Jednolity Tekst Statutu Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa

Załącznik do uchwały nr 5/2020 z dnia 24.04.2020r. Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa

STATUT STOWARZYSZENIA KORONA PÓŁNOCNEGO
KRAKOWA
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1.
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa i jest
organizacją działającą na podstawie prawa polskiego, w dalszych postanowieniach
zwane Stowarzyszeniem.
§2.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą
władz Stowarzyszenia jest miejscowość Zagórzyce Dworskie, gmina Michałowice.
§3.
1.

2.
3.

4.

Stowarzyszenie
może
współpracować
z krajowymi,
zagranicznymi
i międzynarodowymi organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu
działania.
Stowarzyszenie może przystępować do innych organizacji krajowych lub
zagranicznych, o których mowa w ust.1.
Stowarzyszenie jest Lokalną Grupą Działania w rozumieniu ustawy z dnia 7
marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.
U. z 2007 r. Nr 64, poz.427 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(Dz. U. z 2015 r. poz. 349 z późn. zm.).
Nadzór nad działalnością stowarzyszenia sprawuje Marszałek Województwa
Małopolskiego.
§4.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków.
Przewiduje się możliwość etatowego zatrudniania pracowników dla prowadzenia
działalności statutowej i organizacyjnej. Członkowie Zarządu, Rady i Komisji
Rewizyjnej mogą otrzymywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach.
Stowarzyszenie może używać znaków, barw, pieczęci i oznak, zgodnie
z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
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§5.
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

Rozdział I
Cele i formy działania Stowarzyszenia.
§6.
Celem Stowarzyszenia jest:
1) działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a zwłaszcza regionu 5 gmin:
Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś,
Zielonki;
2) wspieranie udziału organizacji pozarządowych w promocji obszarów wiejskich;
3) wspieranie społecznej aktywności obywateli;
4) tworzenie lokalnego społeczeństwa informatycznego;
5) promowanie lokalnych produktów, w tym produktów produkcji rolnej;
6) pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami
pozarządowymi oraz wymiana informacji o inicjatywach związanych
z aktywizacją środowisk lokalnych;
7) integracja mieszkańców z terenu w/w 5 gmin, tworzenie warunków do
bezkonfliktowego współżycia między dotychczasowymi mieszkańcami
a osobami „nowo osiadłymi”;
8) promowanie samorządności terytorialnej, lokalnych inicjatyw mieszkańców,
inicjatyw gospodarczych;
9) wspieranie mieszkańców w aktywnym uczestnictwie w rozwoju obszarów
wiejskich;
10)zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej regionu w/w 5 gmin;
11)rozwój turystyki, jako czynnika stymulującego postęp społeczno-gospodarczy
regionu w/w 5 gmin, z uwzględnieniem potrzeb w zakresie ochrony
środowiska;
12)ochrona i promocja środowiska naturalnego;
13)promowanie rozwoju agroturystyki;
14)wspieranie ochrony zabytkowych obiektów i ich otoczenia oraz dziedzictwa
kulturowego,
15)finansowanie osób prawnych i fizycznych na realizacje inicjatyw oddolnych
w formie grantów, dotacji, stypendiów.
§7.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w szczególności poprzez:
1) Prowadzenie
działań
jako
„Lokalna
Grupa
Działania”
(LGD),
a w szczególności poprzez opracowanie i realizację Strategii Rozwoju
Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) w rozumieniu ustawy
z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności
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(Dz. U. z 18 marca 2015 r. poz. 378) przepisów wykonawczych do tej ustawy
oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 dla
obszaru działania LGD,
2) Współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym
samym lub podobnym charakterze,
3) Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem
gospodarczym, środkami masowego przekazu,
4) Prowadzenie
działalności
informacyjnej,
promocyjnej,
szkoleniowej,
badawczej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych,
5) Organizację imprez i wydarzeń promujących region 5 podkrakowskich gmin,
6) Wspieranie rozwoju i modernizację infrastruktury noclegowej i innej
infrastruktury technicznej,
7) Promowanie rozwoju i modernizacji infrastruktury gastronomicznej, m.in.
w obiektach podkreślających specyfikę regionu 5 wyżej opisanych gmin,
8) Opracowanie i tworzenie systemów informacji turystycznej,
9) Rozwój i modernizację infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form
turystyki, w tym budowa i modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych,
10)Podniesienie konkurencyjności i promocję regionalnych produktów rolnych,
turystycznych i kulturowych poprzez pomoc w dostępie do rynków,
11)Promowanie działań mających na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego
oraz rewitalizację, konserwację, renowację oraz adaptację historycznych
i zabytkowych obiektów wraz z ich otoczeniem,
12)Współpracę z samorządem terytorialnym oraz instytucjami działającymi na
rzecz rozwoju regionu,
13)Inne działania realizujące cele statutowe.
§8.
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych
w odrębnych przepisach, z uwzględnieniem następujących dziedzin:

1) PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie
sklasyfikowana
2) PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
i rekreacyjnych
3) PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
4) PKD 85.59 B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane
5) PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
6) PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego
zakwaterowania
7) PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
2. Cały dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia może być przeznaczony
wyłącznie na realizację celów statutowych i nie może być podzielony pomiędzy jego
członków.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
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§9.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
- członków zwyczajnych,
- członków wspierających,
- członków honorowych.
§10.
skreślony.
§11.
1. Członkiem zwyczajnym może być:
a) osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, pragnąca
urzeczywistniać cele Stowarzyszenia,
b) osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego z wyłączeniem
województw, działająca na obszarze, którego dotyczy LSR, która wykonuje
działalność związaną z realizacją celów Stowarzyszenia i która przedstawi
uchwałę organu stanowiącego, zawierającą deklarację przystąpienia do LGD,
deklarację działania na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR oraz wskazanie
osoby reprezentującej osobę prawną w LGD.
2. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch
tygodni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację jednego członka
zwyczajnego. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków,
zainteresowany winien być zawiadomiony o decyzji Zarządu na piśmie w ciągu
14 dni od daty podjęcia uchwały. W razie odmowy przyjęcia na członka,
zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia
złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Zebranie rozpatruje
odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest
ostateczne.
3. Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b) zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
c) korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych
działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
4. Członek zwyczajny ma obowiązek:
a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz
Stowarzyszenia,
b) regularnego opłacania składek członkowskich, jeżeli zostaną one uchwalone
przez Walne Zgromadzenie
c) aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia.
§12.
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna,
która wniosła szczególny wkład w działalność i rozwój stowarzyszenia a także
wybitna osobistość z życia społeczno-gospodarczego i kulturalnego regionu.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu
Stowarzyszenia.
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3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz
Stowarzyszenia.
5. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§13.
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub
fizyczna
uznająca cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego
działalność statutową,
2. Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na
podstawie podpisanej deklaracji przez 3 członków zwyczajnych.
3. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział, za
pośrednictwem swojego przedstawiciela, w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do
władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez
Stowarzyszenie zadań.
4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się
z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej
deklaracji.
§14.
1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu
o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członka.
2. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:
a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,
b) automatycznego skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego
zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dwóch lat, jeśli składki
zbierane są rocznie,
c) śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym,
d) wykluczenia przez Zarząd w przypadku braku aktywnego uczestniczenia w
realizacji celów i pracach Stowarzyszenia
3. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
a) działania na szkodę Stowarzyszenia,
b) naruszania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) popełnienia czynu hańbiącego.
4. Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie
do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na
piśmie. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
§ 15.
Nagrody, wyróżnienia i kary
1. Stowarzyszenie ma prawo nagradzania i wyróżniania oraz nakładania kar na
Członków Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie może występować do właściwych organów z wnioskami o nadanie
odpowiednich odznaczeń dla swoich wyróżniających się członków.
3. Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania, a także tryb
postępowania dyscyplinarnego i zasady stosowania kar, jak również ich rodzaje
określają przepisy prawa i uchwała Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.
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Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§16.
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej "Walnym Zebraniem"
2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej "Zarządem",
3. Komisja Rewizyjna,
4. Rada.
§17.
1. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady trwa 2 lata. Okres kadencji liczony
jest od daty powołania danego członka do Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Rady.
2. W przypadku wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu
epidemii, względnie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu
nadzwyczajnego, kadencja władz Stowarzyszenia, tj.: Zarządu Stowarzyszenia,
Komisji Rewizyjnej i Rady ulega przedłużeniu o okres trwania stanu epidemii,
względnie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu nadzwyczajnego oraz
dalszych 30 dni liczonych od dnia odwołania ww. stanów.
3. W przypadku zmniejszenia się liczby obieralnych członków Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej poniżej 3 osób w trakcie trwania kadencji, Zarząd zwołuje Walne
Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
4. Członek Stowarzyszenia może zasiadać tylko w jednym organie władz.
§18.
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Walne Zebrania Członków mogą być: zwyczajne i nadzwyczajne,
2. O terminie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wraz
z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków pisemnie na 7
dni przed terminem obrad.
3. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane co najmniej raz na rok kalendarzowy
przez Zarząd „Stowarzyszenia", nie później niż do 30.04 danego roku
kalendarzowego.
4.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
a) z inicjatywy Zarządu,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek przynajmniej 1/3 ogólnej liczby członków stowarzyszenia,
d) w wypadkach gdy nakazuje to obowiązujące prawo.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie musi odbyć się nie później niż 30 dni od
zgłoszenia wniosku.
6.Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków są
podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej 1/2 ogólnej liczby członków plus 1.
7.W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos
przewodniczącego Walnego Zebrania.
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8.Wybory do Władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności
co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków plus 1.
9.W razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania następuje w drugim (innym)
terminie, a jego ważność oraz ważność podejmowanych uchwał nie jest
uzależniona od ilości obecnych na nim członków. Przepisu tego nie stosuje się do
wymogu quorum przy podejmowaniu uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
10.Walne Zebranie Członków:
a) ustala kierunki i program działania Stowarzyszenia,
b) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady
c) decyduje w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,
d) wybiera Zarząd, Komisję Rewizyjną i Radę
e) może odwołać z funkcji Prezesa Zarządu, oraz innych członków Zarządu,
Przewodniczącego i Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącego i członków
Rady (uchwała taka wymaga większości 2/3 głosujących),
f) uchwala zmiany statutu Stowarzyszenia (uchwała taka wymaga większości
2/3 głosujących),
g) zatwierdza regulaminy Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady
h) może podjąć (większością kwalifikowaną 2/3 głosów) uchwałę o rozwiązaniu
Stowarzyszenia,
i) rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu,
j) nadaje tytuły członka honorowego Stowarzyszenia
k) podejmuje decyzje we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych do
kompetencji innych organów stowarzyszenia.
§19.
1.Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za
swoją pracę przed Walnym Zebraniem.
2. Zarząd składa się minimum z 3 osób (w tym Prezesa) i nie więcej niż 5 osób. Na
posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesów. Uchwały
podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ponad 1/2
ogólnej liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje
głos Prezesa.
3. Członkowi Zarządu w okresie sprawowania funkcji przysługuje wynagrodzenie za
udział w posiedzeniu Zarządu. Wynagrodzenie będzie ustalane raz w roku
odrębną uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Szczegóły związane z pracą zarządu określa regulamin Zarządu.
5. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 3
miesiące.
6. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
a) realizowania zadań statutowych zgodnie z zaleceniami Walnego Zebrania,
b) uchwalania okresowych planów działalności,
c) przedstawiania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,
d) zarządzania majątkiem i podejmowania uchwał w sprawie dotacji, darowizn,
spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej i kontraktów
państwowych,
e) ustalania wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia.
7. Zarząd jest organem upoważnionym do wprowadzania zmian w treści Lokalnej
Strategii Rozwoju i załącznikach zgodnie z instrukcją sporządzania Lokalnej
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Strategii Rozwoju, nowelizacjami odpowiednich aktów prawnych bądź na
wezwanie organu nadzoru
8. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych
i niemajątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw
wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
9. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.
10. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia.

§20.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z 5-7
osób.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jego Zastępcę
i Sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia
4. Członkowie Komisji mają prawo:
a) uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym,
b) wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu. Uchwały Komisji
Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy jej członków.
6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli nad działalnością Stowarzyszenia,
ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych
kontroli,
c) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie
stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych
obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
d) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd
w terminie ustalonym statutem,
e) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę
udzielenia) absolutorium Zarządu,
f) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
g) opiniowanie innych spraw wnioskowanych przez Zarząd.
7. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być osoby, które:
a) nie są członkami organu zarządzającego ani nie pozostają z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
8. Członkowi Komisji Rewizyjnej w okresie sprawowania funkcji przysługuje
wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji. Wynagrodzenie będzie ustalane
raz w roku odrębną uchwałą Walnego Zgromadzenia.
§20a
1. Rada liczy od 14-17 członków.
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2. Co najmniej 50% członków rady musi być przedstawicielami sektora społecznogospodarczego z zastrzeżeniem, że na etapie podejmowania decyzji
o przyznaniu środków finansowych dla projektów złożonych w ramach naborów
prowadzonych przez LGD ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie
posiada więcej niż 49% praw głosu.
3. Każda z Gmin – członków Stowarzyszenia będzie miała 1 przedstawiciela
w Radzie.
4. Członkowie Rady nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
5. Członek Rady traci swój mandat w przypadku:
a) zrzeczenia się funkcji,
b) odwołania z funkcji.
6. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo popełnione umyślnie.
7. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego
i Sekretarza.
8. Członkowi Rady w okresie sprawowania funkcji przysługuje wynagrodzenie za
udział w posiedzeniu Rady. Wynagrodzenie będzie ustalane raz w roku odrębną
uchwałą Walnego Zgromadzenia.
9. Do wyłącznej kompetencji rady należy wybór operacji w rozumieniu art. 2 pkt 9
rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, które
mają być realizowane w ramach LSR oraz ustalanie kwoty wsparcia.
10. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady.
11. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący na własny wniosek lub z inicjatywy
Zarządu.
12. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, Komisji
Rewizyjnej oraz zaproszeni eksperci bez prawa głosowania przy podejmowaniu
uchwał.
13. Rada działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa

1.
a)
b)
c)
d)

§21.
Majątek Stowarzyszenia składa się z:
składek członkowskich członków zwyczajnych,
środków finansowych z programów i funduszy europejskich,
subwencji,
darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności
prywatnej, wpływów z działalności statutowej i z dochodów z majątku
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Stowarzyszenia, dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej na
podstawie odrębnych przepisów, dotacji, funduszy celowych,
e) środków z ofiarności publicznej.
2. Wysokość
składek
ustalana
jest
przez
Walne
Zebranie.
Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków
Stowarzyszenia.
Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz
dysponowania środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.

§22.
Zabrania się:
1. udzielania
pożyczek
lub
zabezpieczania
zobowiązań
majątkiem
stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub
pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku
małżeńskim 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 ze statutowego
celu organizacji zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od
podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej
organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§23.
1. Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję
Likwidacyjną a także wskazuje fundacje i stowarzyszenia nie nastawione na
zysk o celach możliwie najbliższych celom, powstania Stowarzyszenia, na
których rzecz przejdzie majątek Stowarzyszenia po zaspokojeniu jego
zobowiązań.
2. W sprawach nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie
przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).
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