
1 
 

STATUT  STOWARZYSZENIA ŻUŁAWY 
 
tekst jednolity uchwalony 5 stycznia 2012 r. zawierający zmiany: 

1. 5 listopada 2007 roku w §20 zmieniono ust.1 
2. 19 lutego 2009 roku skreślono §6 ust.10 
3. 19 lutego 2009 roku dodano §6a i §6b 
4. 19 lutego 2009 roku zmieniono brzmienie §29 
5. 5 stycznia 2012 roku zmieniono brzmienie §30 
6. 12 kwietnia 2019 roku zmieniono brzmienie §16  

  

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
  

§1 
Stowarzyszenie Żuławy, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy 
Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7. kwietnia 1989 roku (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z 
późn. zmianami) oraz na podstawie art. 84 Ustawy z dnia 8. marca 1990 o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. 1996r. Nr 13, poz. 74 z późn. zmianami) i art. 75 Ustawy 
z dnia 5.czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 1998 r. Nr 91, poz. 578 z 
późn. zmianami), jest zarejestrowane, posiada osobowość prawną i powołane jest na 
czas nieokreślony. 
  

§2 
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Nowy Dwór Gdański. 
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
Stowarzyszenie może prowadzić działalność statutową poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z prawem miejscowym. 
  

§3 
Stowarzyszenie używa odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach 
szczegółowych. 
  

§4 
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych 

organizacji o celach podobnych do celów statutowych Stowarzyszenia. 
2. Stowarzyszenie może tworzyć lub współtworzyć fundacje. 

  
Rozdział II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA 
  

§5 
Celami Stowarzyszenia są: 

1. współdziałanie dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Żuław delty Wisły i ich 
dobytku przed powodzią i innymi zagrożeniami; 

2. podniesienie atrakcyjności życia i poprawa jakości zamieszkania na Żuławach delty 
Wisły; 

3. tworzenie warunków dla optymalnego wykorzystanie walorów agroekologicznych 
Żuław delty Wisły; 

4. działania na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego oraz odtworzenie tożsamości 
historycznej Żuław delty Wisły; 

5. podejmowanie działań na rzecz edukacji ekologicznej i ochrony środowiska 
naturalnego w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju; ; 
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6. promocja Żuław delty Wisły jako obszaru o unikatowych walorach turystycznych; 
7. rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Żuław delty Wisły; 
8. rozwój obszarów wiejskich Żuław delty Wisły; 
9. zmniejszenie bezrobocia na terenie Żuław delty Wisły; 
10. podniesienie poziomu opieki zdrowotnej i socjalnej mieszkańców Żuław delty Wisły; 
11. podniesienie poziomu kultury i oświaty na terenie Żuław delty Wisły; 
12. zwiększenie zasięgu współpracy zagranicznej; 
13. przygotowanie regionu do integracji z Unią Europejską. 

  
§6 

Dla osiągnięcia powyższych celów Stowarzyszenie: 
1. gromadzi środki budżetowe i pozyskuje środki pomocowe na sukcesywną 

modernizację infrastruktury przeciwpowodziowej, melioracyjnej, 
wodnokanalizacyjnej i energetycznej. 

2. reprezentuje interesy gmin i powiatów żuławskich będących członkami 
stowarzyszenia  
w zakresie ochrony życia i zdrowia mieszkańców oraz środowiska przyrodniczego 
wobec administracji rządowej i władz regionalnych. 

3. podejmuje przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji rolnictwa i przetwórstwa 
spożywczego, przy uwzględnieniu wykorzystania optymalnych warunków 
agroekologicznych Żuław. 

4. działa na rzecz kompleksowej modernizacji obszaru Żuław opartej na rachunku 
efektywności uzyskania produktu rolniczego przy uwzględnieniu utrzymania pełnego 
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. 

5. podejmuje wspólne przedsięwzięcia w zakresie odbudowy tożsamości kulturowej 
struktur wiejskich i odnowy krajobrazu Żuław dla rozwoju funkcji turystyczno-
rekreacyjnej. 

6. wnioskuje w sprawie ustalenia kierunków rozwoju gospodarczego poszczególnych 
obszarów. 

7. nawiązuje współpracę z samorządami europejskimi o podobnych warunkach 
geograficznych i ekologicznych. 

8. współpracuje ze związkami komunalnymi, organizacjami gospodarczymi i naukowymi. 
9. wymienia doświadczenia w zakresie realizacji zadań komunalnych wpływających na 

ochronę i kształtowanie środowiska. 
10. skreślony 
11. może tworzyć jednostki organizacyjne, w tym przedsiębiorstwa i zawierać umowy z 

innymi podmiotami. 
12. organizuje szkolenia, seminaria, konferencje, odczyty, pokazy i dyskusje; 
13. prowadzi banki informacji; 
14. organizuje konkursy, przyznaje nagrody i wyróżnienia; 
15. wydaje foldery, ulotki, biuletyny, materiały szkoleniowe oraz inne publikacje; 
16. współdziała z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i agendami rządowymi, 

prywatnymi, samorządami, przedsiębiorstwami i innymi jednostkami krajowymi i 
zagranicznymi; 

17. inicjuje, tworzy, wspiera działania i instytucje związane z rozwojem 
przedsiębiorczości; 

18. wspiera instytucje i działania na rzecz rozwoju infrastruktury Żuław delty Wisły; 
19. prowadzi inne, nie wymienionych wyżej, działania mogące przyczynić się do realizacji 

celów Stowarzyszenia. 
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§6a 
Przedmiotem działalności statutowej nieodpłatnej Stowarzyszenia oznaczonej zgodnie 
z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) jest: 

1. wydawanie książek 58.11.Z; 
2. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z; 
3. pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z; 
4. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 

59.11.Z; 
5. działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 

59.13.Z; 
6. działalność związana z projekcją filmów 59.14.Z; 
7. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z 
8. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z 
9. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

70.22.Z 
10. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 

72.20.Z; 
11. działalność fotograficzna 74.20.Z; 
12. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 74.90.Z; 
13. działalność agentów turystycznych 79.11.A; 
14. działalność w zakresie informacji turystycznej 79.90.B; 
15. pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 

79.90.C; 
16. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z; 
17. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z; 
18. pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.52.Z; 
19. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B; 
20. działalność wspomagająca edukację 85.60.Z 
21. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana 

94.99.Z; 
22. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 90.01.Z; 
23. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 90.02.Z; 
24. działalność obiektów kulturalnych 90.04.Z; 
25. działalność bibliotek 91.01.A; 
26. działalność archiwów 91.01.B; 
27. działalność muzeów 91.02.Z; 
28. działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych 

91.03.Z. 
29. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z. 

  
§6b 

Przedmiotem działalności statutowej odpłatnej Stowarzyszenia zgodnie z Polską 
Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) jest: 

1. działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 18.13.Z; 
2. reprodukcja zapisanych nośników informacji 18.20.Z; 
3. sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą 

żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 47.11.Z; 
4. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 

47.19.Z; 
5. wydawanie książek 58.11.Z; 
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6. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z; 
7. pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z; 
8. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 

59.11.Z; 
9. działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 

59.13.Z; 
10. działalność związana z projekcją filmów 59.14.Z; 
11. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z 
12. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z 
13. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

70.22.Z 
14. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 

72.20.Z; 
15. działalność fotograficzna 74.20.Z; 
16. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 74.90.Z; 
17. działalność agentów turystycznych 79.11.A; 
18. działalność w zakresie informacji turystycznej 79.90.B; 
19. pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 

79.90.C; 
20. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z; 
21. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z; 
22. pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.52.Z; 
23. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B; 
24. działalność wspomagająca edukację 85.60.Z 
25. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana 

94.99.Z; 
26. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 90.01.Z; 
27. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 90.02.Z; 
28. działalność obiektów kulturalnych 90.04.Z; 
29. działalność bibliotek 91.01.A; 
30. działalność archiwów 91.01.B; 
31. działalność muzeów 91.02.Z; 
32. działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych 

91.03.Z. 
33. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z. 

  
Rozdział III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 
  

§7 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych 
 

§8 
1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia są gminy i powiaty, które przedłożyły 

uchwały odpowiednio: rad gmin lub rad powiatów o przystąpieniu do Stowarzyszenia 
i wskazały swojego przedstawiciela. 

2. Członkowie zwyczajni działają w Stowarzyszeniu poprzez swoich przedstawicieli 
wskazanych w uchwale lub decyzji właściwego organu gminy lub powiatu. 
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§9 
Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub prawne, które 
dla poparcia działalności Stowarzyszenia zadeklarowały stałą składkę. 
  

§10 
Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby szczególnie zasłużone w 
urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia. Nadanie godności członka honorowego 
następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków. 
  

§11 
1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej 

deklaracji kandydatów w drodze uchwały. 
2. Odmowa przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia następuje w drodze 

postanowienia Zarządu. Zarząd jest zobowiązany powiadomić kandydata o odmowie 
przyjęcia pisemnie w terminie 14 dni. Powiadomienie powinno zawierać przyczyny 
odmowy przyjęcia oraz wskazanie możliwości odwołania się do Walnego 
Zgromadzenia Członków. 

  
§12 

Członkowie zwyczajni, działający poprzez swoich przedstawicieli, mają prawo: 
1. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu Członków; 
2. korzystać z pomocy organizacyjnej i materiałów Stowarzyszenia; 
3. zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i uwagi dotyczące programu i metod pracy; 
4. współuczestniczyć w tworzeniu programu pracy Stowarzyszenia i jego realizacji; 
5. wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia. 

  
§13 

Członkowie wspierający oraz członkowie honorowi posiadają prawo: 
1. uczestniczenia z głosem doradczym w obradach Walnego Zgromadzenia Członków; 
2. korzystania z pomocy organizacyjnej i materiałów Stowarzyszenia; 
3. zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków i uwag dotyczących programu i metod 

pracy; 
4. współuczestniczenia w tworzeniu programu pracy Stowarzyszenia i jego realizacji. 

  
§14 

Członek zwyczajny lub wspierający Stowarzyszenia zobowiązany jest do: 
1. uczestnictwa w pracach, akcjach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie; 
2. wypełniania zadań wynikających z funkcji pełnionych w Stowarzyszeniu; 
3. prezentacji celów i programu Stowarzyszenia na zewnątrz; 
4. terminowego opłacania składek członkowskich i innych zobowiązań na rzecz 

Stowarzyszenia. 
  

§15 
Utrata członkostwa następuje z chwilą: 

1. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia; 
2. podjęcia uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków w przypadku niewypełniania 

obowiązków statutowych, w szczególności z powodu niepłacenia składek przez okres 
co najmniej sześciu miesięcy, pomimo pisemnego upomnienia lub rażącego działania 
przynoszącego dobremu imieniu Stowarzyszenia ujmę; 

3. śmierci członka, który jest osoba fizyczną lub utraty osobowości prawnej członka – 
osoby prawnej; 
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4. od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje prawo odwołania do 
Walnego Zgromadzenia Członków. Zarząd jest zobowiązany pisemnie powiadomić 
członka o skreśleniu lub wykluczeniu w terminie 14 dni. Powiadomienie powinno 
zawierać przyczyny skreślenia lub wykluczenia oraz wskazanie możliwości odwołania 
się do Walnego Zgromadzenia Członków. 

  
Rozdział IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA 
  

§16 
Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zgromadzenie Członków; 
2. Zarząd; 
3. Komisja Rewizyjna; 

  
§17 

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa pięć lat. 
2. W przypadku ustąpienia członka bądź innej okoliczności powodującej zmniejszenie 

składu władz, o których mowa w §16 p. 2 i 3, w czasie trwania kadencji, władzom tym 
przysługuje prawo kooptacji. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 
jednej trzeciej liczby członków pochodzących z wyboru. 

3. Uchwały i postanowienia władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, 
podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością przy obecności co 
najmniej połowy ogólnej liczby członków. W razie równości głosów decyduje głos 
przewodniczącego obrad. Obradujący mogą uchwalić głosowanie tajne. 

  
§18 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków. Walne 
Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd corocznie. 
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd na wniosek Komisji 

Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej sześciu członków zwyczajnych lub z własnej 
inicjatywy w ciągu miesiąca od daty zgłoszenia wniosku. Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Członków rozpatruje wyłącznie sprawy dla których zostało zwołane. 

4. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia 
Członków powiadamia pisemnie członków Zarząd co najmniej na 14 dni przed 
terminem. Jeśli zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków nie stanowi inaczej, 
Walne Zgromadzenie Członków w drugim terminie odbywa się w tym samym miejscu 
pół godziny później 

5. Z głosem stanowiącym biorą udział w Walnym Zgromadzeniu Członków wszyscy 
członkowie zwyczajni. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos. Głos 
doradczy przysługuje osobom zaproszonym oraz członkom wspierającym i 
honorowym. 

6. Uchwały Walnego Zebrania Członków są podejmowane zwykłą większością głosów w 
pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków w obecności co najmniej połowy 
liczby członków uprawnionych do głosowania lub w drugim terminie Walnego 
Zebrania Członków bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do 
głosowania. 

7. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie zmian statutu, nadania i pozbawienia 
godności członka honorowego oraz rozwiązania Towarzystwa wymagają większości 
2/3 głosów członków w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków w obecności 
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co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania lub w drugim 
terminie Walnego Zebrania Członków bez względu na liczbę obecnych członków 
uprawnionych do głosowania. 

  
§19 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 
1. uchwalanie głównych kierunków, programów i planów działania Stowarzyszenia; 
2. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia; 
3. uchwalanie wysokości składki członkowskiej i zasad jej pobierania; 
4. podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu Stowarzyszenia; 
5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
6. podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek 

Komisji Rewizyjnej; nieudzielenie Zarządowi absolutorium jest równoznaczne z jego 
odwołaniem; 

7. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd Stowarzyszenia; 
8. podejmowanie uchwał oraz wyrażanie opinii w sprawach szczególnej wagi związanych 

z zakresem działalności Stowarzyszenia; 
9. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku; 
10. wybieranie i odwoływanie w głosowaniu tajnym członków Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej; 
11. wybieranie i odwoływanie w głosowaniu tajnym prezesa Stowarzyszenia; 
12. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do innych organizacji; 
13. podejmowanie decyzji o utworzeniu jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorstwa; 
14. rozpatrywanie skarg, wniosków lub odwołań członków Stowarzyszenia; 
15. rozpatrywanie odwołań kandydatów na członków Stowarzyszenia w sprawie 

nieprzyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia; 
16. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji 

innych władz Stowarzyszenia. 
  

§20 
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się od pięciu do ośmiu członków wybieranych przez 

Walne Zgromadzenie. Prezesa wybiera się w oddzielnym głosowaniu. 
2. Członkowie Zarządu konstytuują się na swoim pierwszym posiedzeniu, wybierając 

spośród siebie wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. 
  

§21 
Do kompetencji Zarządu należy: 

1. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków; 
2. kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz; 
3. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków; 
4. powoływanie i odwoływanie kierownika biura, jednostki organizacyjnej lub 

przedsiębiorstwa posiadającego uprawnienia kierownika zakładu pracy; 
5. podejmowanie decyzji w sprawach prowadzenia działalności gospodarczej; 
6. prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem funduszy na działalność statutową; 
7. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia; 
8. powoływanie komisji, zespołów i innych ciał doradczych oraz określanie ich zadań; 
9. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej. 

  
§22 

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał,  
i przewodniczy im prezes lub działający z jego upoważnienia wiceprezes. 
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2. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni 
członkowie Stowarzyszenia, przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub zaproszone osoby 
nie będące członkami Towarzystwa. 

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 
połowy liczby członków Zarządu. 

4. Organizację i tryb pracy Zarządu określa Regulamin Pracy Zarządu. 
  

§23 
Do zaciągania zobowiązań majątkowych Towarzystwa upoważnieni są uchwałą Zarządu 
działający łącznie prezes oraz: inny członek Zarządu lub inna upoważniona osoba. 
  

§24 
Dla ważności innych, niż w sprawach zaciągania zobowiązań majątkowych, pism i 
dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa. 
  

§25 
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie 

przewodniczącego i sekretarza. 
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w organach 

Stowarzyszenia. 
  

§26 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1. kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia; 
2. przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie 

wyjaśnień; 
3. składanie sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną 

działalności Stowarzyszenia; 
4. wnioskowanie do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Członków; 
5. wnioskowanie o skreślenie z listy członków Stowarzyszenia. 

  
§27 

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek komisji 
może uczestniczyć w obradach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym. 

2. Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Pracy Komisji 
Rewizyjnej. 

  
§28 

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności 
wszystkich członków. 

  
Rozdział V. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 
  

§29 
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
2. Fundusze Stowarzyszenia pochodzą ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, 

subwencji, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń majątkowych, 
poczynionych na rzecz Stowarzyszenia przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i 
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prawne; dochodów ze zbiórek i aukcji organizowanych przez Stowarzyszenia lub na jej 
rzecz; papierów wartościowych; praw majątkowych oraz pożytków i dochodów z tych 
praw; odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia; odsetek bankowych. 

3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 
  

§30 
Do zaciągania zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia upoważnieni są uchwałą 
Zarządu działający łącznie prezes lub zastępujący go wiceprezes oraz: inny członek 
Zarządu lub inna upoważniona osoba. 

  
Rozdział VI. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE 
STOWARZYSZENIA 
 

§31 
Uchwałę o zmianie statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków 
zgodnie z zasadami określonymi w §18 punkcie 7. 
  

§32 
Uchwałę w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie 
Członków zgodnie z zasadami określonymi w §18 punkcie 7. 
  

§33 
W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie 
Członków decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję 
Likwidacyjną, która przeprowadza likwidację Stowarzyszenia. Majątek pozostały po 
likwidacji Stowarzyszenia może być przekazany organizacjom o celach zbliżonych do 
celów Stowarzyszenia. 

  
Rozdział VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
  

§34 
We sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy 
Ustawy z dnia 7. kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 
104 z późn. zmianami) 
  

§35 
Postanowienia statutu wchodzą w życie z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o 
rejestracji Stowarzyszenia.  
 


