
UCHWAtA NR XIX/138/2016
RADY GM11VY OSTROWEK

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie przyst^pienia Gminy Ostrowek do Stowarzyszenia "TAK dla Kopalni Zioczew"

Na podstawie art. 10 ust. I oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 w zwiazku z art. 58 ust. 1 oraz art. 84 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579/ uchwala sie, co
nastepuje:

§ 1. Wyraza sie zgode na przystapienie Gminy Ostrowek do tworzonego Stowarzyszenia "TAK dla
Kopalni Zioczew" na zasadach okreslonych w Statucie Stowarzyszenia.

§ 2. Akceptuje sie Statut Stowarzyszenia pod nazwq "TAK dla Kopalni Zioczew", ktory stanowi
zalacznik do niniejszej uchwaly.

§ 3. Zobowiazania finansowe z tytufu cztonkostwa w Stowarzyszeniu "TAK dla Kopalni Zioczew"
pokrywane b$dq z dochodow wlasnych Gminy Ostrowek.

§ 4. Wykonanie uchwaly powierza sie Wqjtowi Gminy Ostrowek.

§ 5. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Przewodmczqcy Rady
Gminv 3fctrowok

Andrz oda

Id; FF60ECCF-OBB5-4724-B70A-DIB5CA3949EE. Uchwalony Siroiia I



Statut Stowarzyszenia ,,TAK dla Kopalni Zloczew"

Rozdzial 1
Postanowienia ogolne

§1
Stowarzyszenie o nazwie ,,TAK dla Kopalni Zloczew", zwane dale] Stowarzyszeniem, jest
dobrowolnym, samorzadnym i trwalym zrzeszeniem jednostek samorzadu terytorialnego.

§2
Siedziba Stowarzyszenia jest miasto Zloczew.

§3
1. Stowarzyszenie prowadzi swoja dzialalnosc na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a w

szczegolnosci na terenie wojewodztwa lodzkiego.
2. Realizujac swoje cele Stowarzyszenie moze prowadzic dziatalnosc poza granicami

Rzeczypospofitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie majac na wzgledzie realizacje swych statutowych celow, moze

powolywac inne organizacje w granicach prawnie okreslonych.
4. Stowarzyszenie reprezentuje interesy zrzeszonych cztonkow.
5. Stowarzyszenie moze reprezentowac interesy innych osob i podmiotow, na ich wniosek.

§4

Stowarzyszenie jest zawiqzane na czas nieograniczony.

§5

1. Stowarzyszenie dziala na podstawie wlasciwych przepisow powszechnie obowi^zujacych
oraz niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie posiada osobowosc prawnq.
3. Stowarzyszenie postuguje sie pieczecia zawierajacq logo i nazwe Stowarzyszenia.

§6
Celami Stowarzyszenia s^:
1) wspieranie idei rozpoczecia eksploatacji zloza wegla brunatnego ,,Ztoczew",
2) inicjowanic, propagowanie, przygotowywanie, realizacja i koordynacja wspolnych

przedsiewziec sluz^cych rozwojowi wspolpracy samorz^dow na rzecz powstania kopalni
,,Zloczew",

3) realizacja innych przedsiewziec promujacych i wspierajacych rozpoczecie eksploatacji
zloza wegla brunatnego ,,Zloczew".



§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) reprezentowanie interesow czlonkow Stowarzyszenia na forum ogolnokrajowym

a takze miedzynarodowym, zajmowanie stanowisk i wyrazanie opinii,
2) inspirowanie, podejmowanie inicjatyw, zajmowanie stanowisk i wyrazanie opinii,

promowanie oraz aktywne popieranie wszelkich dziatari maja_cych na celu powstanie
kopalni ,,Zloczew" oraz infrastruktury towarzyszacej,

3) aplikowanie o srodki zewnetrzne w ramach obecnych i przyszlych naborow w celu
realizacji zadari statutowych Stowarzyszenia,

4) prowadzenie dzialalnosci wydawniczej i promocyjnej dotyczacej problematyki
Stowarzyszenia ijego czlonkow,

5) organizacje szkolen, konferencji, seminariow, wystaw, wyjazdow studyjnych oraz
prezentacji,

6) upublicznianie przedsiewziec Stowarzyszenia w szczegolnosci w internecie, prasie,
radiu i telewizji,

7) inne dzialania sprzyjajace realizacji statutowych celow Stowarzyszenia.
Realizuj^c powyzsze cele Stowarzyszenie opiera sie na dzialaniach swoich czlonkow
i spolecznej pracy ich przedstawicieli, moze jednak zatrudniac pracownikow lub zlecac
czynnosci innym podmiotom.
Dla realizacji swych celow Stowarzyszenie moze rowniez zawierac umowy oraz
porozumienia z innymi podmiotami, w tym miedzy innymi z jednostkami samorzadu
terytorialnego oraz innymi osobami prawnymi.

§8

Stowarzyszenie realizujac swoje cele moze prowadzic dzialalnosc gospodarcza, zgodnie
z obowiajzuj^cymi przepisami, w szczegolnosci w zakresie dzialalnosci wspierajacej
przygotowania i eksploatacje zloza wegla brunatnego ,,Zloczew", dzialalnosci
wydawniczej oraz reklamy.
Dochod z dzialalnosci jest przeznaczony wylacznie na cele statutowe.

Rozdzial 2
Czlonkowie Stowarzyszenia§ 9

Czlonkowie Stowarzyszenia dziel^ sie na:
1) czlonkow zwyklych,
2) czlonkow wspieraj^cych,
3) czlonkow honorowych.

§10
Czlonkami zwyklymi Stowarzyszenia moga^ bye gminy, powiaty, wojewodztwa lub ich
zwiazki.



§11
Cztonkami wspierajacymi Stowarzyszenia mog^ bye organizacje spoteczne, uczelnie wyzsze,
organi/aeje pracodawcow, inne osoby prawne lub fizyczne - krajowe lub zagraniczne,
ktorych dzialalnosc nie jest sprzeczna z celami statutowymi Stowarzyszenia i ktore deklaruj^
Stowarzyszeniu pomoc finansowa, rzeczow^ lub merytoryczna.

§12
1. Czlonkami honorowymi Stowarzyszenia mog^ bye osoby fizyczne lub prawne badz inne

podmioty w szczegolnosci zasluzone dla dzialalnosci Stowarzyszenia albo popierajace
badz reprezentujace idee i cele Stowarzyszenia lub tez majace szczegolny wklad w
realizacje tych idei i celow.

2. Nadanie godnosci czlonka honorowego nastepuje uchwala Walnego Zebrania Czlonkow
na wniosek Zarzadu.

§13
1. Czlonkowie zwykli Stowarzyszenia uczestnicza w pracach Walnego Zebrania Cztonkow

za posrednictwem swego organu wykonawczego lub jego upowaznionego przcdstawicicla
albo przedstawicieli zgodnie z § 20 ust. 2.

2. Czlonkowie wspierajacy i honorowi moga uczestniczyc w pracach Walnego Zebrania
Czlonkow osobiscie (osoby fizyczne) lub przez upowaznione organy (osoby prawne) albo
ich przedstawicieli.

§14
1. Nabycie czlonkostwa w Stowarzyszeniu, z zastrzezeniem § 12 ust. 2, nastepuje na mocy

uchwaly Zarzadu podejmowanej na podstawie oswiadczenia woli o przystapieniu gminy,
powiatu, wojewodztwa lub ich zwiazku, osoby fizycznej, osoby prawnej do
Stowarzyszenia wyrazonego w formic zgodnej z obowiazujacymi przepisami.

2. Czlonkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
1) dobrowolncgo wystapienia wyrazonego w formic zgodnej z obowiazujacymi

przepisami, zgloszonego Zarzadowi na pismie,
2) dobrowolnego wystapienia osoby fizycznej zgtoszonego Zarzadowi na pismie,
3) wykluczenia czkmka w formie uchwaly Walnego Zebrania Czlonkow podjeiej zwykla

wiekszosci^ glosow w przypadku dzialania na szkod^ Stowarzyszenia,
nieprzestrzegania postanowieh statutu, regulaminow i uchwal, trzykrotnego
nieplaccnia skladek czlonkowskich albo zaprzestania deklarowanej pomocy
Stowarzyszeniu w przypadku czlonkow wspierajacych,

4) utraty osobowosci prawnej przez osob<£ prawna,
5) utraty zdolnosci do czynnosci prawnych lub smierci osoby fizycznej.

3. Ustanie czlonkostwa stwierdza Zarzad z wyjatkiem ust. 2 pkt 3.

§15
1. Czlonkowie zwykli Stowarzyszenia maja prawo:

1) wybierac wladze Stowarzyszenia oraz brae udzial w innych glosowaniach.



2) zabierac glos we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, wysuwac postulaty.
formuiowac wnioski,

3) brae w udzial w zebraniach, naradach, irmych przedsiewzieciach,
4) skladac do Walnego Zebrania Cztonkow skargi na dziatalnosc Zarzadu.
Czlonkowie wspierajacy i honorowi nie posiadaja biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, moga jednak brae udzial z glosem doradczym w statutowych wfadzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadaja takie prawa jak czlonkowie zwykli.

§16
Czlonkowie zwykli Stowarzyszenia maja obowiazek:
1) aktywnie uczestniczyc w realizacji celow statutowych,
2) regularnie optacac sktadki czlonkowskie w wysokosci i terminach ustalonych przez

Walne Zebranie Czlonkow,
3) przestrzegac przepisow statutu i innych uchwai wladz Stowarzyszenia.
Czlonkowie wspierajacy maja obowiazek:
1) wywiazywania sie z zadeklarowanej pomocy,
2) regularnie oplacac skladki czlonkowskie w wysokosci i terminach ustalonych prze/

Walne Zebranie Czlonkow,
3) przestrzegania statutu i innych uchwat wladz Stowarzyszenia.
Czlonkowie honorowi sa zwolnieni z obowiazku oplacania sktadek.

Rozdzial 3
Wladze Stowarzyszenia

§17
Wtadzami Stowarzyszenia s^:
1) Walne Zebranie Czlonkow,
2) Zarzad,
3) Komisja Rewizyjna.

§18
1. Wladze Stowarzyszenia podejmuja decyzje w formie uchwa).
2. Uchwaly wladz Stowarzyszenia zapadaja zwykla wiekszoscia glosow w obecnosci, co

najmniej polowy czlonkow uprawnionych do glosowania, z zastrzezeniem ust. 3.
3. Do podjecia przez Walne Zebranie Czlonkow uchwaty o rozwiazaniu Stowarzyszenia

oraz zmianie statutu wymagana jest wiekszosc kwalifikowana 2/3 gtosow w obecnosci, co
najmniej polowy cztonkow zwyczajnych.

4. Posiedzenia wladz Stowarzys/.cnia sa wazne o ile uczestniczy w nich, co najmnicj polowa
ich czlonkow zwyklych.

§19
1. Wladze Stowarzyszenia zwoluje si? poprzez pisemnc zaproszenie do udziatu w

posiedzeniu dostarczone zainteresowanym najpozniej na 7 dni przed planowanym
posiedzcniem.



2. Zaproszenia moga bye dostarczone listownie, faksem lub poczta^ elektroniczna, z
zastrzezeniem § 21 ust. 3.

Walne Zebranie Czlonkow

§20
1. Najwyzsza wladza Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Cztonkow.
2. Kazdy z czlonkow zwyklych Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu Czlonkow posiada

jeden glos.
3. Czlonkowie honorowi i czlonkowie wspierajacy maja jedynie glos doradczy.
4. Z przebiegu Walnego Zebrania Czlonkow sporzadza sie protokol, ktory podlega

zatwierdzeniu w glosowaniu podczas kolejnego posiedzenia.

§21
1. Walne Zebranie Czlonkow odbywa sie przynajmniej raz w roku, a zwoluje je z wlasnej

inicjatywy Zarzad.
2. Termin, miejsce i projekt porzadku obrad Walnego Zebrania Czlonkow zwolanego w

trybie okreslonych w ust. 1 ustala Zarzad.
3. W przypadku braku quorum Zarzad zwoluje telefonicznie Walne Zebranie w drugim

terminie, tego samego dnia 1 godzine pozniej po terminie pierwszym. W takim wypadku
uchwaly Walnego Zebrania zapadaja zwykla wiekszoscia gtosow, bez wzglpdu na ilose
obecnych czlonkow.

§22
1. Walne Zebranie Czlonkow moze zwolac Komisja Rewizyjna na pisemny wniosek zlozony

przez co najmniej 1/3 ezlonkow /wyklych Stowarzyszenia.
2. Termin, miejsce i projekt porzadku obrad Walnego Zebrania Czlonkow zwolanego w

trybie ust. 1 ustala Komisja Rewizyjna.

§23
1. Walne Zebranie Czlonkow w sprawie wyboru wladz Stowarzyszenia zwolywane jest w

terminie do 2 miesiecy od uplywu kadencji.
2. Do czasu dokonania wyboru do wladz Stowarzyszenia nowej kadencji, dotyehczasowe

wladze Stowarzyszenia pelniq swoje funkcje z wylaczeniem prawa do przyjmowania
nowych czlonkow Stowarzyszenia.

§24
Posiedzenia Walnego Zebrania Czkmkow otwiera przewodniczacy wladzy
Stowarzyszenia, ktora zwolala posiedzenie i nastepnie przeprowadza wybor
przewodniczacego Walnego Zebrania Czlonkow spoza czlonkow Zarzadu i Komisji
Rewizyjnej.



2. W posiedzeniu Walnego Zebrania Czlonkow uczestniczq czlonkowie z\vykli i wspierajacy
Stowarzyszenia, czlonkowie Zarzadu i Komisji Rewizyjnej, czlonkowie honorowi oraz
inne zaproszone przez wladze Stowarzyszenie osoby.

3. Szczegolowy tryb zwolywania i odbywania posiedzen ustala regulamin Walnego Zebrania
Czkmkow.

§25
Do kompetencji Walnego Zebrania Czlonkow naleza wszystkie sprawy niezastrzezone
Statutem do kompetencji innych wladz Stowarzyszenia, a w szczegolnosci:
1) podejmowanie uchwal okreslajacych kierunek dzialania Stowarzyszenia,
2) podejmowanie uchwal o nabyciu c/tonkostwa w Stowarzyszeniu z zastrzezeniem § 30 ust.

2,
3) podejmowanie uchwal o wykluczeniu czlonka Stowarzyszenia zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 3,
4) dokonywanie wyboru przewodniczacego Walnego Zebrania cztonkow i jego zastepcy,
5) wybor osob wchodzacych w sklad Zarzadu i Komisji Rewizyjnej sposrod cztonkow

zwyklych Stowarzyszenia,
6) odwolywanie oraz dokonywanie zmian i uzupemianie skladu wladz Stowarzyszenia w

trybie przewidzianym dla ich wyboru,
7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdan Zarzadu,
8) udzielanie absolutorium Zarzadowi,
9) ustalanie wysokosci sumy do ktorej Zarzad moze w imieniu Stowarzyszenia samodzielnie

zaciagac zobowiazania,
10) uchwalanie wysokosci i sposobu oraz terminu wnoszenia przez cztonkow Stowarzyszenia

skladek,
11) ustalanie zasad gospodarowania majatkiem Stowarzyszenia,
12)decydowanie o rozwiazaniu Stowarzyszenia i podzialejego mienia,
13) podejmowanie niezastrzezonych dla innych wladz Stowarzyszenia dzialari i czynnosci

niezbednych do realizacji statutowych Stowarzyszenia,
14) uchwalanie zmian w Statucie,
15) uchwalanie i dokonywanie zmian w regulaminach wladz Stowarzyszenia,
16) rozpatrywanie skarg czlonkow Stowarzyszenia na dzialalnosc Zarzadu, K.omisji

Rewizyjnej;
17) podejmowanie uchwal w sprawach wnioskowanych przez Zarzad i Komisje Rewizyjna.

Zarzad

§26
1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarzad.
2. Kadencja Zarzadu trwa 4 lata.
3. Czlonkostwa w Zarzadzie nie mozna taczyc z czlonkostwem w Komisji Rewizyjnej.
4. W sklad Zarzadu wchodzi do 4 osob wybranych przez Walne Zebranie Czlonkow w

giosowaniu tajnym.
5. Na pierwszym posiedzcniu osoby wchodzace w sklad Zarzadu wybieraja Prezesa Zarzadu,

dwoch Wiceprezesow Zarzadu oraz Sekretarza Zarzadu.



6. Kadencja czlonkow Zarzadu wybranych w wyborach uzupeJniajacych trwa do korica
kadencji, w ktorej wybor nastapil.

7. Zarz^d lub jego poszczegolnych cztonkow mozna odwolac w kazdym czasie.

§27
1. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnatrz jednoosobowo Prezes Zarzadu lub Wiceprezesi

Zarzadu, z zastrzezeniem zaciagania zobowiazan fmansowych - wowczas Stowarzyszenie
reprezentuje 2 czlonkow Zarzadu z zastrzezeniem § 37.

2. Zarz^d obraduje na posiedzeniach, ktorych przebieg jest protokolowany. Protokol podlcga
zatwierdzeniu na nastepnym posiedzeniu Zarzadu. Zatwierdzony protokol podpisuje
przewodniczacy posiedzenia Zarzadu.

3. Szczegolowy tryb funkcjonowania Zarzadu okresla regulamin uchwalony przez Walne
Zebranie Czlonkow.

§28
1. Czlonkostwo w Zarzadzie ustaje na skutek rezygnacji czlonka z funkcji lub odwolania.
2. W razie zmniejszenia liczby czlonkow Zarzadu ponizej 4 osob, Walne Zebranie

Czlonkow dokonuje wyboru uzupemiajacego na najblizszym posiedzeniu. § 26 ust. 5
stosuje si$ odpowiednio.

3. W przypadku odwoiania czlonka Zarzadu wyboru uzupetniajacego dokonuje sie na tym
samym posiedzeniu.

4. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do cztonkow Komisji
Rewizyjnej.

§29
1. Posiedzenia Zarzadu odbywaja sie w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niz raz na

kwartal.
2. Posiedzenia Zarzqdu zwolywane s^ przez Prezesa Zarzadu lub Wiceprezesa Zarzadu z

wlasnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej, polowy
skladu Zarzadu.

3. W posiedzeniach Zarzadu moga^ uczestniczyc osoby zaproszone przez czlonkow Zarzadu.

§30
1. Do wyl^cznej kompetencji Zarzadu nalezy:

1) wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Czlonkow i przedstawienie sprawozdan z ich
wykonania,

2) zwotywanie i przygotowywanie Walnego Zebrania Cztonkow, w tym
przygotowywanie projektow uchwal we wszystkich sprawach, nalezacych do
kompetencji Walnego Zebrania Czlonkow z zastrzezeniem § 22 ust. 1,

3) dokonywanie wyboru Prezesa Zarzadu, dwoch Wiceprezesow oraz Sekretarza
Zarzadu,

4) powolanie Skarbnika Stowarzyszenia,



5) zarzadzanie majatkiem Stowarzyszenia,
6) nabywanie i zbywanie przez Stowarzyszenie nieruchomosci pod warunkiem zgody

Walnego Zebrania Cztonkow,
7) zaciaganie zobowiazari majatkowych w imieniu Stowarzyszenia do sumy ustalonej

przez Walne Zebranie Czlonkow,
8) powolywanie dyrektora Biura Stowarzyszenia,
9) prowadzenie biez^cych spraw Stowarzyszenia,
10) prowadzenie listy czlonkow Stowarzyszenia.

2. Zarz^d podejmuje uchwaly w sprawie przyjecia czlonkow zwyktych i wspierajacych
Stowarzyszenia w okresach pomiedzy Walnymi Zebraniami Czlonkow.

Komisja Rewizyjna

§31
1. Organem kontroli i nadzoru wewnetrznego jest Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Komisji Rewizyjncj trwa 4 lata.
3. Czlonkostwa w Komisji Rewizyjnej nie mozna laczyc z czlonkostwem w Zarzadzie.
4. W sklad Komisji Rewizyjnej wchodz^ 3 osoby wybierane przez Walnc Zebranie

Czlonkow, w glosowaniu tajnym.
5. Komisje Rewizyjna lub poszczegolnych jej czlonkow mozna odwolac w kazdym czasie.
6. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego skladu Przewodniczaeego.
7. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach, ktorych przebieg jest protokolowany.

Protokol podlega zatwierdzeniu na nastepnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
Zatwierdzony protokol podpisuje Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej.

8. Szczegolowy tryb funkcjonowania Komisji Rewizyjnej okresla regulamin, uchwalony
przez Walne Zebranie Czfonkow.

9. Kadencja czlonkow Komisji Rewizyjnej wybranych w wyborach uzupelniajacych trwa do
konca kadencji, w ktorej wybor nastapil.

§32
1. Czlonkowie Komisji Rewizyjnej nie mog^ pozostawac z czlonkami Zarzadu w stosunku

pokrewieristwa, powinowactwa lub podleglosci z tytulu zatrudnienia.
2. Czlonkiem Komisji Rewizyjnej nie moze bye osoba skazana prawomocnym wyrokiem za

przest^pstwo z winy umyslnej.

§33
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywaja si(^ w razie potrzeby, jednak nie rzadziej mz

raz na pot roku.
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwolane sa przez Przewodniczaeego Komisji Rewizyjnej

z wlasnej inicjatywy lub na pisemny wniosek czlonka Komisji, a w razie braku
Przewodniczaeego - przez Prezesa Zarzadu.

3. W posiedzeniach Komisj i Rewizyj nej mogq uczestniczyc osoby zaproszone przez
czlonkow Komisji.



§34
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nalezy:
1) kontrola zgodnosci dzialan wladz Stowarzyszenia ze Statutem i uchwalami Walnego

Zebrania Czlonkow,
2) kontrola dzialalnosci Zarzqdu w zakresie prawidlowosci prowadzonej gospodarki

finansowej,
3) opiniowanie wniosku Zarzadu w sprawie wykluczenia czlonka,
4) zwofywanie Walnego Zebrania Czlonkow w sytuacji okreslonej w § 22 ust. 1,
5) wnioskowanie w sprawach absolutorium dla Zarzadu.

Rozdzial 4

Majatek i finanse Stowarzyszenia

§35
Majatek Stowarzyszenia tworza^ w szczegolnosci:

1) nieruchomosci, ruchomosci i inne prawa majatkowe,
2) srodki pieniezne.

§36
1. Majatek Stowarzyszenia powstaje z nastepujijcych zrodel:

1) skladek cztonkowskich,
2) darowizn,
3) dotacji, grantow, subwencji itp.,
4) srodkow uzyskanych z obecnych i przyszlych funduszy Unii Europejskiej,
5) spadkow i zapisow,
6) odsetek bankowych,
7) dochodow z wlasnej dzialalnosci,
8) innych przewidzianych prawem zrodeh

2. Funduszami i majatkiem Stowarzyszenia zarz^dza Zarz^d.

§37
Oswiadczenia woli, na mocy ktorych Stowarzyszenie zaci^ga zobowiazania wobec osob
trzecich o wartosci przewyzszajqcej 1.000 zt (stownie jeden tysiac zlotych) sktada 2 czlonkow
Zarzadu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarzadu.

Rozdzial 5
Skladki czlonkowskie

§38
Wysokosc skladki czlonkowskiej w kazdym roku oraz termin i sposob zaplaty okresla
uchwaia Walnego Zebrania Czlonkow.



Rozdzial 6
Postanowienia koncowe

§39
W celu zapewnienia obslugi biurowej i merytorycznej organow Stowarzyszenia tworzy
sie Biuro Stowarzyszenia.
Biuro jest jednostka_ organizacyjn^, dziataj^cq, w oparciu o regulamin okreslajacy zadania,
strukture i zasady jego funkcjonowania.
Pracq biura kieruje Prezes Zarzadu osobiscie lub za posrednictwem powolanego przez
Zarza_d dyrektora biura.

§40
1. Stowarzyszenie rozwi^zuje si$ na podstawie uchwaly Walnego Zebrania Czlonkow lub w

innych prawem przewidzianych przypadkach.
2. PodejmuJEjc uchwal^ o rozwiazaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Czlonkow okresla

zasady likwidacji, przeznaczenie majatku Stowarzyszenia oraz wybiera likwidatora.
3. Do obowiqzkow likwidatora nalezy przeprowadzenie kontroli dokumentacj i

Stowarzyszenia, ustalenie stanu majatku oraz opracowanie i realizowanie planu likwidacji
po jego zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Cztonkow.

4. Obowia^zkiem Likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w mozliwie najkrotszym
czasie, w sposob zabezpieczajaey maj^tek likwidowanego Stowarzyszenia przed
nieuzasadnionym uszczupleniem.

5. Koszty likwidacji pokrywa sie z majatku likwidowanego Stowarzyszenia.
6. Pozostale obowi^zki likwidatora okreslajq odrebne przepisy.

§41
W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Statutu stosuje sie odpowiednic przepisy
Prawa o stowarzyszeniach.


