Statut
Sarko Stowarzyszenia
ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne
§1
Sarko Stowarzyszenie zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną i działa na
podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego
Statutu.
§2
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony. Stowarzyszenie jest apolityczne i nie
będzie rejestrowało komitetów wyborczych.
§3
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice.
§4
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego
realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza
granicami kraju.
§5
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§6
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem
tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§7
Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem osób, w tym chorych na sarkoidozę, członków
ich rodzin i opiekunów oraz ludzi dobrej woli zainteresowanych realizacją celów
Stowarzyszenia.
§8
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

§9
Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
ROZDZIAŁ II. Cele i formy działania
§ 10
Stowarzyszenie ma na celu wszechstronną integrację i poprawę sytuacji osób chorych na
Sarkoidozę (chorobę Besniera-Boecka-Schaumanna). Stowarzyszenie realizuje zadania
publiczne na rzecz grupy tych osób – członków Stowarzyszenia oraz innych osób, będących w
podobnej sytuacji zdrowotnej i życiowej - w sferze określonej w art. 4 ustawy o pożytku
publicznym i o wolontariacie.
W szczególności celem Stowarzyszenia jest:
1)

wszechstronna pomoc chorym na sarkoidozę, ich rodzinom i specjalistom,

2)

wspieranie, organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji, rehabilitacji, opieki i

pracy na rzecz chorych na sarkoidozę, w tym osób niepełnosprawnych chorych na sarkoidozę,
3)

organizowanie banku danych na temat sarkoidozy,

4)

podnoszenie wiedzy na temat sarkoidozy,

5)

ochrona i promocja zdrowia chorych na sarkoidozę,

6)

działanie na rzecz poprawy opieki zdrowotnej nad chorymi na sarkoidozę oraz poprawy

jakości ich życia,
7)

integracja środowiska tj. osób chorych na sarkoidozę, ich rodzin wraz z resztą

społeczeństwa,
8)

udzielanie wsparcia, w tym pomocy społecznej członkom Stowarzyszenia chorującym

na sarkoidozę oraz innym osobom dotkniętym tą chorobą, w tym osób niepełnosprawnych
chorych na sarkoidozę,
9)

organizowanie imprez turystycznych i krajoznawczych w związku z integracją chorych

na sarkoidozę oraz innych osób zainteresowanych tematyką tej choroby,
10)

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu amatorskiego, jako jednej z

form rehabilitacji oddechowej u osób chorych na sarkoidozę,
11)

przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu i społecznemu chorych na sarkoidozę.
§ 11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1)

organizowanie, realizowanie i wspieranie sympozjów, konferencji, szkoleń, seminariów,

debat

publicznych,

warsztatów,

międzynarodowych (PKD 85.59.B),

konsultacji

społecznych

oraz

wymian

i

spotkań

2)

organizowanie

spotkań

i

zjazdów

o

charakterze

regionalnym,

krajowym

i

międzynarodowym dla chorych na sarkoidozę i zainteresowanych tematyką tej choroby (PKD
79.90.C),
3)

wymianę doświadczeń leczniczo-rehabilitacyjnych między chorymi oraz personelem

medycznym i pomocniczym (PKD 85.59.B),
4)

działalność wydawniczą (PKD 58),

5)

wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia (PKD

94.99.Z),
6)

podejmowanie wszelkich działań zmierzających do podniesienia wiedzy na temat

sarkoidozy, w szczególności na temat sposobów jej leczenia i rehabilitacji chorych (PKD
94.99.Z),
7)

pomoc chorym w uzyskiwaniu leków i sprzętu rehabilitacyjnego oraz w dostępie do

właściwego leczenia (PKD 94.99.Z),
8)

pomoc chorym w organizowaniu odpowiedniego dla stanu ich zdrowia wypoczynku

(PKD 94.99.Z),
9)

współpracę z zakładami opieki zdrowotnej, poradniami (PKD 85.59.B),

10)

współpracę z ośrodkami dydaktycznymi oraz lekarzami zajmującymi się chorymi na

sarkoidozę (PKD 85.59.B),
11)

udzielanie pomocy finansowej chorym na sarkoidozę (PKD 88.99.Z),

12)

podejmowanie wszelkich działań mających na celu poprawę jakości życia chorych na

sarkoidozę (PKD 94.99.Z),
13)

propagowanie aktywności fizycznej wśród chorych na sarkoidozę (PKD 93.19.Z),

14) organizowanie form aktywizacji zawodowej uwzględniające ograniczenia wywołane
sarkoidozą (PKD 94.99.Z),
15)

współpracę z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których

celem jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz chorych na sarkoidozę i inne
choroby rzadkie (94.99.Z),
16)
celów

zbieranie funduszy, środków finansowych i zasobów materialnych, służących realizacji
Stowarzyszenia,

a

w

szczególności

pozyskiwanie

grantów

państwowych,

samorządowych i europejskich,
17)

współpracę z władzami, instytucjami, sektorem gospodarczym, organizacjami

pozarządowymi, środkami masowego przekazu w kraju, oraz instytucjami naukowymi oraz
ośrodkami terapeutycznymi w kraju i poza jego granicami,

18)

udzielanie wsparcia merytorycznego inicjatywom społecznym, podejmowanym w

zakresie zbieżnym z celami Stowarzyszenia,
19)

organizację i promowanie wolontariatu,

20)

prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
§ 12

Nieodpłatna działalność pożytku publicznego obejmuje działania wskazane w § 11 pkt 1-15
Statutu.
§ 13
Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie:
1)

pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),

2)

działalność wydawnicza (PKD 58),

3)

pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

(PKD 79.90.C),
4)

pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z).
§ 14

Stowarzyszenie może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz
z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, osobom prawnym oraz nie
posiadającym

osobowości

prawnej

jednostkom

organizacyjnym

zasłużonym

dla

Stowarzyszenia, przyczyniającym się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
§ 15
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Realizowana przez Stowarzyszenie
działalność statutowa jest nieodpłatną i odpłatną działalnością pożytku publicznego. Przychód z
działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku
publicznego. Nadwyżka przychodów nad kosztami jest przeznaczana na działalność pożytku
publicznego.
ROZDZIAŁ III. Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 16
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1)

członków zwyczajnych,

2)

członków wspierających,

3)

członków honorowych.

§ 17
1)

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoby prawne działają

w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
2)

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 18

1)

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna pełnoletnia posiadająca zdolność do

czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która złoży deklarację
członkowską.
2)

Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później

niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. W razie odmowy przyjęcia w poczet
członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć
na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania.
3)

Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko

Walnego Zebrania jest ostateczne.
§ 19
Członek zwyczajny ma prawo:
1)

wybierać i być wybierany do władz Stowarzyszenia,

2)

uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,

3)

zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

4)

korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowaniu działań zgodnych z

jego celami statutowymi,
5)

brać czynny udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z

prawem głosu.
§ 20
Członek zwyczajny ma obowiązki:
1)

przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

2)

regularnie opłacać składki członkowskie,

3)

aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia.
§ 21

1)

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna pełnoletnia, osoba fizyczna

niepełnoletnia lub prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele
statutowe, która udziela mu pomocy finansowej lub merytorycznej i złoży deklarację
członkowską.

2)

Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach

Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące
podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
3)

Przyjęcia nowych członków wspierających dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie

później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. W razie odmowy przyjęcia w
poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia
złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania.
4)

Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko

Walnego Zebrania jest ostateczne.
§ 22
Każda osoba fizyczna pełnoletnia ma prawo zwrócić się na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia
z prośbą o zmianę statusu członka:
1)

ze zwyczajnego na wspierającego,

2)

z wspierającego na zwyczajnego.

O zmianie statusu członka decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.
§ 23
1)

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie

zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2)

Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na

wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
3)

Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może

jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym
posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
4)

Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 24

1)

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a)

dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie

Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
b)

śmierci lub utraty osobowości prawnej,

c)

uchwały Zarządu z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 2 lat,

d)

uchwały Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz

Stowarzyszenia oraz działania na szkodę Stowarzyszenia,
e)

utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

f)

likwidacji Stowarzyszenia.

2)

Osoba skreślona na podstawie § 24 pkt 1c lub pkt 1d ma prawo wniesienia odwołania

do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. Walne Zebranie
rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
ROZDZIAŁ IV. Władze Stowarzyszenia
§ 25
Władzami Stowarzyszenia są:
1)

Walne Zebranie Członków, zwane dalej Walnym Zebraniem,

2)

Zarząd,

3)

Komisja Rewizyjna.
§ 26

Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania
tajnego.
§ 27
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 1/3
składu organu.
Walne Zebranie Członków
§ 28
1)

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2)

Walne Zebranie może być:

a)

Zwyczajne,

b)

Nadzwyczajne.

3)

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery

lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
4)

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a)

z własnej inicjatywy,

b)

na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c)

na wniosek 1/3 liczby członków zwyczajnych.

5)

Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie 4 miesięcy od daty

zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

6)

O terminie i miejscu Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia poprzez umieszczenie

informacji na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia, co najmniej na 30 dni przed
terminem Walnego Zebrania.
7)

Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością

głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w
pierwszym terminie. W drugim terminie zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę
obecnych członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków może zwykłą większością
głosów podjąć decyzję o utajnieniu głosowania.
8)

Walnym Zebraniem kieruje wybierany każdorazowo Przewodniczący Walnego

Zebrania. Przewodniczący nie może być członkiem Zarządu, ani Komisji Rewizyjnej.
§ 29
Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
1)

ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,

2)

uchwalanie statutu i jego zmian,

3)

zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4)

wybór i odwołanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5)

decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,

6)

podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

7)

rozpoznanie odwołań od uchwał Zarządu,

8)

zatwierdzanie sprawozdań finansowych,

9)

powoływanie Honorowego Prezesa Stowarzyszenia, na wcześniejszy wniosek Zarządu

Stowarzyszenia lub co najmniej 10 członków Stowarzyszenia,
10)

podejmowanie uchwał w zakresie określonym w § 23 pkt 2).

Zarząd Stowarzyszenia
§ 30
1)

Zarząd składa się z od 3 do 5 osób. Pracami Zarządu kieruje Prezes. W skład Zarządu

nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2)

Zarząd wybiera ze swego grona sekretarza i skarbnika. W przypadku gdy Zarząd liczy

więcej niż 3 osoby, może powołać osobę funkcyjną w osobie wiceprezesa.
3)

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w razie potrzeby. Posiedzenia zarządu mogą być

również zwołane na żądanie 2 członów Zarządu.
4)

Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

§ 31
Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należą wszelkie czynności wchodzące w zakres
działania Stowarzyszenia, a niezastrzeżone w Statucie dla Walnego Zebrania Członków lub
Komisji Rewizyjnej.
Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
1)

realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków i kierowanie całokształtem

działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
2)

reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, i działanie w jego imieniu,

3)

uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,

4)

sprawowania zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

5)

podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i

ruchomego,
6)

podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,

7)

zwoływanie Walnego Zebrania,

8)

podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i skreślania członków zwyczajnych,

wspierających,
9)

rozpatrywanie

sporów

pomiędzy

członkami,

powstałych

na

tle

działalności

Stowarzyszenia,
10)

składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,

11)

podejmowania uchwał o przynależności do innych organizacji.
§ 32

Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy ustalanie wysokości składek członkowskich oraz
zwalnianie z ich płacenia. Zarząd Stowarzyszenia posiada prawo do uchwalania regulaminów
określających tryby, terminy, sposoby oraz warunki opłacania i zwalniania ze składek
członkowskich.
§ 33
Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez Walne Zebranie Członków regulaminu.
Zebrania Zarządu mogą odbywać się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
umożliwiających uczestnikom zebrania wzajemną komunikację, wyrażenie swojej opinii,
zapoznanie się z opiniami pozostałych uczestników, oraz oddanie ważnego głosu w głosowaniu
na odległość.
§ 34
1)

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. Zarząd

może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego. W sytuacji równego rozłożenia

głosów decyduje głos Prezesa. Do ważności uchwał potrzebna jest obecność przynajmniej
połowy składu osobowego Zarządu Stowarzyszenia.
2)

W sprawach niemajątkowych do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia

uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie. W sprawach majątkowych
oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składają łącznie dwaj członkowie Zarządu, w tym
Prezes lub Skarbnik. Zarząd Stowarzyszenia może w formie uchwały powołać pełnomocnika
do reprezentacji Stowarzyszenia w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa z zastrzeżeniem,
że może on składać oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia tylko i wyłącznie z Prezesem
lub Skarbnikiem.
§ 35
Do realizowania swoich zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego dyrektora,
który kieruje pracami biura na podstawie regulaminu, ustalonego przez Zarząd.
§ 36
Zarząd Stowarzyszenia może dla poszczególnych czynności powołać komisje, do których mogą
wejść także członkowie Stowarzyszenia nie należący do Zarządu Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna
§ 37
1)

Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia, powołanym do sprawowania kontroli

nad jego działalnością. Komisja Rewizyjna jest organem całkowicie odrębnym od Zarządu
Stowarzyszenia i nie podlega mu w żaden sposób.
2)

Komisja Rewizyjna składa się z od 2 do 3 członków, którzy wybierają spośród siebie

Przewodniczącego Komisji. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby skazane
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu
Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
3)

Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata.
§ 38

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1)

kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2)

przeprowadzanie okresowych kontroli: wykonania przez Zarząd Stowarzyszenia planów

finansowo-gospodarczych i planów z innych form działalności gospodarki finansowej,
zabezpieczenia majątku i rachunkowości Stowarzyszenia,

3)

przeprowadzanie kontroli sprawozdań finansowych,

4)

przeprowadzanie kontroli organizacji wewnętrznej Stowarzyszenia,

5)

opracowanie oceny wyników działalności Stowarzyszenia w świetle przeprowadzonych

kontroli i na podstawie rocznego sprawozdania finansowego,
6)

opracowywanie zaleceń pokontrolnych dla Zarządu Stowarzyszenia zmierzających do

usunięcia stwierdzonych uchybień i niedociągnięć w pracy Zarządu i w działalności
Stowarzyszenia lub mających na celu usprawnienie działalności Stowarzyszenia,
7)

występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i

żądanie wyjaśnień,
8)

zwoływanie

Nadzwyczajnego

Walnego

Zebrania

w

razie

stwierdzenia

nie

wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwołania
posiedzenia Zarządu,
9)

zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie

ustalonym w statucie,
10)

składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia

absolutorium dla Zarządu,
11)

składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
§ 39

Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą
większością głosów w obecności przynajmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej. Komisja
może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego. W sytuacji równego rozłożenia
głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Zebrania Komisji Rewizyjnej
mogą odbywać się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających
uczestnikom zebrania wzajemną komunikację, wyrażenie swojej opinii, zapoznanie się z
opiniami pozostałych uczestników, oraz oddanie ważnego głosu w głosowaniu na odległość.
§ 40
1)

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach

Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.
2)

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem

doradczym.
3)

Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego przez Walne Zebranie

Członków regulaminu.
4)

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich

szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 41
Komisja Rewizyjna może dla poszczególnych czynności powołać komisje, do których mogą
wejść także członkowie Stowarzyszenia nie należący do Komisji Rewizyjnej.
ROZDZIAŁ V. Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa
§ 42
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1)

składki członkowskie,

2)

darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej oraz zbiórki

publicznej,
3)

dotacje, subwencje, środki z funduszy publicznych,

4)

dochody z majątku Stowarzyszenia,

5)

wpływy z działalności statutowej,

6)

odsetki bankowe,

7)

odliczenia podatkowe,

8)

dochody z innych źródeł.
§ 43

1)

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być

użyte tylko do realizacji celów statutowych.
2)

W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami

prawa składa Zarząd Stowarzyszenia.
3)

W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia jej Zarząd składa

oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
§ 44
Stowarzyszenie

prowadzi

gospodarkę

finansową

i

ewidencję

księgową

zgodnie

z

obowiązującymi przepisami prawa. Rokiem obrachunkowym Stowarzyszenia jest rok
kalendarzowy.
§ 45
Statut Stowarzyszenia zabrania:
1)

Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w

stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi 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 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

Stowarzyszenia

na

rzecz

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 Stowarzyszenia.
4)

Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie

organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
ROZDZIAŁ VI. Postanowienia końcowe
§ 46
1.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie

bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania.
2.

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie bezwzględną

większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
3.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa

sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
4.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia mogą zostać

przeznaczone mocą uchwały Walnego Zebrania Członków na rzecz działających w RP
organizacji o zbliżonych celach.
§ 47
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach.

