Statut
Stowarzyszenia Zachowania Krajobrazu Kulturowego
„Elfrida”

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1.Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Zachowania Krajobrazu Kulturowego
„Elfrida”, w dalszej części statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 713, ze zm.)
oraz niniejszego Statutu.
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest Kamionek Wielki 52, 82-340 gmina Tolkmicko, to jest
XVIII - wieczny dom podcieniowy „Elfrida” wpisany do księgi rejestru zabytków
nieruchomych Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem A-561.
§3
1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może także prowadzić działalność poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o tym samym lub podobnym zakresie i charakterze działania, jeżeli nie narusza to
zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczypospolita
Polska jest stroną. Decyzje o przynależności Stowarzyszenia do organizacji
międzynarodowych podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
§4
Stowarzyszenie powołano na czas nieokreślony
§5
1.Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym
względzie przepisami.
2.Stowarzyszenie posiada własne logo, które używane jest na dokumentach
i wydawnictwach Stowarzyszenia. Logiem Stowarzyszenia, za zgodą autorki, jest
miniatura reprodukcji obrazu „Żuławska kariatyda” autorstwa Margarity Staszulonok.
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Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§6
1. Celami stowarzyszenia są:
- działalność kulturalna, oświatowa i edukacyjna, to jest podejmowanie działań
i realizowanie przedsięwziąć polegających na wspieraniu i promocji opieki nad
zabytkami i zachowaniu krajobrazu kulturowego oraz organizowaniu, wspieraniu
i promocji lokalnej twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej związanej z tradycjami
i historią regionalnego rzemiosła oraz sztuki
- ochrona środowiska, to jest podejmowanie działań i realizowanie przedsięwziąć
służących zachowaniu naturalnych walorów krajobrazu oraz promocji tradycyjnych,
przyjaznych dla środowiska metod produkcji rzemieślniczej oraz ekologicznych metod
uprawy roślin
2. Nadrzędnym celem stowarzyszenia łączącym w sobie oba wyżej wymienione jest
zachowanie i wyremontowanie zabytkowego domu podcieniowego „Elfrida”, będącego
siedzibą Stowarzyszenia, poddanie go rewitalizacji i prowadzenie w nim domu
otwartego integrującego lokalną społeczność poprzez działania kulturalne, edukacyjne,
promujące regionalne rzemiosło, sztukę, ochronę zabytków, ochronę środowiska.
§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Uświadamianie społeczeństwu znaczenia dziedzictwa kultury jako ważnego
wyznacznika tożsamości narodowej, regionalnej i lokalnej, w tym skutków jakie dla tej
tożsamości ma zniszczenie krajobrazu kulturowego
2.Propagowanie

potrzeby

opieki

nad

krajobrazem

kulturowym,

to

jest

współistniejącymi ze sobą zabytkami i przyrodą oraz krzewienie wiedzy o zabytkach i
promowanie wiedzy historycznej z zakresu sztuki, architektury i charakterystycznych
dla poszczególnych regionów Polski tradycyjnych rzemiosł
3. Stworzenie i prowadzenie portalu internetowego w zakresie dotyczącym potrzeby
zachowania krajobrazu kulturowego na przykładzie historii domu podcieniowego
„Elfrida”
4. Stworzenie i prowadzenie w domu podcienionym „Elfrida” otwartego domu
aktywizującego lokalną i regionalną społeczność poprzez promocję sztuki, rzemiosła i
3

wiedzy o historii regionu i budowanie na tej podstawie istotnych więzi społecznych oraz
wzmacnianie lokalnej i regionalnej tożsamości
5.Organizowanie i prowadzenie spotkań, warsztatów, szkoleń, wykładów, odczytów,
konferencji, festynów i konkursów w zakresie dotyczącym, sztuki, rzemiosła, ochrony
zabytków oraz ochrony środowiska.
6. Organizowanie plenerów oraz wystaw plenerów oraz wystaw czasowych.
7. Organizowanie stałych ekspozycji dotyczących tradycji regionu w zakresie sztuki
i rzemiosła oraz historii lokalnej społeczności.
8. Współpracę z uznanymi artystami i uczelniami wyższymi w zakresie objętym celami
Stowarzyszenia
9. Współpracę z polskimi i zagranicznymi przedsiębiorstwami, instytucjami
i organizacjami społecznymi (fundacje, stowarzyszenia lokalne grupy działania itp.)
działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia
10.

Współpracę

z

jednostkami

państwowymi

i

samorządowymi,

zwłaszcza

z instytucjami ochrony zabytków, promocji sztuki i ochrony środowiska,
11. Współpracę z instytucjami naukowymi, muzeami, bibliotekami i archiwami.
12. Otaczanie bezpośrednią opieką obiektów zabytkowych przez członków
Stowarzyszenia oraz podejmowanie przy nich prac.
13. Poszukiwanie i gromadzenie środków na remonty i renowacje zabytków kultury
materialnej, w tym w pierwszej kolejności dotyczących siedziby Stowarzyszenia tj.
domu podcieniowego „Elfrida”, który jest zagrożony całkowitym zniknięciem
z krajobrazu kulturowego regionu, w tym występowanie o przeznaczone na ten cel
dotacje.
14. Tworzenie i pomnażanie funduszy przeznaczonych na rewitalizację zabytków, w
tym w pierwszej kolejności dotyczącą rewitalizacji siedziby Stowarzyszenia, które za
zgoda właściciela obiektu ma służyć społecznie użytecznym celom działalności
kulturalnej oraz z zakresu ochrony środowiska.
15. Prowadzenie działalności wydawniczej.
16. Zachowanie historycznego przydomowego sadu domu podcieniowego w
Kamionku oraz założenie tradycyjnego pokazowego ogrodu warzywnego przy
wykorzystaniu ekologicznych metod uprawy i ochrony roślin.
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Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia ich prawa i obowiązki
§8
1. Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających, honorowych.
2. Członkiem stowarzyszenia mogą być obywatele polscy, cudzoziemcy - zarówno
posiadający jak i nieposiadający miejsca zamieszkania na terytorium RP oraz polskie
i zagraniczne osoby prawne z zastrzeżeniem, że osoba prawna może być jedynie
członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§9
1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która
popiera statutowe cele Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację
2. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje
Zarząd w formie uchwały na postawie pisemnej deklaracji kandydata.
3. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu
przysługuje prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała
w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia
doręczenia uchwały Zarządu, o której mowa w ust. 2. Termin rozpatrzenia odwołania
przez Walne Zgromadzenie Członków od decyzji Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia
w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia wynosi 30 dni od dnia wniesienia
odwołania.
§ 10
1.Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna oraz osoba
prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
2. O przyjęciu danej osoby w poczet członków wspierających Stowarzyszenia
decyduje Zarząd w formie uchwały na postawie pisemnej deklaracji kandydata.
3. Od odmowy przyjęcia w poczet członków wspierających zainteresowanemu
przysługuje prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała
w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia
doręczenia uchwały Zarządu, o której mowa w ust. 2. Termin rozpatrzenia odwołania
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przez Walne Zgromadzenie Członków od decyzji Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia
w poczet członków wspierających Stowarzyszenia wynosi 30 dni od dnia wniesienia
odwołania.
§ 11
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła
wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia, jest zasłużona dla regionu
(powiatu), na obszarze którego znajduje się siedziba Stowarzyszenia lub której
życiorys jest związany z historią domu podcieniowego „Elfrida” w Kamionku Wielkim.
2.Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na
wniosek Zarządu albo co najmniej 7 członków Stowarzyszenia.
§ 12
1.Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:
a) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia
b) prawo uczestniczenia w działaniach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany :
a)brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia
b)przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
c) brać udział w walnych zebraniach Członków Stowarzyszenia
d) regularnie opłacać składki członkowskie
4.Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
5.Członkowie wspierający mają obowiązek: popierania działalności Stowarzyszenia,
wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał
władz Stowarzyszenia.
6.Członkowie honorowi są zwolnieni od obowiązku opłacania składek. Do obowiązków
honorowych członków Stowarzyszenia zalicza się przestrzeganie przez nich statutu i
uchwał władz Stowarzyszenia oraz branie udziału w działalności Stowarzyszenia i
realizacji jego celów.
7. Stowarzyszenie może do prowadzenia swoich spraw zatrudniać pracowników,
w tym swoich członków.
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§ 13
1. Członkostwo zwyczajne ustaje w czterech przypadkach : wystąpienia, skreślenia,
wykluczenia lub śmierci członka
2.Wystąpienie następuje na pisemny wniosek członka o rezygnacji z przynależności
do Stowarzyszenia, akceptowany przez Zarząd
3.Skreslenia z listy dokonuje Zarząd z powodu nie opłacania składki członkowskiej lub
niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia w ciągu kolejnych trzech lat.
4. Wykluczenie członka dokonywane jest przez Zarząd w przypadku prowadzenia
przez członka działalności na szkodę Stowarzyszenia, rażącego naruszenia zasad
statutowych Stowarzyszenia lub nieprzestrzeganie postanowień i uchwał władz
Stowarzyszenia.
6. Członkostwo wspierające ustaje w razie skreślania przez Zarząd z powodu
nieopłacania zadeklamowanej składki członkowskiej za okras ponad 1 roku,
niezrealizowania zadeklarowanej innej formy wsparcia przez okres roku od złożenia
deklaracji w tym przedmiocie lub w przypadku utraty osobowości prawnej lub śmierci
członka wspierającego będącego osobą fizyczną.
§ 14
Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu na skutek
skreślenia lub wykluczenia zainteresowanemu przysługuje prawo do odwołania się do
Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.
Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu
podjętej w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia członka ze Stowarzyszenia. Termin
rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie Członków od decyzji Zarządu w sprawie
skreślenia lub wykluczenia członka ze Stowarzyszenia wynosi 30 dni od dnia
wniesienia odwołania.
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Rozdział IV
Majątek Stowarzyszenia
§ 15
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje w szczególności ze składek członkowskich,
dotacji, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej,
o ile będzie prowadzona przez Stowarzyszenie, dochodów z majątku Stowarzyszenia,
dochodów ze zbiórek, akcji charytatywnych, imprez publicznych.
2. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji celów Statutowych
Stowarzyszenia
§ 16
1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd.
2. Postanowienia niniejszego statutu zabraniają:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w
stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia 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”,
b) przekazywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów
Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów
Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio
wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.
§ 17
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1. Majątek Stowarzyszenia gromadzony jest na rachunku bieżącym w postaci środków
bieżących, lokat i papierów wartościowych.
2. Majątek Fundacji gromadzony jest także w postaci nieruchomości, środków trwałych,
ruchomości i dóbr innych.

§ 18
1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach
określonych odrębnymi przepisami.
2. W księgach rachunkowych Stowarzyszenia, działalność gospodarcza, jeśli będzie
prowadzona zostanie wyodrębniona od działalności statutowej.

§ 19
1.Stowarzysznie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z przepisami
prawa i niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
a) Działalność historycznych miejsc i budynków 91.03
b) Działalność muzeów 91.02
c) Działalność obiektów kulturalnych 90.04
d) Artystyczna i literacka działalność twórcza 90.03
e) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.52
f) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.51
g) Pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59
h) Działalność wspomagająca edukację 85.60
i) Wydawanie książek 58.11.
j) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.
k) Pozostała działalność wydawnicza 58.19.
l) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.20.
m) Pola kempingowe i pola namiotowe 55.30.
n) Pozostałe zakwaterowanie 55.90.
o) Przygotowywanie i podawanie napojów 56.30
p) Sprzedaż

detaliczna

pozostałych

nowych

wyrobów

prowadzona

w

wyspecjalizowanych sklepach 47.78
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q) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach 47.79
r) Sprzedaż detaliczna żywności i napojów prowadzona na straganach i
targowiskach 47.81
s) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na
straganach i targowiskach 47.82
t) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i
targowiskach 47.89
u) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
Internet 47.91
v) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami 47.99
w) Uprawa warzyw 01.13
x) Uprawa drzew i krzewów owocowych 01.24
3.

Rozszerzenie działalności gospodarczej jest możliwe na postawie uchwały

Zarządu zaopiniowanej pozytywnie przez Komisję Rewizyjną.

Rozdział V
Władze stowarzyszenia
§ 20
Organami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna.
§21
1.Kadencja

Zarządu

Stowarzyszenia

i

Komisji

Rewizyjnej

trwa

3

lata

2. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie
Członków spośród członków Stowarzyszenia
3. Walne Zebranie Członków może odwołać członka Zarządu Stowarzyszenia lub
Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji i wybrać w to miejsce nowego członka
Zarządu lub Komisji Rewizyjnej na czas do końca kadencji, w trybie określonym w §25
Statutu.
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4. W razie zmniejszenia się składu Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej w
czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji.
Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W
tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.
§22
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, zwoływane jest w
trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym. Nadzwyczajne zebranie członków rozpatruje
tylko te sprawy, dla których zostało powołane.
§23
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
b) uchwalenie Statutu lub jego zmian,
c) wybór i odwołanie członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
d) rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu stowarzyszenia, wniesionych przez
jego członków
e) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego
majątku,
f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji
Rewizyjnej a także udzielanie władzom Stowarzyszenia absolutorium,
g) wybór spośród członków Stowarzyszenia pełnomocnika reprezentującego
Stowarzyszenie przy zamieraniu umów z członkiem zarządu lub w sporach z nim
h) nadawanie honorowego członkostwa,
§24
Tryb zwoływania Walnego Zebrania Członków:
a) Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia co najmniej 1 raz w roku,
b) Nadzwyczajne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek 2/3
członków Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogółu członków Stowarzyszenia w terminie
miesiąca,
c) o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków,
Zarząd stowarzyszenia zawiadamia członków Stowarzyszenia pisemnie lub w każdy
inny skuteczny sposób, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem, przy
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czym prawo osobistego udziału w Walnym zebraniu członków przysługuje wszystkim
członkom Stowarzyszenia.
§25
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają na Walnym Zebraniu Członków czynne
i bierne prawo wyborcze.
2. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
w pierwszym terminie, chyba że przepisy Statutu stanowią inaczej. W drugim terminie,
który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia, Walne Zebranie
Członków

może

obradować

bez

względu

na

liczbę

uczestników.

3. Kwalifikowana większość 2/3 głosów, przy obecności połowy członków
Stowarzyszenia w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę
uczestników,

wymagana

jest

przy

głosowaniu

w

sprawach:

a) odwoływania Prezesa, Członków Zarządu Stowarzyszenia i Członków Komisji
Rewizyjnej,
b) uchwalania i zmiany statutu,
c) uchylenia uchwały Zarządu Stowarzyszenia,
d) rozwiązania Stowarzyszenia.
4. Zarządzanie głosowania tajnego wymaga wniosku co najmniej 1/3 uczestników
Walnego Zebrania Członków.5. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden
głos.
§26
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech członków: Prezesa Zarządu
Stowarzyszenia i dwóch Członków Zarządu.
2. Wybieranie Zarządu Stowarzyszenia oraz odwoływanie członków Zarządu,
dokonuje się w trybie §25 Statutu przez Walne Zebranie Członków.
3. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej
jednak niż raz na pół roku.
4. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu nie jest powołany,
dotychczasowy Zarząd pełni swe funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd.
5.W razie zmian w składzie Zarządu w ciągu kadencji, okres pełnienia funkcji przez
nowo powołanych członków upływa z końcem kadencji całego Zarządu.
6.Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
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przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 27
1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego funduszami i
majątkiem
d) podejmowanie czynności prawnych związanych z obrotem finansowym,
zaciąganiem w imieniu Stowarzyszenia zobowiązań finansowych
e) ubieganie się o środki finansowe oraz przyjmowanie dotacji, zapisów, darowizn i
spadków w imieniu Stowarzyszenia
f) przyjmowanie członków Stowarzyszenia
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków
h) ustalanie wysokości składek członkowskich
i) uchwalanie regulaminu działania Zarządu Stowarzyszenia
j) zatrudnianie pracowników
2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy składu Zarząd. W razie równości głosów w przypadku
nieobecności jednego z członków Zarządu, rozstrzyga głos Prezesa Stowarzyszenia.
3. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia są otwarte dla wszystkich zwyczajnych
członków Stowarzyszenia.
4. Podział zadań pomiędzy członków Zarządu Stowarzyszenia jest ustalany na
bieżąco z zastrzeżeniem, że przygotowywanie projektów sprawozdań finansowych i
projektów rozliczeń otrzymanych dotacji jest obowiązkiem Prezesa Stowarzyszenia.
§ 28
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków: Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej oraz dwóch Członków Komisji Rewizyjnej.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnej innej funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
3. Wybieranie członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz odwoływanie
członków Komisji Rewizyjnej dokonuje się w trybie §25 Statutu przez Walne Zebranie
Członków.
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4. Komisja Rewizyjna w całości kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia, a w
szczególności:
a) kontroluje i ocenia działalność statutową, organizacyjną i finansową Stowarzyszenia
b) wydaje opinie i zalecenia w razie stwierdzenia uchybień w pracy Zarządu
Stowarzyszenia
c) prezentuje Walnemu Zebraniu Członków informacje o swojej działalności
d) występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów w
obecności połowy składu Komisji Rewizyjnej.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu
Stowarzyszenia bez prawa do głosowania.
Rozdział VI
Składanie oświadczeń woli
§ 29
1. Do składania oświadczeń woli w sprawach niemajątkowych upoważniony jest
Prezes Zarządu lub dwóch Członków Zarządu łącznie. Do składania oświadczeń woli
w sprawach majątkowych do kwoty 10 000 zł upoważniony jest Prezes Zarządu
jednoosobowo, a powyżej tej kwoty dwóch Członków Zarządu łącznie.
2.Przy zawieraniu przez Stowarzyszenie umów z członkiem zarządu lub w sporach
z nim - Stowarzyszenie reprezentuje pełnomocnik ustanowiony na mocy uchwały
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Pełnomocnik jest wybierany wyłącznie
spośród członków Stowarzyszenia, którzy nie pełnią żadnej funkcji w Zarządzie
Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII
Rozwiązywanie Stowarzyszenia
§30
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w
innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa
sposób jego likwidacji.
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3. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia pozostałe środki majątkowe przekazuje
się innym fundacjom i stowarzyszeniom nie nastawionym na zysk o celach zbliżonych
do celów działania Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VIII
Postanowienie końcowe

§31
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy
Prawa o stowarzyszeniach.

15

