STATUT
STOWARZYSZENIA ROZWOJU DORZECZA MAŁEJ I GÓRNEJ WISŁY
„GÓRNA WISŁA”
z siedzibą w Oświęcimiu
uchwalony w dniu 07.11.2016
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Stowarzyszenie Rozwoju Dorzecza Małej i Górnej Wisły „Górna Wisła”, nazywany dalej
Stowarzyszeniem działa na mocy:
1) Ustawy prawo o stowarzyszeniach,
2) Ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie,
3) Ustawy prawo wodne,
4) Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,
5) Ustawy o sporcie
przepisów wykonawczych do ww. ustaw oraz na podstawie niniejszego statutu.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

§ 2.
Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „Górna Wisła”,
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności
teren dorzecza Małej i Górnej Wisły oraz teren jednostek samorządu terytorialnego
znajdujący się w tym zasięgu.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
Stowarzyszenie używa pieczęci i wywiesza szyldy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Oświęcim.
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
Rozdział II
Cel działalności

1.

2.

§ 3.
Celem działalności Stowarzyszenia jest działalność pożytku publicznego społecznie
użyteczna, w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego, kulturowego oraz
przemysłowego, kultury fizycznej i sportu, działalności naukowo-technicznej, oświatowej,
ochrony środowiska, mająca w założeniach odbudowę, budowę dróg wodnych oraz
transportu wodnego, prowadzona na rzecz społeczności lokalnej ze szczególnym
uwzględnieniem obszarów wodnych i terenów przyległych.
Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez wykonywanie zadań publicznych w zakresie:
1) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej
społeczeństwa;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
5) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
6) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
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7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej;
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
turystyki i krajoznawstwa;
upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój demokracji;
udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
promocji i organizacji wolontariatu;
promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Rozdział II
Sposoby działania

1.
2.
3.

§ 4.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym
swoich członków.
Stowarzyszenie może:
1) przyjmować do realizacji zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, na
terenie których prowadzi działalność na zasadach określonych w odrębnych
przepisach,
2) może używać logotypów innych podmiotów, na zasadach określonych w statutach
tych podmiotów z uwzględnieniem zasad ochrony znaku firmowego podmiotu,
3) używać insygniów gmin, powiatów, po uprzednim otrzymaniu zgody ze strony tych
jednostek.
4) łączyć się w federacje, a ponadto wchodzić w struktury:
a)
o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, których
statutowe cele działania są zbliżone lub działają na rzecz rozwoju społeczności
lokalnej w ramach partycypacji społecznej,
b)
klastrów gospodarczych związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia,
c)
innych związków stowarzyszeń, fundacji, organizacji krajowych i
międzynarodowych o podobnych celach działania, zgodnie ze strukturą
organizacyjną określoną w statutach podmiotów współpracujących,
d)
systemów bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności, na zasadach
określonych w przepisach właściwych dla ochrony przeciwpożarowej i
zarządzania kryzysowego.

§5
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego, jako
wiodącą:
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działalność administracji publicznej w zakresie kierowania realizacją programów
mających na celu poprawę warunków życia ludności, mającą na celu zapewnienie
społeczeństwu świadczeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych,
oraz jako dodatkowe, obejmujące:
33.15.Z naprawę i konserwacje statków i łodzi
50.30.Z transport wodny śródlądowy pasażerski
56.21.Z przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
56.29.Z pozostała usługowa działalność gastronomiczna
58.19.Z pozostałą działalność wydawniczą
62.01.Z działalność związana z oprogramowaniem.
62.02.Z
działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.
71.11.Z działalność w zakresie architektury
71.12.Z działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
73.20.Z badanie rynku i opinii publicznej.
74.30.Z działalność związana z tłumaczeniami.
74.90.Z pozostałą działalność profesjonalną, naukową i techniczną, gdzie indziej
niesklasyfikowana
77.21.Z wypożyczanie i dzierżawę sprzętu rekreacyjnego i sportowego
77.34.Z wynajem i dzierżawę środków transportu wodnego
78.10.Z działalnością związaną z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracowników,
78.30.Z pozostałą działalność związaną z udostępnianiem pracowników
85.51.Z pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęcia sportowe i rekreacyjne
85.53.Z pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.B pozostałymi pozaszkolnymi formami edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanymi,
85.60.Z działalność wspomagającą edukację
91.03.Z działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych,
93.11.Z działalnością obiektów sportowych,
93.13.Z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
93.19.Z pozostałą działalność związaną ze sportem
93.29.Z pozostałą działalność rozrywkową i rekreacyjną
94.11.Z działalnością organizacji komercyjnych i pracodawców,
94.99.Z działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowaną,
96.04.Z działalność usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej.
84.12.Z

4. Środki uzyskane z działalności odpłatnej zostają wykorzystane wyłącznie na realizacje celów
statutowych stowarzyszenia.
5. Stowarzyszenie jest mikroprzedsiębiorstwem.
6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, po uprzednio dokonanej zmianie
w ewidencji organu rejestrowego.
Rozdział III
Organy Stowarzyszenia
§6
1.

Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków, które jest najwyższą władzą Stowarzyszenia,
2) Zarząd Stowarzyszenia, jako organ zarządzający Stowarzyszenia, powołany do
realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami
Członków,
3) Komisja Rewizyjna, jako organ kontroli wewnętrznej nad działalnością
Stowarzyszenia.
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2.

3.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

1.
2.

Pierwszy skład organów Stowarzyszenia wybiera się na zebraniu założycielskim w
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy
ogólnej liczby członków założycieli, zarejestrowanych na zebraniu.
Do organów Stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1, pkt. 2-3 mogą być wybierane tylko
osoby fizyczne, zdolne do samodzielnych czynności prawnych, niekarane za przestępstwa
umyślne oraz niepozbawione praw obywatelskich.
§7
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i jest zwoływane:
1) z własnej inicjatywy Zarządu,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Walne Zgromadzenie Członków może być:
1) sprawozdawcze, które zwołuje się raz w roku celem zatwierdzenia bilansu rocznego i
sprawozdania merytorycznego,
2) zwyczajne, które zwołuje się raz na 4 lata,
3) nadzwyczajne, które zwołuje się w uzasadnionych przypadkach i obraduje tylko w
sprawach do jakich zostało zwołane.
Każdy członek zwyczajny dysponuje jednym głosem.
W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających.
O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd
Stowarzyszenia powiadamia drogą elektroniczną, listownie lub w każdy inny skuteczny
sposób, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. W zawiadomieniu wskazany jest
pierwszy i drugi termin zebrania, przy czym drugi termin wyznaczony zostaje na ten sam
dzień 15 min po pierwszym terminie. Pierwszy termin wskazuje się 15 min przed pełną
godziną zegarową, drugi wskazuje się na pełną godzinę zegarową.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Jeżeli Walne
Zgromadzenie Członków odbywa się w drugim terminie, to uchwały zapadają zwykłą
większością głosów obecnych na zebraniu członków.
Walne Zgromadzenie Członków pracuje według Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Członków.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków, w szczególności należy:
1) uchwalenie statutu i jego zmian,
2) uchwalanie regulaminów władz,
3) wybór i odwoływanie członków Zarządu Stowarzyszenia,
4) wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,
5) przyjmowanie członków honorowych,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
7) opracowywanie kierunków, standardów i priorytetów działania,
8) przyjmowanie budżetu i kierunków określających źródła finansowania
Stowarzyszenia,
9) udzielanie absolutorium władzom Stowarzyszenia,
10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu lub likwidacji Stowarzyszenia i przeznaczeniu
jego majątku.
§8
Zarząd Stowarzyszenia jest jego organem wykonawczym.
Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 osób.
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3.

4.
5.
6.

7.

8.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy:
1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami
Członków,
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
3) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
4) przygotowanie regulaminów prac Walnego Zgromadzenia Członków, Zarządu i
Komisji Rewizyjnej,
5) wypracowywanie jednolitego stanowiska Stowarzyszenia w kwestiach istotnych dla
sektora pozarządowego i działalności samego Stowarzyszenia,
6) opracowywanie budżetu Stowarzyszenia,
7) określanie wysokości i sposobu płacenia składek członkowskich
8)
przygotowywanie założeń do stanowisk Stowarzyszenia w kwestiach istotnych dla
sektora pozarządowego i samego Stowarzyszenia,
9)
opracowywanie wspólnych przedsięwzięć pomiędzy członkami Stowarzyszenia, jak
również zasad współpracy Stowarzyszenia z innymi partnerami,
10) przyjmowanie nowych członków zwyczajnych i wspierających
11) zawieszanie i wykreślanie członków Stowarzyszenia,
12) zgłaszanie kandydatur do tytułu członków honorowych,
13) przygotowywanie regulaminów przewidzianych w statucie Stowarzyszenia,
14) zwoływanie Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia,
15) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
16) powoływanie pełnomocników Stowarzyszenia
17) podejmowanie zobowiązań finansowych do wartości 15000 zł.
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia wybierani są na czteroletnią kadencję.
Zarząd powołuje ze swojego grona Prezydium Zarządu, w skład którego wchodzi Prezes i
2 Wiceprezesów, z których jeden pełni funkcję skarbnika.
Prezydium Zarządu realizuje zadania Zarządu Stowarzyszenia w zakresie określonym w
ust. 3, w zakresie wymagającym ciągłości funkcjonalnej Stowarzyszenia pomiędzy
posiedzeniami Zarządu.
Posiedzenia Zarządu odbywają się, co najmniej raz na pół roku, a posiedzenia Prezydium
Zarządu raz na trzy miesiące. Dopuszczalne są posiedzenia odbywane drogą elektroniczną
oraz głosowania uchwał Zarządu lub Prezydium Zarządu za pomocą drogi elektronicznej w
sposób opisany w Regulaminie Pracy Zarządu.
Zarząd i Prezydium Zarządu pracuje w sposób opisany w Regulaminie Pracy Zarządu.
§9
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych spośród Członków przez Walne
Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym. Komisja Rewizyjna wybiera spośród
swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności
przynajmniej 2 z 3 członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. W
przypadku dwóch odmiennych głosów, głosowanie musi być powtórzone w obecności
wszystkich 3 członków Komisji Rewizyjnej.
Głosowania członków Komisji Rewizyjnej mogą odbywać się drogą elektroniczną, w
sposób opisany w Regulaminie Pracy Komisji Rewizyjnej.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Władz Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z
przeprowadzonych kontroli,
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3)

4)
5)
6)

prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w razie
stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Stowarzyszenia z jego statutowych
obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia,
zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd
Stowarzyszenia w terminie ustalonym statutem,
składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosku o udzielenie absolutorium
władzom Stowarzyszenia,
Rozdział IV
Członkowie, ich prawa i obowiązki

1.

2.

§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych,
4) członków uczestników.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia z czynnym i biernym prawem wyborczym może
zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i nie jest pozbawiona zdolności do
czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem z pełnią praw
obywatelskich.

3.

Członkiem uczestnikiem Stowarzyszenia mogą być osoby małoletnie, za zgodą przedstawicieli
ustawowych bez czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

4.

Członkowie zwyczajni realizują w ramach Stowarzyszenia działalność, o której mowa w
§3, zgodnie ze standardami określonymi dla Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym może być osoba prawna która:
1) jest zainteresowana działalnością na rzecz Stowarzyszenia i jego członków,
2) mogąca podnieść standardy działania członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
3) zadeklarowała na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową.
Członek wspierający działa w Stowarzyszenia przez swojego przedstawiciela.
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, przyjęta przez Walne
Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, szczególnie zasłużona dla
Stowarzyszenia lub znana podejmowania działań tożsamych z celami Stowarzyszenia.
Członkowie Stowarzyszenia dobrowolnie przyjmują do realizacja wypracowane w
Stowarzyszenia standardy i działają na rzecz oraz w interesie Stowarzyszenia.

5.

6.
7.

8.

1.

2.

1.
2.

§ 11
Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) zgłaszania opinii i wniosków do władz Stowarzyszenia,
3) zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków, uchwał Zarządu Stowarzyszenia,
4) korzystania ze wszystkich praw Stowarzyszenia, jakie im przysługuje w wyniku
uzyskanych zezwoleń, koncesji itp. dokumentów uzyskanych przez Stowarzyszenie.
Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
3) uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.
§ 12
Członek wspierający, posiada pozostałe prawa określone w § 11, ust. 1, pkt. 2-4).
Członek wspierający posiada obowiązki określone w §11, ust. 2.
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3.

4.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

Członkowie wspierający działają w terenie w ramach struktur Stowarzyszenia przez swoich
przedstawicieli na podstawie upoważnienia udzielonego im przez kierownictwo podmiotu
stowarzyszonego.
Członek wspierający ma prawo brać udział, z głosem doradczym lub eksperckim w
statutowych władzach Stowarzyszenia.
§ 13
Członkostwo w Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie do
Zarządu Stowarzyszenia, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań
istniejących wobec Stowarzyszenia,
2) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą
składek członkowskich lub brakiem realizacji innych zobowiązań wobec
Stowarzyszenia, przez okres przekraczający 12 miesięcy,
3) skreślenia z listy członków z powodu nie realizowania zadań określonych w §3 ust.2,
4) skreślenia z listy członków z powodu rażącego naruszenia statutu lub działania na
szkodę Stowarzyszenia,
5) skreślenie z listy członków z uwagi na trzykrotną, nieusprawiedliwioną nieobecność
na Walnym Zgromadzeniu Członków.
W przypadkach określonym w ust. 1 pkt. 2-5 orzeka Zarząd Stowarzyszenia podaje
przyczyny skreślenia, z zachowaniem 2 tygodniowego okresu czasu na uzupełnienie
braków stanowiących podstawę skreślenia.
Okres 2 tygodniowy jest równoznaczny z zawieszeniem członkostwa w Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia, po otrzymaniu opinii z Komisji Rewizyjnej, ma prawo uchwałą
zawiesić członka Stowarzyszenia w jego prawach, do czasu wyjaśnienia przyczyn
stanowiących powód zawieszenia.
Zarząd Stowarzyszenia, w uchwale o zawieszeniu wskazuje powody zawieszenia i określa
termin usunięcia nieprawidłowości.
Czas zawieszenia członka w jego prawach nie może trwać dłużej niż pól roku. Po upływie
tego okresu przy braku złożenia wyjaśnień w sprawie, następuje wykluczenie ze
Stowarzyszenia.
Członek Stowarzyszenia, który został zawieszony w swoich prawach i obowiązkach nie
może być realizatorem działań Stowarzyszenia, a na czas zawieszenia realizację zadań
Stowarzyszenia przejmuje inny członek zwyczajny, pod warunkiem posiadania uprawnień
statutowych do realizacji tych zadań.
Zawieszony członek Stowarzyszenia traci na okres zawieszenia bierne i czynne prawo
wyborcze.
Zawieszony członek Stowarzyszenia nie jest zwolniony z regulowania zobowiązań na
rzecz Stowarzyszenia, przez okres, jaki obejmuje zawieszenie.
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

1.
2.
3.
4.

§ 14
Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze pieniężne, ruchomości i nieruchomości.
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia nie odpowiadają materialnie za stan majątkowy
innych członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia.
Członkowie Stowarzyszenia zachowują prawo do niezależności majątkowej i ich majątek
nie stanowi poręczenia majątkowego dla innych członków Stowarzyszenia.
W przypadku odpowiedzialności karno – skarbowej, finansowej jednego z członków
zwyczajnych Stowarzyszenia prawa członkowskie zostają zawieszone na czas wyjaśnienia
przez organy kontroli wewnętrznej lub zewnętrznej.
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5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

1.

2.

Źródłami przychodu Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie w wysokości uchwalonej przez Zarząd Stowarzyszenia
2) darowizny,
3) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,
4) środki pochodzące z ofiarności prywatnej, spadków i zapisów,
5) wpływy z loterii i zbiórek publicznych,
6) dochody z działalności odpłatnej,
7) dywidendy należnych z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych,
8) dochody pochodzące z majątku Stowarzyszenia,
9) inne środki finansowe.
Fundusze Stowarzyszenia mogą być użyte wyłącznie na realizację celów statutowych.
Przychód i majątek Stowarzyszenia pochodzący ze źródeł określonych w ust. 5, które są
dedykowane dla członków nie będących osobami prawnymi, stanowi majątek
Stowarzyszenia, a członek zwyczajny otrzymuje składnik majątkowy w użytkowanie na
podstawie Umowy użyczenia.
Składniki majątkowe członków Stowarzyszenia mogą być używane przez innych członków
Stowarzyszenia na podstawie umowy użyczenia. Koszty wynikające ze zniszczenia, utraty
lub uszkodzenia przedmiotów użyczenia pokrywa całkowicie użyczający ze swoich
środków.
Środki przyjęte w formie o jakiej mowa w ust. 5 mają być wpłacone na konto bankowe
Stowarzyszenia.
Zadania jakie wynikają z działalności odpłatnej o jakiej mowa w §5, jakie realizują
członkowie zwyczajni, obsługiwane są przez Stowarzyszenie i stanowią dochód
realizujących zadanie, po uprzednim odliczeniu kosztów obsługi tego zadania.
Za wystawienie dokumentów i obsługę administracyjną Stowarzyszenie pobiera opłaty w
wysokości odpowiednio za:
1) wystawienie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia branżowego według wzoru
określonego odrębnymi przepisami w kwocie 5% wartości płacy minimalnej w
gospodarce narodowej,
2) wystawienie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia doskonalącego lub stażowego w
ramach praktycznej nauki zawodu lub innego zakresu doskonalenia zawodowego – w
kwocie 1% wartości płacy minimalnej w gospodarce narodowej,
3) obsługę finansową zadania Stowarzyszenie pobiera prowizję w wysokości 5% kwoty
netto po odliczeniu kosztów przeznaczonych na obsługę zadania.
Opłaty, o których mowa w ust. 11, pkt. 3) nie dotyczą kosztów:
1) realizacji zadania publicznego, jeśli koszty obsługi są kosztami niekwalifikowanymi
dla zadania,
2) opłat wynikających z innych przepisów.
§ 15
Dla ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i
obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób działających
łącznie - Prezesa i Wiceprezesa.
Dla ważności innych pism, dokumentów, listów intencyjnych wymagany jest podpis
Prezesa Stowarzyszenia lub Wiceprezesa.
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Rozdział VI
Powoływanie i rozwiązanie Stowarzyszenia oraz zmiana statutu

1.
2.
3.

§ 16
Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia odbywa się przez
podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków.
Do zmian Statutu obejmujących zapisy w §3, ust. 2, §5, ust. 1 wynikających ze zmian
przepisów uprawniony jest Zarząd Stowarzyszenia.
Do wszczęcia i dopełnienia procedury likwidacyjnej Stowarzyszenia upoważniony jest
Zarząd Stowarzyszenia, którego prace polegają na:
1)
sporządzeniu inwentaryzacji posiadanych składników majątkowych, których
pochodzenie wynika ze źródeł o jakich mowa w §14, ust. 5,
2)
sporządzeniu bilansu środków płatniczych znajdujących się na koncie bankowym i w
gotówce,
3)
środków finansowych na koncie bankowym i w gotówce,
4)
sporządzaniu inwentaryzacji sprzętu,
5)
sporządzeniu wystąpień o rozwiązanie zawartych przez Stowarzyszenie umów,
6)
wystąpienie do organu rejestrowego o wszczęcie procedury likwidacyjnej.
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