
Tekst jednolity po zmianie na mocy  uchwały nr 2/WZ/16 z dnia 23 czerwca 2016r 

 

 

STATUT 

POWIATOWEGO STOWARZYSZENIA   

INICJATYW GOSPODARCZYCH 

w Lwówku Śląskim 
 
I  Postanowienia ogólne. 

§ 1 

Powiatowe Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych, w Lwówku Śląskim zwane dalej Stowarzyszeniem, jest 

dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem jednostek samorządu terytorialnego   w celach niezarobkowych.  

 

§2 

Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności, co jest wyłączną 

działalnością Stowarzyszenia. 

 

§ 3 

Stowarzyszenie działa na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. –Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 01.79.855 tekst jednolity: 31.07.2001             

z późn. zmianami); 

2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.- o samorządzie gminnym ( Dz.U. 01.142.1591 tekst jednolity: 13.12.2001                 

z późn.  zmianami); 

3. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.- o samorządzie powiatowym (Dz.U. 01.142.1592 tekst jednolity: 13.12.2001 z 

późn. zmianami); 

3a.  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 06.96.873. tekst 

        jednolity:  27.10.2010 r. z  późn. zmianami) 
4. Niniejszego statutu. 

 

§ 4 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. 

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Lwówek Śląski. 

 

§5 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może 

zatrudniać pracowników. 

 

 

§6 

Stowarzyszenie może być członkiem  związków stowarzyszeń krajowych, zagranicznych i międzynarodowych oraz 

może współpracować z  innymi instytucjami . 

 

§ 7 

1. Stowarzyszenie używa pieczęci o treści Powiatowe Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych  w Lwówku Śląskim 

2. Stowarzyszenie może ustanowić znaki odznaki zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

II. Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. 

 

§ 8 

Stowarzyszenie  jednoczy działania podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego gminy, osoby fizyczne oraz 

inne podmioty na rzecz wspierania aktywności gospodarczej społeczności lokalnej . 

 

§9 

Celem Stowarzyszenia jest: 

1) pobudzanie aktywności społeczno-gospodarczej społeczności lokalnych; 

2) integrowanie i wspieranie działań na rzecz realizacji strategii rozwojowych; 

3) opracowywanie i wdrażanie instrumentów i rozwiązań na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego, w 

szczególności  ograniczających bezrobocie; 

4) inicjowanie kontaktów gospodarczych i społecznych z partnerami krajowymi i zagranicznymi; 

5) aktywizacja zawodowa mieszkańców, w szczególności osób niepełnosprawnych; 

6) współpraca z organizacjami, instytucjami i podmiotami gospodarczymi w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy; 

7) popieranie rozwoju obszarów wiejskich, 

8) promowanie i wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz rozwoju lokalnego. 
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§10 

Podstawowa działalność Stowarzyszenia opiera się na: 

1. prowadzeniu  Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości - jednostki szkolącej. 

2. prowadzeniu Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – siedziby instytucji około biznesowych Powiatu 

Lwóweckiego, 

2a.  prowadzeniu Funduszu Pożyczkowego dla mikroprzedsiębiorstw i organizacji pozarządowych, 

3. działalności  na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym; 

4. działalności charytatywnej; 

5. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

6. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

7. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

8. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 

9. promocji i organizacji wolontariatu; 

10. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie 

określonym w pkt 1-32, 

 

§ 11 

 Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 

1) wspieranie przedsięwzięć gospodarczych zmierzających do zagospodarowania istniejących ruchomości                    

i nieruchomości; 

2) organizację konsultacji, szkoleń i kursów ze szczególnym uwzględnieniem bezrobotnych; 

3) pozyskiwanie środków finansowych z programów pomocowych i innych źródeł; 

4) współpracę z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa w zakresie zagospodarowania majątku będącego w jej 

władaniu; 

5) działalność promującą walory gmin i powiatu; 

6) tworzenie systemów wsparcia finansowego dla podmiotów realizujących programy gospodarcze i społeczne 

akceptowane przez Stowarzyszenie; 

7) stałą  współpracę z organami do spraw zatrudnienia, fundacjami, funduszami pomocowymi, instytucjami 

kredytowymi oraz innymi organizacjami; 

8) opracowanie programów gospodarczych i społecznych oraz udzielanie pomocy innym podmiotom w ich 

opracowywaniu i realizacji; 

9) wypowiadanie się w sprawach publicznych istotnych dla rozwoju społeczności lokalnych; 

10) reprezentowanie interesów swoich członków wobec organów władz i administracji państwowej oraz innych 

podmiotów. 

11) i inne działania 

 

III. Członkostwo. Prawa i obowiązki członków. 

 

§ 12 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby prawne i fizyczne;. 

2. Członkami założycielami Stowarzyszenia mogą być jednostki samorządu terytorialnego; 

3. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być jednostki samorządu terytorialnego; 

4. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne, które wspierają Stowarzyszenie finansowo, 

organizacyjnie, sprzętowo lub w inny zadeklarowany sposób. 

5. Członkami honorowymi mogą być osoby prawne i fizyczne, które swoim działaniem lub autorytetem wybitnie 

wspierają cele Stowarzyszenia. 

 

§ 13 

1. Członkami założycielami są jednostkami samorządu terytorialnego, które po zapoznaniu się z celami 

Stowarzyszenia zadeklarują chęć przystąpienia do niego, podejmując stosowną uchwałę. 

2. Na listę członków założycieli można wpisać się najpóźniej do dnia zebrania założycieli. Przepis ust.1 stosuje się 

odpowiednio. 

3. Członkowie założyciele nabywają członkostwo zwyczajne z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu o 

rejestracji Stowarzyszenia. 

 

§ 14 

1. Przyjęcie  w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej, 

na podstawie uchwały Zarządu podjętej bezwzględną większością głosów i  po uiszczeniu wpisowego. 

2.  Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się 

do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od podjęcia uchwały. 

3. Procedurę przystąpienia jednostek samorządu terytorialnego do Stowarzyszenia, określają odrębne przepisy. 

4. Jednostki samorządu terytorialnego w Stowarzyszeniu reprezentuje następująca liczba delegatów: 

- Powiat Lwówecki -  5, w tym Starosta Lwówecki 

- Gmina Lwówek Śląski  -  4, w tym Burmistrz GiM Lwówek Śl. 
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- Gmina Wleń – 2, w tym burmistrz MiG Wleń 

- Gmina Lubomierz 2 – w tym Burmistrz GiM Lubomierz 

 

5. Delegaci mogą być odwołani przez właściwe organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego. 

 

§ 15 

 Przyjęcie w poczet   pozostałych członków Stowarzyszenia: 

1. Przyjęcie członka wspierającego następuje po złożeniu  pisemnej deklaracji członkowskiej oraz uchwały Zarządu 

Stowarzyszenia podjętej bezwzględną większością głosów, 

2. Nadanie członkostwa honorowego następuje decyzją Walnego Zebrania , na wniosek Zarządu , większością 2/3 

głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

 

§ 16 

1.Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo za pośrednictwem delegatów;  

a) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia oraz we wszystkich formach działalności statutowej; 

b) czynnego i biernego wyboru  władz Stowarzyszenia; 

c) decydować w sprawach Stowarzyszenia w zakresie przysługującego mu prawa głosu; 

d) zgłaszać wnioski, postulaty i dokumenty do uchwalenia przez Stowarzyszenie; 

e) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia i otrzymywać na nie odpowiedź Zarządu; 

f) korzystać ze statutowej działalności Stowarzyszenia , a zwłaszcza z porad, informacji, urządzeń, świadczeń i 

pomocy w zakresie prowadzonej działalności. 

2. Pozostali członkowie Stowarzyszenia mają prawo brać udział w Walnym Zebraniu oraz w posiedzeniach Zarządu      

z głosem doradczym bez stanowiącego oraz bez czynnego i biernego prawa wyborczego. 

 

§ 17 

Członkowie zwyczajni i wspierający Stowarzyszenia obowiązani są do: 

1) przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał Stowarzyszenia; 

2) przyczyniania się do realizacji celów Stowarzyszenia; 

3) aktywnego udziału w działalności statutowej i dbałości o dobre imię Stowarzyszenia; 

4) regularnego opłacania składek członkowskich. 

 

§ 18 

1. Nie opłacenie składki członkowskiej za jeden pełny okres płatności, stanowi podstawę do skreślenia z listy 

członków Stowarzyszenia. 

2. Decyzję o skreśleniu z przyczyn określonych w ust. 1 po uprzednim upomnieniu członka Stowarzyszenia 

podejmuje Zarząd, w formie uchwały. Przepis § 15, ust 2 stosuje się odpowiednio. 

3. Po uregulowaniu opłat i składek, na wniosek członka skreślonego z listy, Walne Zebranie  może podjąć decyzję      

o przywróceniu praw członkowskich. 

 

§ 19 

Wysokość wpisowego, składki członkowskiej oraz terminy i sposoby płatności na wniosek Zarządu, uchwala Walne 

Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

 

§ 20 

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w wyniku: 

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie; 

2) skreślenia z listy członków w trybie określonym w § 19 statutu; 

3) wykluczenie ze Stowarzyszenia w przypadku nie przestrzegania statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia na 

podstawie uchwały Walnego Zebrania  podjętej  na wniosek Zarządu. 

 

§ 21 

Członkostwo Stowarzyszenia oraz związane z nim prawa i obowiązki są niezbywalne. 

 

IV. Władze Stowarzyszenia oraz ich kompetencje. 

 

§ 22 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia- zwane dalej Walnym Zebraniem 

2. Zarząd Stowarzyszenia- zwany dalej Zarządem. 

3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia- zwana dalej Komisją Rewizyjną. 

 

§ 23 

1. Zarząd , Prezesa Zarządu oraz Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zebranie w odrębnym  tajnym głosowaniu, 

bezwzględną większością głosów , w obecności co najmniej dwóch trzecich delegatów ; 

2. Po upływie kadencji Zarząd i Komisja Rewizyjna działają  do dnia wyboru nowych władz. 
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§ 24 

Uchwały władz Stowarzyszenia- z wyjątkiem przypadków określonych w statucie- zapadają zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania – w głosowaniu jawnym. 

 

V. Walne Zebranie Członków. 

 

§ 25 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. Walne Zebranie członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane co najmniej raz w roku do 30 czerwca. 

4. Zwyczajne i nadzwyczajne Walnego Zebrania Członków  zwoływane jest  przez Zarząd, który powiadamia 

członków o terminie ,miejscu i porządku obrad listami poleconymi  lub w każdy skuteczny sposób, co najmniej 10 

dni przed terminem zebrania. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd: -  z własnej inicjatywy, na żądanie  

Komisji Rewizyjnej lub na żądanie 1/3 liczby uprawnionych członków Stowarzyszenia. 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie  Członków powinno odbyć się w terminie nie dłuższym niż 10 dni od podjęcia 

inicjatywy lub zgłoszenia żądania. 

7. Porządek Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd, powiadamiając o jego terminie, miejscu członków listami 

poleconymi lub w każdy skuteczny sposób co najmniej 10 dni przed terminem zebrania. 

8. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej ½ uprawnionych do głosowania w pierwszym 

terminie. W Przypadku braku quorum pierwszego terminu, Walne Zebranie obraduje w drugim terminie, który 

następuje po ½ h od wyznaczonego pierwszego terminu, bez względu na liczbę uczestników. 

9. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym 

członkowie wspierający, członkowie honorowi i zaproszeni goście. 

10. Walnym Zebraniom przewodniczy Prezes Zarządu lub osoba przez niego upoważniona. 

 

 

§ 26 

Walne Zebranie jest władne podejmować uchwały w sprawach objętych uchwalonym porządkiem obrad przy obecności 

co najmniej połowy liczby delegatów. 

 

§27 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

1. uchwalenie statutu i wprowadzanie w nim zmian; 

2. uchwalanie programów działania; 

3. wybór i  odwołanie Prezesa; 

4. wybór odwoływanie i  uzupełnianie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

5. stanowienie o kierunkach działania, przyjmowanie sprawozdań jego działalności oraz podejmowanie uchwał w 

sprawie absolutorium; 

6. uchwalanie regulaminu wyborczego władz Stowarzyszenia i innych regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia; 

7. uchwalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej oraz trybu ich wnoszenia; 

8. wybór banku prowadzącego obsługę finansową; 

9. uchwalanie rocznych planów finansowych Stowarzyszenia; 

10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu; 

11. podejmowanie uchwał w sprawach wnoszonych pod obrady Walnego Zebrania przez Komisję Rewizyjną oraz 

członków Stowarzyszenia; 

12. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych stowarzyszeń . 

 

 

VI. Zarząd 

 

§ 28 

1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. 

2. Liczba członków Zarządu odpowiada liczbie jednostek samorządu terytorialnego, będących członkami 

Stowarzyszenia 

3. W skład Zarządu wchodzą; 

a) Prezes; 

b) Wiceprezes; 

c) Skarbnik; 

d) Członkowie. 

4. Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona członków funkcyjnych: Wiceprezesa i Skarbnika. 

5. Uzupełnienie składu Zarządu w trakcie kadencji odbywa się w trybie przewidzianym dla jego wyboru. 

 

§ 29 

1. Zarząd wykonuje uchwały Walnego Zebrania, realizuje zadania i cele Stowarzyszenia określone w statucie. 
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2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu. W przypadku 

równej ilości głosów, rozstrzyga głos Prezesa; 

3. Zarząd może udzielić upoważnienia Prezesowi do składania jednoosobowego oświadczenia woli, związanych z 

prowadzeniem bieżących spraw Stowarzyszenia. 

 

§ 30 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1) przygotowanie projektów uchwał Walnego Zebrania; 

2) określenie sposobu wykonania uchwał i realizacji postanowień Walnego Zebrania; 

3) ustalenie projektów planów finansowych i planów działania Stowarzyszenia; 

4) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych posiedzeń Walnego Zebrania; 

5) powoływanie i rozwiązywanie komisji programowych, a także koordynacja ich działalności; 

6) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich; 

7) sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia; 

8) proponowanie wpisowego i wysokości składki członkowskiej; 

9) podejmowanie uchwał w sprawach bieżących mających na celu realizację zadań Stowarzyszenia, a nie 

zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania. 

 

 

§ 31 

Prezes Zarządu organizuje pracę Zarządu , kieruje bieżącymi pracami Stowarzyszenia oraz reprezentuje Stowarzyszenie 

na zewnątrz. W przypadku nieobecności Prezesa zakres jego kompetencji obowiązków przejmuje Wiceprezes. 

 

§ 32 

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 4  razy w roku. 

2. Organizacje i tryb pracy określa regulamin uchwalany przez Walne Zebranie. 

 

§ 33 

Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków 

Zarządu w tym Prezes lub Prezes i osoba  upoważniona przez Zarząd . 

 

VII. Komisja Rewizyjna. 

 

§ 34 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia w zakresie działalności finansowej. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym, 

bezwzględną większością głosów. 

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego. 

4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem innych organów Stowarzyszenia. 

5. Uzupełnienie składu Komisji w trakcie jej kadencji następuje w trybie określonym w ust.2. 

 

§ 35 

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrola działalności Zarządu pod względem celowości i zgodności z prawem; 

2) kontrola opłacania składek członkowskich; 

3) przedstawianie Zarządowi wniosków, uwag i zaleceń z każdej przeprowadzonej kontroli; 

4) przedstawianie na posiedzeniach Walnego Zebrania, sprawozdań ze swojej działalności; 

5) przedstawianie Walnemu Zebraniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za okres 

minionego roku. 

2. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia odbywa się co najmniej raz w roku. 

3. Szczegółowy tryb i zakres Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie. 

 

§ 36 

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają wgląd do dokumentów Stowarzyszenia. 

 

 

VIII. Majątek Stowarzyszenia oraz Gospodarka Finansowa. 

 

§ 37 

1.  Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do 

realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. 

 

2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z : 

a) składek członkowskich 

b) dotacji, 

c) środków otrzymywanych od sponsorów, 



 

6 

d) darowizn, 

e) zapisów i spadków, 

f) dochodów z własnej działalności, 

g) dochodów z majątku 

h) wpływy ze zbiórek publicznych; 

i) odsetki z wkładów na rachunkach bankowych. 

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa 

4. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd. 

5.  Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków: 

a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, 

b) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce, 

 

 

§ 38 

Stowarzyszenie może tworzyć z własnych dochodów fundusz pożyczkowy  dla organizacji pozarządowych  oraz 

małych - mikro - przedsiębiorstw  posiadających siedzibę  na  terenie  gmin członkowskich  stowarzyszenia. 

 

§ 39 

Do zawierania umów udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia 

wymagane jest zgodne współdziałanie  i podpisy dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Prezesa i osoby 

upoważnionej przez Zarząd. 

 

§ 40 

1. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania tylko majątkiem własnym. 

2. Członkowie Stowarzyszenia nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Stowarzyszenia. 

 

 

§ 41 

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o ustawę z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości 

(Dz.U. z 1994 r. Nr 121). 

2. Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada Zarząd. 

3. Środki finansowe Stowarzyszenia gromadzone są na własnym rachunku bankowym. 

 

§42 

Z majątku Stowarzyszenia zakazuje się: 

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, 

członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy 

organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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", 

 

2. 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 

 

3.  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 z celu 

statutowego, 

 

4.  zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej 

organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach 

wyższych niż rynkowe. 

 

IX. Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia. 

 

§ 43 

1. Uchwałę o zmianie statutu, połączeniu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć Walne Zebranie tylko 

wtedy, gdy w tym celu zostało zwołane. 

2. Stowarzyszenie może ulec rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zebrania oraz w innych przypadkach 

przewidzianych prawem. 

 

§ 44 

Zmiana statutu wymaga uchwały podjętej 2/3 głosów w obecności ponad połowy członków uprawnionych do 

głosowania. 
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§ 45 

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga  uchwały 3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych 

do głosowania. 

2. W razie rozwiązania Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie 

Zarządu, chyba, że uchwała ostatniego Walnego Zebrania postanowi inaczej. 

3. Uchwała o likwidacji Stowarzyszenia określa termin i tryb likwidacji oraz rozstrzyga o przeznaczeniu majątku 

Stowarzyszenia. 

4. W przypadku podjęcia uchwały o połączeniu się Stowarzyszenia, stosuje się odpowiednio zasady określone           

w ust. 3. 

5. Uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz przeznaczeniu jego majątku, wymagają dla swojej ważności 

zatwierdzenia przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego będących członkami Stowarzyszenia. 

 

X. Postanowienia końcowe. 

 

§ 46 

Pierwsze Walne Zebranie w celu wyboru przewidzianych w statucie władz Stowarzyszenia zwoła Komitet 

Założycielski w terminie jednego miesiąca od daty zarejestrowania Stowarzyszenia. 

 

§ 47 

W sprawach nie uregulowanych w statucie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa o stowarzyszeniach, ustawy 

o samorządzie gminnym oraz ustawy o samorządzie powiatowym. 

 

§ 48 

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały…………………………. 


