Statut Stowarzyszenia Reta w Mikołowie
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Reta”.
2. „Stowarzyszenie Reta” zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną z chwilą wpisania
do właściwego rejestru sądowego.
3. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Mikołów.
5. Stowarzyszanie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może
zatrudniać pracowników.
6. Stowarzyszenie może ustanowić odznaki oraz medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
oraz wyróżnieniami, zasłużonym osobom fizycznym lub prawnym. Stowarzyszenie używa odznak i pieczęci
na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania
§2
Celami
1.
2.
3.

Stowarzyszenia są:
Zrzeszanie osób zainteresowanych obecną i przyszłą sytuacją miasta Mikołów i jego dzielnicy Reta.
Działanie na rzecz administracyjnego wydzielenia, utworzenia i rozwoju dzielnicy Reta.
Ochrona interesów mieszkańców dzielnicy Reta, a także działania na rzecz poprawy jakości życia
i bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy Reta.
4. Współpraca z Radą Miasta, organami władzy samorządowej i przedsiębiorcami mającymi wpływ na rozwój
i życie mieszkańców dzielnicy Reta.
5. Upowszechnianie wiedzy i wymiana informacji pomiędzy mieszkańcami.
6. Integracja i aktywizacja mieszkańców do wspólnych działań na rzecz dzielnicy Reta.
7. Działalność szkoleniowa, edukacyjna, kulturotwórcza, naukowa, naukowo-techniczna oraz oświatowa.
8. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans
tych rodzin i osób.
9. Promocja i popieranie ogólnospołecznych inicjatyw mających na celu rozwój infrastruktury technicznej
i społecznej, wzrost bezpieczeństwa, polepszenie jakości środowiska przyrodniczego, przeciwdziałanie
ubóstwu i zjawiskom patologicznym, promocję profilaktyki zdrowotnej oraz rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób dysfunkcyjnych.
10. Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym promocja idei budżetu
partycypacyjnego.
11. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
12. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
13. Działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
14. Działalność charytatywna.
15. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działania na rzecz osób starszych, w tym w wieku
emerytalnym.
16. Działalność na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa.
17. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe
oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt 1-16.
§3
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:
a. wdrażanie w życie własnych projektów i programów.
b. współpracę
z
samorządem
lokalnym,
władzami
lokalnymi,
instytucjami
społecznymi
i stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi i wychowawczymi, których cele i działalność nie są
sprzeczne z celami Stowarzyszenia.
c. inicjowanie działań zmierzających do rozwoju dzielnicy Reta w Mikołowie.
d. organizację wszelkich form szkoleniowych, w tym szkoleń liderów.
e. pozyskiwanie funduszy od organizacji pozarządowych, osób, instytucji i przedsiębiorstw prywatnych
oraz funduszy z instytucji rządowych, samorządowych i Unii Europejskiej.
f. organizację lub współorganizację przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska naturalnego,
rozwojem zainteresowań w społeczeństwie, działalnością w zakresie rozwoju dziedzictwa kulturowego,
turystyki, kultury fizycznej i sportu, poprawy stanu bezpieczeństwa.
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g.

podejmowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, także poprzez prowadzenie działalności
charytatywnej i opiekuńczej.
h. działanie na rzecz zdrowego trybu życia oraz szerzenie kultury turystyki oraz zachęcanie
do wykorzystywania poznawczych, wypoczynkowych i zdrowotnych walorów sportu i rekreacji.
i. organizację lokalnych kampanii programowych oraz promocyjnych wynikających z celów
Stowarzyszenia.
j. działalność wydawniczą i poligraficzną.
k. realizowanie programów edukacyjnych i kulturalnych.
l. aktywną współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.
m. wszelkie inne działania umożliwiające realizację celów statutowych.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele oraz prowadzi działalność wychowawczą także wśród osób
niezrzeszonych w Stowarzyszeniu Reta.

ROZDZIAŁ III
Członkowie: ich prawa i obowiązki
§4
1. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polski mający pełną zdolność do
czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych.
2. Małoletni w wieku powyżej 16 lat mogą należeć do Stowarzyszenia i brać udział w Walnym Zebraniu
Członków oraz korzystać z czynnego prawa wyborczego.
3. Małoletni w wieku poniżej ukończonych 16 lat mogą należeć do Stowarzyszenia za zgodą opiekunów
prawnych, bez prawa udziału w Walnym Zebraniu Członków oraz bez prawa korzystania z czynnego
i biernego prawa wyborczego.
4. Członkostwo w Stowarzyszeniu mogą uzyskać również cudzoziemcy.
5. Osoby zakładające Stowarzyszenie nabywają członkostwo z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia.
6. Zarząd Stowarzyszenia przyjmuje w skład Stowarzyszenia członków zwyczajnych i wspierających,
na podstawie złożonej pisemnej deklaracji skierowanej do prezesa Stowarzyszenia. Decyzję o przyjęciu
w skład Stowarzyszenia podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów.
§5
1. Stowarzyszenie zrzesza:
a. członków zwyczajnych.
b. członków wspierających.
c. członków honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym jest osoba, która bierze czynny udział w pracach i działaniach Stowarzyszenia.
3. Członek zwyczajny ma prawo:
a. głosować na Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia.
b. brać czynny udział w pracach i działaniach Stowarzyszenia.
c. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
d. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.
e. korzystać z innych uprawnień wynikających z uchwał Zarządu oraz porozumień i umów zawartych
przez władze Stowarzyszenia.
f.
korzystać z majątku stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd.
4. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
a. brania czynnego udziału w realizacji zadań Stowarzyszenia.
b. przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
c. regularnego opłacania składek członkowskich.
d. dbania o majątek Stowarzyszenia.
e. godnego reprezentowania Stowarzyszenia.
5. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej lub osoba fizyczna, która popiera działalność i akceptuje Statut Stowarzyszenia oraz zadeklaruje
opłacanie składki członkowskiej w wysokości ustalonej uchwałą.
6. Status członka wspierającego można nabyć także poprzez złożenie w siedzibie Stowarzyszenia deklaracji
pomocy i opłacenie składki członka wspierającego.
7. Członek wspierający ma prawo:
a. brać czynny udział w pracach i działaniach Stowarzyszenia.
b. doradzać w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia.
c. korzystać z majątku Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd.
8. Członek wspierający jest zobowiązany do:
a. przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
b. regularnego opłacania składek członkowskich.
c. dbania o majątek Stowarzyszenia.
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9. Członkiem honorowym może zostać osoba zamieszkała na terytorium RP, a także cudzoziemiec nie mający
miejsca zamieszkania na jej terytorium, szczególnie zasłużony dla Stowarzyszenia.
10. Status Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
11. Członek honorowy ma prawo:
a. brać czynny udział w pracach i działaniach Stowarzyszenia.
b. doradzać w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia.
c. korzystać z majątku Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd.
12. Każdy członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do:
a. przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
b. dbania o majątek Stowarzyszenia.
c. podania adresu poczty elektronicznej służącego do kontaktu z członkiem stowarzyszenia.
§6
Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.
2. skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu:
a. uchylania się od płacenia obowiązkowych składek i świadczeń przez okres co najmniej 1 roku.
b. śmierci członka.
c. wykluczenia ze Stowarzyszenia decyzją Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu za rażące
naruszenie zasad statutowych, nie przestrzeganie postanowień uchwał obowiązujących
w Stowarzyszeniu.
d. powtarzającej się nieobecności członka na trzech kolejnych Walnych Zebraniach Członków bez podania
przyczyny nieobecności.
e. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną.
f. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych (ubezwłasnowolnienia).
3. rozwiązania Stowarzyszenia.
§6a
1. Członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków od decyzji Zarządu o jego
wykluczeniu.
2. Odwołanie do Walnego Zgromadzenia musi być złożone pisemnie Zarządowi na co najmniej 31 dni przed
terminem Walnego Zgromadzenia. Zarząd umieszcza odpowiedni punkt w porządku Walnego
Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania od wykluczenia po wysłuchaniu tego z
członków, który został wykluczony. Jeżeli członek ten nie przybył na Walne Zgromadzenie, to uchwałę
można podjąć bez jego wysłuchania.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
§7
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
§8
1.
2.
3.
4.

Władze Stowarzyszenia pochodzą z wyboru.
Nie można łączyć funkcji we władzach Zarządu z władzami Komisji Rewizyjnej.
Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w sposób jawny, chyba że uchwalono głosowanie tajne.
Wybory są ważne, jeśli uczestniczy w nich co najmniej połowa uprawnionych do głosowania.
§9

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata. Po upływie kadencji Zarząd i Komisja
Rewizyjna kontynuują prace do czasu rozpoczęcia pracy przez nowo wybrany Zarząd i Komisję Rewizyjną.
2. W przypadku ustąpienia lub zgonu któregokolwiek z członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej brakujące
miejsce zostaje uzupełnione spośród zwykłych członków Stowarzyszenia. Wyboru dokonuje organ, w
którym nastąpił wakat, przy czym w ten sposób Zarząd może dokonać uzupełnienia do 1/3, a Komisja
Rewizyjna do ½ podstawowego składu organu.
3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy
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z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr
26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr
45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).
§10
1. Zwołanie posiedzenia Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej następuje pisemnie lub drogą elektroniczną
najpóźniej na 7 dni przed terminem spotkania. Zwołanie posiedzenia Walnego Zebrania Członków następuje
pisemnie lub drogą elektroniczną najpóźniej na 30 dni przed terminem zebrania.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana
jest obecność co najmniej 1⁄2 liczby uprawnionych do głosowania członków. W przypadku braku kworum
zostanie wyznaczony drugi termin posiedzenia, nie wcześniej jednak niż 15 minut po pierwszym terminie.
W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków.
§11
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Może ono być zwołane zwyczajnie
lub nadzwyczajnie.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a. podejmowanie Uchwał o zadaniach, programie i kierunku rozwoju Stowarzyszenia.
b. wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
c. uchwalanie zmian w Statucie.
d. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
e. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia.
f. udzielanie absolutorium dotychczasowemu Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej przed każdym nowym
wyborem Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
g. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
h. rozpatrywanie odwołań od uchwał w przedmiocie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia.
i. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania, połączenia Stowarzyszenia z innymi stowarzyszeniami,
członkostwa w innych organizacjach pozarządowych.
§12
1. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
a. z głosem decydującym członkowie zwyczajni.
b. z głosem doradczym członkowie honorowi i wspierający.
2. Walne Zebranie Członków na początku swoich obrad przyjmuje program posiedzenia, który może być
w trakcie obrad uzupełniony przez głosowanie i obraduje wyłącznie nad sprawami w tym programie
zawartymi.
§13
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
2. Nadzwyczajne Zebranie Członków jest zwoływane z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub
1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych złożone zarówno Zarządowi, jak i Komisji Rewizyjnej. Zarząd
zwołuje nadzwyczajne Zebranie Członków w terminie 2 miesięcy od wpłynięcia wniosku.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad nadzwyczajnego oraz zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Zarząd zawiadamia co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
4. Gdyby Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, zostaje ono zwołane przez Komisję
Rewizyjną w ciągu 1 miesiąca od upływu terminu, w którym powinien był to uczynić.
5. W przypadku określonym w §13 pkt. 4, o terminie, miejscu i porządku obrad nadzwyczajnego Walnego
Zebrania Członków Komisja Rewizyjna zawiadamia co najmniej na 30 dni przed terminem.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§14
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków
i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy:
a. koordynowanie działalności Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego
Zebrania Członków.
b. sporządzanie i uchwalanie rocznych planów pracy i budżetu Stowarzyszenia oraz zatwierdzenie
sprawozdań z ich wykonania.
c. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.
d. uchwalanie regulaminów określających zasady i formy działania biura Stowarzyszenia w przypadku
jego utworzenia.
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e.

uchwalanie regulaminów określających zasady i formy działania oddziałów regionalnych, oddziałów
terenowych i innych podstawowych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia nie posiadających
osobowości prawnej.
f. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
g. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków.
h. występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskami o nadanie statusu członka honorowego.
i. podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjmowania lub skreślania z listy członków Stowarzyszenia.
j. decydowanie o wszystkich sprawach niezastrzeżonych w kompetencjach Walnego Zebrania Członków.
k. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów.
l. zajmowanie w imieniu Stowarzyszenia stanowiska wobec społecznie ważnych problemów.
m. określanie polityki gospodarczej i finansowej Stowarzyszenia.
n. określanie zadań programowych i organizacyjnych Stowarzyszenia.
o. koordynowanie i nadzorowanie wszystkich jednostek działających w ramach Stowarzyszenia oraz
ocena ich działalności.
p. uchwalanie regulaminu działalności społecznych animatorów, instruktorów i trenerów Stowarzyszenia.
q. uchwalanie wpisowego i wysokości składek członkowskich dla członków zwyczajnych oraz minimalnej
składki dla członków wspierających;
§15
1. Zarząd składa się z minimum 3 osób, którzy ze swego grona wybierają prezesa zarządu. Zarząd może
przydzielić inne funkcje swoim członkom.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z planem oraz w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
na kwartał.
3. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, a w jego zastępstwie każdy członek zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
5. Zebranie założycielskie Stowarzyszenia powołuje pierwszy skład Zarządu.
6. Dla ważności oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagany jest podpis jednego członka Zarządu,
z zastrzeżeniem §19 ust. 3.
7. Uchwała Zarządu jest ważna gdy podpiszą się pod nią wszyscy członkowie zarządu.
§16
1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia działa niezależnie od Zarządu i nie podlega mu w zakresie sprawowanej
kontroli.
2. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 2 członków.
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo z winy umyślnej.
6. Zebranie założycielskie Stowarzyszenia powołuje pierwszy skład Komisji Rewizyjnej.
§17
1. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia.
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola działalności Stowarzyszenia, a szczególnie działalności finansowej.
b. kontrola wszystkich jednostek organizacyjnych działających przy Stowarzyszeniu.
c. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
d. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu.
e. składanie wniosków na Walnym Zebraniu Członków o udzielenie absolutorium dla władz Stowarzyszenia.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniona przez niego osoba, może brać udział w posiedzeniach
Zarządu z głosem doradczym.
§18
Nieuzyskanie absolutorium przez władze Stowarzyszenia wyklucza członków władz z kandydowania do władz
w najbliższej kadencji.

ROZDZIAŁ V
Majątek i gospodarka finansowa
§19
1. Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
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2. Na
a.
b.
c.
d.

fundusze Stowarzyszenia składają się:
wpływy ze składek członkowskich.
wpływy z działalności Statutowej Stowarzyszenia.
darowizny, spadki, zapisy, ofiarność publiczna.
dotacje i inne środki przekazane na prowadzenie zadań i akcji zleconych poprzez organy administracji
rządowej i samorządu terytorialnego oraz podmioty gospodarcze.
e. środki uzyskane ze źródeł publicznych.
3. Do występowania w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz udzielenia
pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie może zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzić publiczne zbiórki pieniędzy
z przeznaczeniem uzyskanych środków na cele statutowe Stowarzyszenia, pod warunkiem uzyskania
wymaganego zezwolenia.
5. Decyzję w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
§20
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie realizacji celów statutowych.
2. Zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji 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”.
b. przekazywania jej 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.
c. 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.
d. 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
§21
1. Statut wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania stowarzyszenia.
2. Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków i zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.
3. Uchwała Walnego Zebrania o zmianach Statutu Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
4. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
5. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa jednocześnie tryb likwidacji, likwidatorów oraz cel na jaki
ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia. Uchwała o przeznaczeniu majątku wymaga zgody władzy
rejestracyjnej.
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