Załącznik nr 1 do
Uchwały nr 5/16
Walnego Zebrania Członków
z dnia 06 grudnia 2016 roku

Statut
Lokalnej Grupy Rybackiej
Pojezierze Olsztyńskie
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie o nazwie: Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie zwane dalej
„Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych
oraz działaniach ukierunkowanych na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich Gminy
Barczewo, Gminy Biskupiec Reszelski, Gminy Gietrzwałd, Gminy Kolno, Gminy Olsztynek, Gminy Pasym,
Gminy Purda, Gminy Stawiguda, działających w rozumieniu obowiązujących przepisów.
2. Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą skróconą LGR Pojezierze Olsztyńskie.
3. Stowarzyszenie jest apolityczne i nie jest związane z jakimkolwiek wyznaniem.
§2
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:
1) ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.),
2) niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§3
1. Siedzibą Stowarzyszenia są Łajsy w gm. Gietrzwałd.
2. Stowarzyszenie może realizować swoje cele statutowe zarówno na terenie kraju jak i za granicą, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Czas trwania stowarzyszenia nie jest ograniczony.
§4
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym
profilu działania.
2. Decyzję w sprawie członkostwa Stowarzyszenia w innych organizacjach podejmuje Zarząd.
§5
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków. Do prowadzenia swoich
spraw może zatrudniać pracowników.
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ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH
§7
Celem działalności stowarzyszenia jest:
1. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich;
2. aktywizowanie i integracja społeczności zamieszkujących obszary zależne od rybactwa;
3. złagodzenie skutków zmian strukturalnych w sektorze rybackim;
4. poprawa jakości życia społeczności rybackich, związanych z rybołówstwem;
5. aktywizowanie i integracja społeczna ludności;
6. wspomaganie rozwoju turystyki, rekreacji na obszarze działania;
7. podtrzymywanie tradycji i tożsamości kulturowej obszaru działania;
8. ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego;
9. ochrona i rekultywacja powierzchniowych wód śródlądowych;
10. rozwój i promocja akwakultury;
11. wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości i potencjału sektora pozarządowego;
12. promocja obszarów rybackich;
13. wspieranie i wdrażanie programów rozwoju o celach zbieżnych z celami niniejszego statutu,
finansowanych przez instytucje rządowe, samorządowe oraz struktury Unii Europejskiej i inne podmioty
krajowe oraz zagraniczne;
14. prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie możliwości wdrażania programów
rozwoju;
15. rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości;
16. prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i szkoleniowej mającej na celu poprawę spójności
społecznej i ekonomicznej z Unią Europejską;
17. wspieranie działalności wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
18. wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społecznościami lokalnymi i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
19. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, zagrożonych
bezrobociem i wykluczeniem społecznym;
20. promowanie produktów lokalnych;
21. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz zasad równych praw kobiet i mężczyzn;
22. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
23. wspieranie edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej mieszkańców, oraz działań na rzecz
odnawialnych źródeł energii;
24. prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej związanej z realizacją celów i działań statutowych;
25. promocję działań partnerskich w ramach współpracy trójsektorowej (samorządy, organizacje
pozarządowe, przedsiębiorcy);
26. prowadzenie działalności naukowej, badawczej i rozwojowej;
27. upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach
wiejskich i rybackich położonych na terenie działalności Stowarzyszenia;
28. wspieranie szkół, przedszkoli i placówek oświatowo wychowawczych, rozbudowa bazy służącej
zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży;
29. prowadzenie innych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich położonych na terenie działalności
Stowarzyszenia.
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30. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób;
31. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
32. działalności charytatywnej;
33. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
34. ochrony i promocji zdrowia;
35. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem
z pracy;
36. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
37. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
38. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i
wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
39. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
40. wypoczynku dzieci i młodzieży;
41. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
42. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
43. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
44. turystyki i krajoznawstwa;
45. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji;
46. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
47. działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia;
48. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
49. działania na rzecz osób starszych;
50. działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu;
51. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
52. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
53. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
54. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w
zakresie określonym w pkt 1-32.
§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. promocję obszarów wiejskich;
2. mobilizowanie ludności do brania aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich
położonych w gminach objętych działaniem LGR Pojezierze Olsztyńskie;
3. upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na
obszarach wiejskich położonych w gminach objętych działaniem LGR Pojezierze Olsztyńskie;
4. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego;
5. współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi
Strona 3 z 10

6.
7.
8.
9.

działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,
wspieranie instytucjonalne, organizacyjne i finansowe inicjatyw na rzecz społeczności wiejskiej i
małych miast z obszaru działania Stowarzyszenia;
prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGR określonych w prawie polskim i prawie Unii
Europejskiej,
działalność mającą na celu ochronę środowiska,
organizowanie i finansowanie:
a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń,
konferencji i konkursów,
b) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji
regionu i jego tożsamości kulturowej,
c) wsparcia doradczego dla projektów i inicjatyw inwestycyjnych dotyczących wyposażenia i
rozwoju obszarów wiejskich,
d) działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:
 opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,
 opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
 tworzenie stron internetowych,
 przygotowanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub
promocyjnym.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających.
§ 10
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:
a) każdy pełnoletni obywatel Polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony
praw publicznych, w szczególności pochodzący z obszarów rybackich.
b) cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terenie Polski, reprezentujący społeczność wiejską
lub rybacką bądź zainteresowany działaniem na rzecz rozwoju obszarów rybackich.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna bądź osoba prawna, która zadeklarowała wsparcie na
rzecz Stowarzyszenia.

1.

2.

§ 11
Warunkiem uzyskania członkostwa określonego w § 10 ust. 1 jest złożenie pisemnej deklaracji o
następującej treści: „Akceptuję cele stowarzyszenia, zobowiązuję się do czynnego uczestniczenia w jego
pracach i opłacania składek, a nadto do uiszczenia wpisowego określonego w uchwale podjętej przez
walne zebranie”.
Warunkiem uzyskania członkostwa określonego w § 10 ust. 2 jest złożenie pisemnej deklaracji
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następującej treści: „Akceptuję cele stowarzyszenia, zobowiązuję się do wspierania Stowarzyszenia”.
§ 12
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu powstaje na podstawie uchwały Zarządu z chwilą jej podjęcia.
2. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków, przysługuje odwołanie do Walnego
Zebrania Członków w terminie 14 dni od jej doręczenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest
ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
§ 13
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków dotyczących jego działalności,
2) biernego i czynnego wyboru do władz Stowarzyszenia,
3) uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
4) korzystania z pomieszczeń i urządzeń Stowarzyszenia, na zasadach określonych w odrębnych
regulaminach,
5) korzystania z pomocy Stowarzyszenia na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.
§ 14
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) propagować cele stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tych celów,
2) brać udział w pracach podejmowanych przez Stowarzyszenie,
3) terminowo wpłacać składki,
4) przestrzegać prawa, postanowień niniejszego statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
5) dbać o jego dobre imię.
§ 15
Członkowie wspierający mają prawo do:
1) uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia z głosem doradczym,
2) korzystania z pomieszczeń i urządzeń Stowarzyszenia, na zasadach określonych w odrębnych
regulaminach,
3) wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
§ 16
Członkowie wspierający mają obowiązek promować działalność Stowarzyszenia.
§ 17
Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w przypadku:
1) rezygnacji z członkostwa w formie pisemnej zgłoszonej Zarządowi,
2) śmierci lub utraty osobowości prawnej,
3) skreślenie z listy członków na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków w przypadku nie
wywiązywania się przez członka Stowarzyszenia ze zobowiązań finansowych przez okres trzech
miesięcy,
4) wykluczenia na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu w przypadku
działalności na szkodę Stowarzyszenia lub stwierdzenia rażącego naruszenia statutu,
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nieprzestrzegania postanowień uchwał, regulaminów oraz w przypadku skazania prawomocnym
wyrokiem na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 18
Władzami Stowarzyszenia są:
1)
Walne Zebranie Członków,
2)
Zarząd,
3)
Komisja Rewizyjna,

1.

2.
3.
4.

§ 19
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata licząc od dnia wyboru, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności, w pierwszym terminie, co
najmniej połowy ogólnej liczby Członków Zwyczajnych uprawnionych do głosowania, a w drugim
terminie, bez względu na ilość obecnych.
Na członka władz wybiera się kandydata spośród obecnych i nieobecnych Członków Zwyczajnych i
spośród przedstawicieli Członków Zwyczajnych.
W przypadku wyboru kandydatów spośród osób nieobecnych konieczne jest dostarczenie pisemnej
zgody przez te osoby na wybór do władz.
W przypadku ustąpienia lub wykluczenia członka władz wybieralnych Stowarzyszenia w trakcie kadencji
można uzupełnić składy osobowe władz wybieralnych na zasadach określonych w ust. 2, na okres do
końca danej kadencji.

Walne Zebranie Członków
§ 20
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
§ 21
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 22
W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
1)
członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym,
2)
członkowie wspierający i zaproszeni goście z głosem doradczym.

1.
2.

§ 23
Walne Zebranie Członków w sprawie wyborów władz stowarzyszenia zwoływane jest w terminie do
trzech miesięcy od upływu kadencji.
Do czasu dokonania wyborów do władz Stowarzyszenia nowej kadencji, dotychczasowe władze
Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje, z wyłączeniem prawa przyjmowania nowych członków
Stowarzyszenia.
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§ 24
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku. Zawiadomienie powinno
zawierać porządek obrad, datę, godzinę i miejsce posiedzenia. Zaproszenia mogą być dostarczane
listownie, faxem lub pocztą elektroniczną.
2. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków zwołuje odpowiednio Zarząd lub Komisja
Rewizyjna z zastrzeżeniem § 25 ust 3 i 4 w sposób, o którym mowa w ust. 1.

1.
2.
3.
4.

§ 25
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd celem rozstrzygnięcia spraw wykraczających
poza zwykły zarząd, wymagających niezwłocznego załatwienia.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek,
co najmniej 1/3 członków zwyczajnych w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.
Komisja Rewizyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, jeżeli w terminie i trybie, o którym
mowa w § 24 ust. 2 Zgromadzenie nie zostanie zwołane.
Komisja Rewizyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, jeżeli Walne Zebranie Członków
nie zostanie zwołane w terminie i trybie, o którym mowa w § 24 ust. 1.

§ 26
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1)
dokonywanie zmian w statucie,
2)
dokonywanie wyboru członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i ich odwoływanie,
3)
rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz
udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4)
zatwierdzanie budżetu Stowarzyszenia oraz określenie maksymalnej sumy zobowiązań, jakie
może zaciągać Zarząd w danym roku, bez zgody Walnego Zebrania Członków, z zastrzeżeniem
ust. 2.
5)
wyrażanie zgody na obciążanie majątku lub zbycie bądź obciążanie nieruchomości,
6)
ustalenie wysokości składek członkowskich i wpisowego,
7)
rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
2. Zaciąganie zobowiązań dotyczących realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
nie wymaga zgody Walnego Zebrania Członków.
§ 27
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym.
2. Głosowanie tajne odbywa się w razie zgłoszenia takiego żądania, przez co najmniej 1/3 członków
zwyczajnych obecnych na Zebraniu.
§ 28
1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności, w pierwszym
terminie, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, a w drugim terminie, bez względu na ilość
obecnych.
2. Każdemu zwyczajnemu członkowi stowarzyszenia przysługuje jeden głos.
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1.
2.
3.
4.

1.

2.
3.
4.

Zarząd
§ 29
Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. W skład Zarządu wchodzi od 4 do 9 osób
wybranych przez Walne Zebrania Członków.
Nowo powołany Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich członków, jednego Prezesa,
Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza.
Zarząd lub jego poszczególnych członków można odwołać w każdym czasie.
Szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów oraz pracy Zarządu określają stosowne regulaminy
uchwalone przez Walne Zebranie Członków.
§ 30
Odwołanie członka Zarządu przez Walne Zebranie Członków następuje w przypadku:
1)
złożenia rezygnacji,
2)
naruszenia postanowień statutu,
3)
rażącego naruszenia obowiązków,
4)
innych przyczyn, które uniemożliwiają wykonywanie funkcji.
Pierwszy Zarząd powołuje Walne Zebranie Członków.
W razie zmniejszenia liczby członków Zarządu poniżej 4 osób, Walne Zebranie Członków dokonuje
wyborów uzupełniających na najbliższym posiedzeniu, z zastrzeżeniem ust. 4.
W przypadku odwołania członka Zarządu wyboru uzupełniającego dokonuje się na tym samym
posiedzeniu.

§ 31
Zarząd przedkłada Komisji Rewizyjnej coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły, w
terminie do dnia 31 marca każdego roku.
§ 32
Do kompetencji Zarządu należy kierowanie działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie na zewnątrz, a
w szczególności:
1) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
4) przyjmowanie członków Stowarzyszenia,
5) ustalanie projektu budżetu,
6) uchwalenie Regulaminu Biura Stowarzyszenia.

1.
2.
3.

§ 33
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę bieżących potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na sześć
miesięcy.
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy jego
członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
W przypadku równej ilości głosów decyduje głos odpowiednio Prezesa lub Wiceprezesa.
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§ 34
1. Do realizacji swoich zadań Zarząd może powołać Biuro.
2. Pracami Biura kieruje Dyrektor na podstawie regulaminu, zatwierdzonego przez Zarząd.
§ 35
1. Do reprezentowania stowarzyszenia upoważniany jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu, tzn.: Prezes lub
Wiceprezes Zarządu, działający łącznie z innym członkiem zarządu.
Komisja Rewizyjna
§ 36
Komisja Rewizyjna jest organem stałego nadzoru i kontroli działalności Stowarzyszenia.
§ 37
1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby wybierane przez Walne Zebranie Członków spośród
członków lub przedstawicieli członków zwyczajnych (Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz).
2. Członkowie Zarządu i Komitetu nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej.
§ 38
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola bieżącej działalności stowarzyszenia, w tym kontrola finansowa,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami i żądaniami wyjaśnień,
3) przedstawianie projektów uchwał i wniosków Walnemu Zebraniu Członków,
4) składanie wniosków do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
5) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przypadku, o którym mowa w § 25
ust. 3 i 4.
§ 39
1. W celu wykonywania swoich czynności Komisja Rewizyjna ma prawo przeglądania wszystkich
dokumentów i ksiąg, żądania wyjaśnień i składania sprawozdań, a także korzystania z pomocy i opinii
rzeczoznawców, biegłych i specjalistów.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia w pracach Zarządu z głosem doradczym.

1.
2.
3.

4.

§ 40
Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w razie potrzeby.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący komisji rewizyjnej z własnej inicjatywy lub na
pisemny wniosek członka Komisji, a w razie nieobecności Przewodniczącego lub braku
przewodniczącego – przez Prezesa Zarządu.
W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego a w przypadku jego nieobecności
Wiceprzewodniczącego Komisji.
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ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 41
1. Majątek Stowarzyszenia może pochodzić:
1)
ze składek członkowskich i wpisowego,
2)
z darowizn, spadków i zapisów,
3)
z dochodów z własnej działalności,
4)
z dochodów z majątku Stowarzyszenia,
5)
z ofiarności publicznej,
6)
z dotacji, subwencji, kontraktów, środków z funduszy publicznych, grantów, zlecenia usług.
2. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na
rachunku bankowym Stowarzyszenia.
3. Roczną składkę członkowską przeznacza się na pokrycie bieżących kosztów działalności Stowarzyszenia.
4. Dodatkowe składki członkowskie ustala się na pokrycie innych, niż wymienione w ust. 1, kosztów
działalności Stowarzyszenia, w szczególności na finansowanie realizowanych przez Stowarzyszenie
programów i przedsięwzięć. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek wnieść składkę dodatkową, jeżeli
wyraził zgodę na jej ustalenie.
5. Składki członkowskie mogą być wpłacane jednorazowo lub kwartalnie na rachunek bankowy.
6. Wpłaty pieniężne dokonywane będą na rachunek bankowy.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 42
1. Zmiana Statutu może być dokonana wyłącznie na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków
podjętej większością ⅔ głosów w obecności, w pierwszym terminie, co najmniej połowy członków
zwyczajnych Stowarzyszenia, a w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych.
2. Rozwiązanie Stowarzyszenia może być dokonane wyłącznie na podstawie uchwały Walnego Zebrania
Członków podjętej większością ⅔ głosów w obecności, co najmniej połowy członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
§ 43
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych
przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Statutu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Prawo
o stowarzyszeniach.
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