZYJNA

§ 26

1. Komisja  Rewizyjna  jest  powołana  do  sprawowania  kontroli  nad  działalnością

Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, jego zastępcy

oraz sekretarza.

§ 27

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia;

2) występowanie do Zarządu z wnioskami o przeprowadzonej kontroli i lustracji;

3) prawo  żądania  zwołania  Nadzwyczajnego  Walnego  Zebrania  Członków  w  razie

stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a

także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;

4) zwołania  Walnego  Zebrania  Członków  w  razie  niezwołania  go  przez  Zarząd  w

terminie lub trybie ustalonym w Statucie;

5) składanie  na  Walnym  Zebraniu  Członków  wniosków  o  udzielenie  lub  odmowę

udzielenia  absolutorium  władzom  Stowarzyszenia  bądź  w  stosunku  do  każdego

członka oddzielnie;

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 28

1. Członkowie  Komisji  Rewizyjnej  mają  prawo  brać  udział,  z  głosem  doradczym,  w

posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji

we władzach Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 29

W przypadkach określonych w § 26 pkt 3, Walne Zebranie Członków winno być zwołane w

terminie  nie  dłuższym niż  30  dni  od  daty  zgłoszenia  żądania,  a  posiedzenie  Zarządu  nie

później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

13



ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 30

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych.

§ 31

1. Majątek  Stowarzyszenia  powstaje  ze:  składek  członkowskich,  darowizn,  spadków,

zapisów, oraz ofiarności publicznej.

2. Stowarzyszenie  może  tworzyć  fundacje  oraz  przystępować  do  już  istniejących  i

korzystać z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową.

3. Stowarzyszenie  prowadzi  gospodarkę  finansową  oraz  rachunkowość,  zgodnie  z

obowiązującymi przepisami.

§ 32

1. Dla  ważności  oświadczenia  woli,  pism  i  dokumentów  w  przedmiocie  praw  i

obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa i

skarbnika.

2. Dla  ważności  innych  pism  i  dokumentów  wymagane  są  dwa  podpisy:  prezesa  lub

wiceprezesa i członka Zarządu.
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ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 33

1. Uchwalenie  Statutu  lub  jego  zmiana  oraz  podjęcie  uchwały  o  rozwiązaniu

Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości

2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwalenie  Statutu  lub  jego  zmiana  oraz  rozwiązanie  Stowarzyszenia  mogą  być

przedmiotem  obrad  Walnego  Zebrania  Członków  wyłącznie  wtedy,  gdy  sprawy  te

zostały  umieszczone  w  porządku  obrad  Walnego  Zebrania  Członków.  Do

zawiadomienia określonego w § 18 ust. 3 należy dołączyć projekt stosowanych uchwał.

3. Uchwalenie Statutu lub uchwała o jego zmianie wywiera skutki prawne od chwili jej

podjęcia i podlegają zgłoszeniu do sądu rejestrowego.

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa

sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w

Statucie,  mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach

(Dz. U. z 2001 r.  nr 79 poz. 855 ze zmianami).
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