STATUT STOWARZYSZENIA
,,Solna Dolina”
Tekst jednolity z dnia 16 grudnia 2015 roku

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1

1. Stowarzyszenie jest lokalną grupą działania o nazwie: Stowarzyszenie „Solna Dolina”.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), rozporządzenia Rady
(UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 Dz. Urz. UEL 347 z 20.12.2013 roku
str. 487, ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U.
z 13 marca 2015r., poz. 349), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym
z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 18 marca 2015 r., poz. 378) oraz niniejszego statutu
i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
3. Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
4. Nazwa i symbol Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej.

§2

Stowarzyszenie może prowadzić swoją działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz
poza jej granicami.

§3

1. Do Lokalnej Grupy Działania, Stowarzyszenia „Solna Dolina” należą gminy: Chodów,
Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, Olszówka i Przedecz.
2. Dopuszcza się przyjęcie do LGD kolejnych gmin. Przyjęcie kolejnych gmin nie wymaga
zmiany Statutu.
3. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Kłodawie.

§4

Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest na zasadzie pracy społecznej jego członków,
jednakże do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§5

Stowarzyszenie ma prawo używania własnej pieczęci, logo, odznak organizacyjnych
i honorowych. Zasady ich używania określi Zarząd Stowarzyszenia.

§6

Stowarzyszenie
może
być
członkiem
organizacji
krajowych,
zagranicznych
i międzynarodowych, których działalność jest zbieżna z celami i zadaniami Stowarzyszenia.
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§7

1. Stowarzyszenie jest organizacją non profit, która może prowadzić działalność odpłatną.
2. Wypracowane środki przeznaczane są na działalność statutową.

§8

Biuro Stowarzyszenia jest jednostką administracyjną, kieruje pracami organizacyjnymi
i przygotowawczymi.

Rozdział II
Cele i zadania Stowarzyszenia oraz sposoby ich realizacji
§9
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Przyczynianie się do tworzenia optymalnych warunków dla rozwoju społecznego
i gospodarczego na terenie obszaru Lokalnej Grupy Działania.
2. Aktywizowanie ludności wiejskiej.
3. Wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia infrastruktury technicznej
i społecznej na terenie LGD, służącej zrównoważonemu rozwojowi obszaru działania.
4. Konsolidacja lokalnych środowisk, edukacja i wymiana doświadczeń.
5. Budowanie partnerskiej współpracy w społeczeństwie i wśród członków Stowarzyszenia.
6. Działalność na rzecz zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich,
a w szczególności:
a. opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w rozumieniu przepisów aktów
prawnych powołanych w §1 pkt. 2 Statutu, dla obszaru gmin należących do LGD oraz
dalsze prace nad doskonaleniem LSR;
b. realizację lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez lokalną grupę działania (LGD);
c. promocję, upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych
z aktywizacją ludności;
d. mobilizowanie mieszkańców do aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów
wiejskich położonych na terenie gmin należących do LGD;
e. ochronę tradycji i dóbr kultury;
f. ekologię i ochronę środowiska;
g. rozwój turystyki, sportu oraz aktywnych form spędzania czasu wolnego;
h. wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
i. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości;
j. wspieranie aktywności środowisk senioralnych
k. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

§ 10

Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia :
1. Organizowanie, wspieranie i finansowanie imprez naukowo-edukacyjnych, sportowych
i kulturalnych promujących Gminy Członkowskie oraz Stowarzyszenie i jego cele.
2. Tworzenie na terenie gmin zrzeszonych trwałej infrastruktury technicznej, rekreacyjnej,
sportowej i społecznej, przyczyniającej się do poprawy warunków pracy i życia.
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3. Występowanie przed organami administracji rządowej, samorządem terytorialnym,
organizacjami społecznymi, podmiotami gospodarczymi, instytucjami finansowymi i innymi
jednostkami z inicjatywami związanymi z celami i zadaniami statutowymi Stowarzyszenia.
4. Wyrażanie opinii na temat uregulowań prawnych obowiązujących w gminach należących do
LGD, a także projektów przyszłych uregulowań.
5. Prowadzenie działalności charytatywnej.
6. Prowadzenie działalności wydawniczej, w tym m.in.: wydawanie lokalnego czasopisma,
biuletynów, broszur, folderów, plakatów, albumów.
7. Organizowanie, wspieranie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym,
promocyjnym, szkoleniowym, sportowym i kulturalnym takich jak: warsztaty, kursy,
szkolenia, konferencje, zawody sportowe, imprezy turystyczno – krajoznawcze, wizyty
studyjne, festiwale, konkursy, targi, pokazy i wystawy, służące zwłaszcza promocji regionu
i utrzymaniu jego tożsamości kulturowej, działalności promocyjnej i informacyjnej.
8. Prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowania projektów związanych z realizacją LSR.
9. Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami
pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia na poziomie
krajowym i międzynarodowym.
10. Prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD w przepisach aktów prawnych
powołanych w §1 pkt. 2 Statutu z uwzględnieniem zmian ustawodawczych.
11. Wspieranie inicjatyw w zakresie rozwoju rynku produktów regionalnych i lokalnych.
12. Organizowanie i finansowanie przedsięwzięć edukacyjnych, szkoleniowych i warsztatowych
dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
13. Podejmowanie innych form działania, pozostających w zgodzie ze statutem i celami
działalności Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkostwo w Stowarzyszeniu
§ 11

Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna i osoba prawna, w tym jednostka
samorządu terytorialnego po złożeniu deklaracji członkowskiej i przyjęciu przez Zarząd,
z tym, że członkowie zwyczajni będący osobami prawnymi biorą udział w pracach organów
Stowarzyszenia i uczestniczą w tych organach przez swoich przedstawicieli umocowanych
zgodnie z przepisami właściwymi dla danej osoby prawnej.
2. Członkiem zwyczajnym może być także osoba fizyczna poniżej 18 roku życia, będąca
obywatelem polskim zamieszkałym w Polsce, o ile taką możliwość przewidują przepisy
prawne powszechnie obowiązujące, na warunkach określonych w tych przepisach.
3. Członek zwyczajny ma prawo do:
a. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
b. uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp.
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c. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia
4. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
a. aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia;
b. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
c. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu;
§ 13
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna, działającą na terenie
kraju lub poza jego granicami oraz osoba fizyczna będąca obywatelem polskim lub
cudzoziemcem, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i deklarująca pomoc finansową
na cele statutowe Stowarzyszenia.
2. Przyjęcia członka wspierającego dokonuje Zarząd na podstawie złożonej deklaracji.
3. Członek wspierający Stowarzyszenia jest obowiązany:
a. propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tych celów,
b. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. dbać o dobre imię Stowarzyszenia, przyczyniając się do jego rozwoju
4. Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo:
a. uczestniczyć z głosem doradczym w obradach Walnego Zebrania Członków,
b. składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
c. brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach.

1.

2.
3.

4.

§ 14
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna będąca obywatelem
polskim lub cudzoziemcem szczególnie zasłużona dla idei oraz przedmiotu działalności
Stowarzyszenia.
Godność członka honorowego nadawana jest przez Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia, na wniosek zgłoszony przez co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
Członek honorowy Stowarzyszenia jest obowiązany:
a. propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tych celów,
b. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. dbać o dobre imię Stowarzyszenia, przyczyniając się do jego rozwoju.
Członek honorowy Stowarzyszenia ma prawo:
a. uczestniczyć z głosem doradczym w obradach Walnego Zebrania Członków,
b. składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
c. brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach.

§ 15
Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w razie:
1. Rezygnacji z członkostwa zgłoszonej na piśmie Zarządowi, a w przypadku osób prawnych
dodatkowo złożenie Zarządowi uchwały organu z decyzją o wystąpieniu z LGD.
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2. Nieuzasadnionego zalegania z opłacaniem składek członkowskich za okres przekraczający
12 miesięcy.
3. Śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej.
4. Wykluczenia przez Zarząd w przypadku:
a. naruszenia postanowień statutu Stowarzyszenia lub uchwały któregoś z organów
Stowarzyszenia,
b. pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
c. prowadzenie działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,
d. braku obecności lub uczestniczenia w głosowaniu na trzech Walnych Zgromadzeniach
Członków jeśli nieobecność prawidłowo zawiadomionego o miejscu i terminie Zebrania
Członka jest nieusprawiedliwiona.
§ 16
1. Uchwałę w przedmiocie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu podejmuje Zarząd, po
uprzednim wysłuchaniu wyjaśnień osoby, której dalszego członkostwa w Stowarzyszeniu
uchwała ma dotyczyć.
2. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić na piśmie członka o wykluczeniu, załączając odpis
uchwały, podając przyczyny utraty członkostwa, a także wskazując na prawo wniesienia
odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, w terminie 14 dni od daty
doręczenia stosownego zawiadomienia wraz z odpisem uchwały. Odwołanie będzie
rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.
3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa w Stowarzyszeniu stosuje się odpowiednio
tryb oznaczony w pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
Organami Stowarzyszenia są:
1.
2.
3.
4.

§ 17

Walne Zgromadzenie Członków.
Zarząd.
Rada
Komisja Rewizyjna.

§ 18

1. Walne Zgromadzenie Członków, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem” jest najwyższym
organem Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne i Nadzwyczajne.
3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych
do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony
trzydzieści minut później tego samego dnia może skutecznie obradować bez względu na
liczbę obecnych na nim członków.
4. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą:
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a. członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym;
b. członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście – z głosem doradczym.

§ 19

1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy
a. uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia oraz zatwierdzenie rocznych planów
finansowych Zarządu Stowarzyszenia;
b. uchwalanie Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej dla obszaru gmin należących do
Stowarzyszenia;
c. zatwierdzanie lokalnych kryteriów wyboru;
d. wybór i odwołanie w tajnym głosowaniu Zarządu z zastrzeżeniem § 20 pkt. 2 Statutu;
e. wybór i odwołanie w tajnym głosowaniu Prezesa Zarządu;
f. wybór i odwołanie w tajnym głosowaniu członków Rady z zastrzeżeniem przepisów §21
pkt. 1
g. wybór i odwołanie w tajnym głosowaniu członków Komisji Rewizyjnej;
h. ustalenie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej z zastrzeżeniem § 20 pkt. 2
Statutu;
i. udzielenie absolutorium Zarządowi;
j. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji;
k. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków
Stowarzyszenia;
l. uchwalanie zmian Statutu;
m. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
n. ustalenie wysokości składek członkowskich;
o. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach LSR,
p. podejmowanie decyzji o poszerzeniu LGD poprzez przyjęcie nowych gmin.
q. zatwierdzenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków oraz Regulaminu
Komisji Rewizyjnej.
r. ustalanie diet dla członków Rady.
2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd nie rzadziej niż raz w roku, w terminie
sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego
3. Na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne
Zgromadzenie w trybie nadzwyczajnym, nie później aniżeli w terminie 30 dni od daty
zgłoszenia żądania. Komisji Rewizyjnej przysługuje uprawnienie żądania umieszczenia
określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Na żądanie zgłoszone przez grupę co najmniej 10% członków Stowarzyszenia Zarząd
zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie w trybie nadzwyczajnym nie później aniżeli
w terminie 30 dni od daty zgłoszenia żądania. Grupie co najmniej 10 % członków
Stowarzyszenia przysługuje uprawnienie żądania umieszczenia określonych spraw
w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
5. Członkowi obecnemu na Walnym Zgromadzeniu Członków przysługuje prawo
wnioskowania o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad. Decyzja
o wprowadzeniu dodatkowego punktu do porządku obrad zapada większością głosów.
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6. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków
Stowarzyszenia na 10 dni przed jego terminem.
7. Zarząd może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy zachowaniu
quorum zgodnie z § 18 pkt. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania
członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga
bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy członków Stowarzyszenia.
9. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Stowarzyszenia oraz
jego organy.

§ 20

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 7-9 osób. Pracami kieruje Prezes Zarządu powołany przez Walne
Zgromadzenie. Zarząd w drodze uchwały, po uprzednim głosowaniu powołuje
Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza spośród swych członków.
3. W skład Zarządu może wchodzić przedstawiciel członka zwyczajnego będącego jednostką
samorządu terytorialnego.
4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a protokół podpisują Prezes Zarządu oraz
protokolant.
5. Do obowiązków i kompetencji Zarządu należy:
a. realizowanie celów i zadań statutowych oraz uchwał Walnego Zgromadzenia;
b. opracowywanie projektów budżetu Stowarzyszenia;
c. prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości;
d. sporządzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Stowarzyszenia;
e. wykonywanie zadań nie zastrzeżonych dla właściwości innych organów Stowarzyszenia;
f. przyjmowanie członków Stowarzyszenia;
g. opracowywanie, monitoring i aktualizacja LSR;
h. rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów przedłożonych przez Radę.
i. powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych
pracowników tego Biura;
j. ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia oraz regulaminu wynagradzania
pracowników Biura oraz regulaminu pracy Zarządu Stowarzyszenia.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
8. Do ważności oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch
Członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa wraz z innym Członkiem Zarządu
działający łacznie.
Do składania oświadczeń woli w pozostałych sprawach stowarzyszenia upoważniony jest
każdy z Członków Zarządu jednoosobowo.
9. Członkowie Zarządu pełnią swą funkcję w Zarządzie społecznie.
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§21

1. Rada w co najmniej 50 % składa się z partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych
odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, organizacje
pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu środowiska
naturalnego, oraz podmiotami odpowiedzialnymi za promowanie równości kobiet
i mężczyzn - wybieranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. W składzie Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu nie mogą mieć
więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę.
3. Parytet, o którym mowa w §21, pkt. 1 i 2 musi być zachowany każdorazowo na etapie
głosowania.
4. Funkcje członków Rady powinny być pełnione osobiście tj. w przypadku osób fizycznych
wybranych do rady – przez te osoby, zaś w przypadku osób prawnych – przez osoby, które
na podstawie dokumentów statutowych lub uchwał właściwych organów są uprawnione do
reprezentowania tych osób prawnych.
5. Do wyłącznej kompetencji Rady należy:
a. wybór operacji, które mają być realizowane w ramach lokalnej strategii rozwoju;
b. przyjęcie i zmiany Regulaminu Rady oraz procedur określających sposób naboru
wniosków od projektodawców.
c. ustalenie kwoty wsparcia
6. Do kompetencji Rady należy inicjatywa w sprawie zmiany lokalnych kryteriów wyboru.
7. Członkowie Rady dokonujący wyboru operacji zobowiązani są do podpisania deklaracji
poufności i bezstronności.
8. W przypadku ryzyka zaistnienia konfliktu interesu Członek Rady będzie podlegał
wyłączeniu z całego procesu wyboru danej operacji. Podstawą wyłączenia są co najmniej
przypadki, w których członek/reprezentant członka rady jest wnioskodawcą, reprezentuje
wnioskodawcę, zachodzi pomiędzy nim a wnioskodawcą stosunek bezpośredniej
podległości służbowej, jest z nim spokrewniony lub jest osobą fizyczną reprezentującą
przedsiębiorstwo powiązane z przedsiębiorstwem reprezentowanym przez wnioskodawcę.

§22

1. Członkami Rady mogą być przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, a także
przedstawiciele partnerów gospodarczych, społecznych i jst.
2. Członkowstwa w Radzie nie można łączyć z członkowstwem w Zarządzie i Komisji
Rewizyjnej.
3. Rada liczy od 13 do 18 członków. Rada wybiera spośród swoich członków
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza . Uzupełnienia składu Rady
dokonuje Walne Zgromadzenie Członków na najbliższym posiedzeniu.
4. Rada podejmuje swoje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków, przy zachowaniu zasad z §21, pkt 3.
5. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb.
6. Z posiedzeń Rady Przewodniczący przedkłada protokół Prezesowi Zarządu wraz
z wybranymi projektami.
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§ 23
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli i nadzoru uprawnionym do przeprowadzania
kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności:
a. działalności finansowej Stowarzyszenia pod względem celowości wydatków, rzetelności
i gospodarności oraz zatwierdzania rocznych bilansów;
b. badania zgodności działalności Stowarzyszenia z jego celami i zadaniami statutowymi oraz
zgodności podejmowanych przez Zarząd Stowarzyszenia działań z uchwałami Walnego
Zgromadzenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków. Jej pracami kieruje Przewodniczący,
wybierany przez członków Komisji ze swego grona.
3. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej uczestniczy co najmniej trzech członków.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej trzech członków.
5. Komisja Rewizyjna sporządza ze swoich czynności protokół.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 24

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią rzeczy ruchome i nieruchomości oraz fundusze,
a w szczególności:
a. wpływy ze składek członkowskich;
b. wpłaty od członków wspierających Stowarzyszenia;
c. dochody z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej;
d. dotacje, spadki, darowizny, subwencje i zapisy dokonywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa;
e. wpływy z działalności odpłatnej.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie
Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 25
Kadencja organów Stowarzyszenia trwa 4 lata.
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§ 26
1.

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w §17 pkt. 2,3 i 4
w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków
w celu uzupełnienia ich składu o brakujących członków, nie więcej jednak niż o trzech
w przypadku Zarządu i Rady oraz nie więcej niż o jednego w przypadku Komisji
Rewizyjnej.

2.

W przypadku zmniejszenia się składu osobowego władz Stowarzyszenia o więcej niż
połowę składu podstawowego, Walne Zgromadzenie Członków wybiera nowy skład
Zarządu, Rady lub Komisji Rewizyjnej.

§ 27
1.

Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia zawiera
jednocześnie postanowienia o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

2.

Likwidatorem Stowarzyszenia jest jego Prezes, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi
inaczej.
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