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Załącznik nr  1  

do Uchwały nr 4/WZC/2018  

z dnia 27.06.2018r 

 

S T A T U T  

S t o w a r z y s z e n i a  „ K o n i c z y n k a ”   

w e  W ł a d y s ł a w o w i e  

(tekst jednolity) 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „Koniczynka” we Władysławowie, zwane   

w dalszej części Stowarzyszeniem. 

§1 

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia  1989 r. – 

„Prawo o Stowarzyszeniach” (tekst jednolity DZ.U.2017.poz.210) oraz na podstawie 

niniejszego statutu, zwanego dalej ”Statutem”. 

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

§2 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, zaś jego siedziba 

mieści się we Władysławowie . 

§3 

1. Stowarzyszenie może posługiwać się pieczęcią oraz wyróżniającym je znakiem 

graficznym (logo),  wg wzoru zatwierdzonego przez władze Stowarzyszenia. 

2. Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską, godło, flagę. 

§4 

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków. 

2. Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników, w tym swoich członków.  
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§ 5 

1. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych i krajowych                          

na warunkach przyjętych uchwałą na Walnym Zgromadzeniu. 

2. Stowarzyszenie jest organizacją niezależną politycznie i wyznaniowo. 

 

§ 6 

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony. 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

§ 7 

1. Celem działania Stowarzyszenia jest osiągnięcie wszechstronnego społeczno- 

gospodarczego rozwoju Gminy Władysławów. 

2. Stowarzyszenie „Koniczynka” we Władysławowie będzie dążyło do realizacji swego celu 

poprzez: 

a) rozwijanie i rozpowszechnianie wszelkich form samoorganizacji społeczności gminy 

Władysławów, 

b) podejmowanie, wspieranie, rozwijanie i współuczestniczenie w inicjatywach 

gospodarczych mających na celu wzmacnianie potencjału gospodarczego 

poszczególnych mieszkańców wsi oraz Gminy, 

c) zintegrowanie różnych grup mieszkańców w działaniach zmierzających do poprawy 

jakości życia i rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Władysławów, 

d) promowanie osiągnięć społecznych i gospodarczych mieszkańców gminy 

Władysławów, 

e) aktywne zapobieganie bezrobociu poprzez podejmowanie inicjatyw w zakresie 

tworzenia warunków do powstawania nowych miejsc pracy, szkolenia zawodowego, 

kursów informacyjnych, treningów psychologicznych, utworzenia banku danych  

o miejscowym i regionalnym rynku pracy, 
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f) kreowanie instytucjonalnych ram współpracy i wymiany doświadczeń z innymi 

podmiotami społecznymi, gospodarczymi i administracyjnymi o zbieżnych celach  

i zadaniach, 

g) planowanie i realizowanie działań w celu pozyskania środków na finansowanie 

przedsięwzięć Stowarzyszenia, 

h) podtrzymywanie i propagowanie miejscowych tradycji kulturowych oraz inicjowanie 

nowych działań w tym zakresie, 

i) propagowanie wśród mieszkańców, a zwłaszcza młodzieży idei etycznych oraz 

podstaw zmierzających do samorealizacji w działaniu i odpowiedzialności za siebie, 

rodzinę i swoje środowisko, 

j) aktywizowanie różnorodnych form samopomocy, a zwłaszcza w stosunku do ludzi 

niepełnosprawnych i starszych oraz udzielanie pomocy rodzinom  

z uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin  z problemami alkoholowymi, 

k) rozpowszechnianie wśród mieszkańców Gminy zasad zrównoważonego rozwoju, 

l) podejmowanie działań integracyjnych osób niepełnosprawnych z różnymi 

środowiskami osób pełnosprawnych, 

m) podejmowanie działań edukacyjnych, oświatowych i  wychowawczych, 

szkoleniowych, konsultacyjnych, wydawniczych  i doradczych, 

n) rozwój różnych form turystyki, rekreacji i ochrony środowiska, krajoznawstwa,  

o) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, 

p) realizowanie zadań upowszechniania, kultury i tradycji, kultury i sztuki, kultury 

fizycznej i sportu, 

q) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami, 

r) działania w zakresie porządku i  bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania 

patologiom społecznym. 

s) upowszechnianie i organizowanie wolontariatu. 

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami wyłącznie, jako dodatkową w stosunku do działalności 

pożytku publicznego: 

a) Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących 

realizacji celów statutowych, 

b) Powstałą nadwyżkę przychodów nad kosztami z działalności statutowej oraz 

działalności gospodarczej przeznacza się na działalność pożytku publicznego.  
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4. Statutowa działalność Stowarzyszenia, o której mowa w § 7 ust. 2 nie jest działalnością 

gospodarczą w rozumieniu przepisów prawa o działalności gospodarczej, jest to 

działalność pożytku publicznego i może być prowadzona przez Stowarzyszenie, jako 

działalność nieodpłatna lub działalność odpłatna, przy czym zakres działalności odpłatnej 

nie może pokrywać się z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej stowarzyszenia. 

5. Zabrania się: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkowych organizacji 

w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, 

z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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 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, 

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 towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 

rynkowe. 

 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 8 

Członkowie dzielą się na: 

a) zwyczajnych, 

b) wspierających, 

c) honorowych. 
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§ 9 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, która zobowiąże się do przestrzegania niniejszego 

statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz zostanie przyjęta prawomocną uchwałą 

Zarządu Stowarzyszenia. 

2. Do Stowarzyszenia mogą należeć cudzoziemcy. 

3. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, które należy złożyć 

w ciągu 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o odmowie przyjęcia. 

§ 10 

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać każda osoba fizyczna lub prawna 

zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc w 

formie ustalonej w porozumieniu i ze Stowarzyszeniem, złoży pisemną deklarację 

członkowską w tym charakterze i zostanie przyjęta przez Zarząd. 

§ 11 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie 

zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów 

statutowych Stowarzyszenia. 

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. 

§ 12 

Prawa członków: 

1. Członek zwyczajny ma w szczególności prawo: 

a) wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia, 

b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu, 

c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia, 

d) korzystać z pomocy Stowarzyszenia. 

2. Członek wspierający na prawo: 

a) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia, 
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b) korzystać z pomocy Stowarzyszenia, 

c) uczestniczyć osobiście lub poprzez swoich przedstawicieli w Walnym Zgromadzeniu 

z głosem doradczym. 

3. Członek honorowy posiada prawo: 

a) zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia, 

b) korzystania z pomocy Stowarzyszenia. 

 

§ 13 

 Obowiązki członków: 

1.  Członek zwyczajny ma obowiązek: 

a) przestrzegać postanowień Statutu oraz władz Stowarzyszenia, 

b) aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, 

c) przyczyniać się do rozwoju i podnoszenia znaczenia Stowarzyszenia, 

d) propagować idee Stowarzyszenia, 

e) regularnie wnosić ustalone składki członkowskie. 

2.  Członek wspierający ma obowiązek: 

a) przyczyniać się do rozwoju i podnoszenia znaczenia Stowarzyszenia, 

b) głosić idee Stowarzyszenia, 

c) wspierać Stowarzyszenie na zasadach ustalonych przez Stowarzyszenie. 

3. Członek honorowy posiada obowiązki: 

a) przestrzegania postanowień Statutu oraz władz Stowarzyszenia, 

b) aktywnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, 

c) przyczyniania się do rozwoju i podnoszenia znaczenia Stowarzyszenia, 

d) propagowania idei Stowarzyszenia, 

4. Członek honorowy Stowarzyszenia może być zwolniony od płacenia składek 

członkowskich uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

§ 14 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu traci się w przypadku: 

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu, 

b) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, 

c) utraty pełnej zdolności do czynności prawnej, 

d) śmierci, 
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e) skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek członkowskich za okres 

minimum 1 roku, wyjątkiem jest długotrwałą choroba ewentualnie zdarzenie losowe 

nie pozwalające na jakikolwiek kontakt i informację. Uchwałę w tej sprawie 

podejmuje Zarząd. 

2. Ponadto członkostwo w stowarzyszeniu traci się w przypadku wykluczenia uchwałą 

Walnego zgromadzenia na wniosek Zarządu za działania sprzeczne z postanowieniami 

Statutu, bądź na szkodę Stowarzyszenia. Uchwała zostaje podjęta zwykłą większością 

głosów w obecności, co najmniej ½ liczby członków. 

3. Od uchwały Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków przysługuje prawo odwołania 

się do Walnego Zgromadzenia w terminie 1 m-ca od dnia otrzymania uchwały. 

§ 15 

Członka Stowarzyszenia można zawiesić w jego prawach i obowiązkach decyzją i uchwałą 

Zarządu na wniosek tego członka i wyłącznie w granicach wniosku. 

 

ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

§ 16 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna, 

§ 17 

1. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną 

większością głosów przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do 

głosowania. 

2. W przypadku ustąpienia członków Zarządu lub  Komisji Rewizyjnej w czasie trwania 

kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu z tym, że liczba osób 

dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. 

Kadencja członków dokooptowanych upływa wraz z kadencję członków z wyboru. 
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3. Tryb i formy działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej określają regulaminy wewnętrzne 

uchwalone przez te organy i zatwierdzone przez Walne Zebranie Członków. 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA 

§ 18 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia rozstrzygającą ostatecznie 

o wszystkich sprawach należących do zakresu działalności Stowarzyszenia, które 

wynikają z realizacji jego celów statutowych. 

2. Walne Zebranie jest Zwyczajne lub Nadzwyczajne. 

3. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz w roku do końca I kwartału przez Zarząd 

z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek: 

a) Komisji Rewizyjnej, 

b) Co najmniej ¼ liczby członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia 

wniosku, a porządek obrad obejmuje tylko sprawy, dla których zostało zwołane. 

 

§ 19 

1. W skład Walnego Zebrania wchodzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia. 

2. Członkowie zwyczajni uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym, 

a członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym. 

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

Zarząd zawiadamia pocztą elektroniczną, sms
,
em i ewentualnie   pisemnie do członków, 

którzy nie posiadają adresu e
,
 mail, bądź telefonów komórkowych  nie później niż 7 dni 

przed jego terminem. 

4. Walne Zebranie otwiera Prezes lub Wiceprezes Zarządu. Następnie dokonuje się wyboru 

przewodniczącego i sekretarza. Przebieg obrad i uchwały Walnego Zebrania są 

protokołowane, a protokół podpisuje przewodniczący i sekretarz. 

§ 20 

1. Walne Zgromadzenie jest Ważne, gdy uczestniczy w nim: 

a) w pierwszym terminie – co najmniej 50 % osób uprawnionych do głosowania,  

b) w drugim terminie – obecna liczba uprawnionych do głosowania. 

2. Drugi termin Walnego Zgromadzenia w przypadku braku quorum  w pierwszym 

terminie  następuje po upływie  30 minut od pierwszego terminu. 



 9 

§ 21 

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością 

głosów i odbywają się w sposób jawny. Sprawy osobowe rozpatrywane są w głosowaniu 

tajnym. 

§ 22 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą: 

a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia, 

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, 

d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

e) wybór w głosowaniu tajnym Prezesa, Wiceprezesa, członków Zarządu, 

Przewodniczącego i pozostałych członków Komisji . 

f) uchwalanie zmian Statutu, 

g) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych 

organizacji, 

h) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 

i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków 

Stowarzyszenia, 

j) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu, 

k) nadawanie i pozbawienie tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia, 

l) ustalenie wysokości składek. 

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków. 

3. Odwołanie Prezesa, Wiceprezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, wymaga 

bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do 

głosowania. 

4. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos. 

5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy podejmowanie wszelkich 

uchwał nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia. 
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ZARZĄD 

§ 23 

1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi 

Zgromadzeniami. 

2. Zarząd składa się z 3 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa,  i Skarbnika. 

3. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo  umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak 

niż raz na kwartał. 

5. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej oraz zaproszeni członkowie Stowarzyszenia. 

6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności, 

co najmniej połowy członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa 

Zarządu, a w przypadku jego nieobecności na posiedzeniu Zarządu, głos Wiceprezesa 

Zarządu, który przewodniczy obradom Zarządu. 

7. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a protokoły podpisywane przez Prezesa lub 

wiceprezesa. 

8. Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy: 

a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

b) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu 

i uchwałami Walnego Zgromadzenia, 

c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 

d) zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zgromadzenia, 

e) przyjmowanie, skreślanie członków oraz wnioskowanie w sprawie ich wykluczenia, 

f) zatrudnianie pracownika /ów oraz ustalanie ich wynagrodzeń, 

g) zawieranie porozumień, umów z organizacjami rządowymi, pozarządowymi, 

społecznymi, federacjami. 

  h) powoływanie i rozwiązywanie sekcji problemowych oraz powoływanie ich 

przewodniczącego. 

9. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnionych 

obowiązków. Warunki i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu jest ściśle 

określona w odrębnej uchwale Zarządu. 
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KOMISJA REWIZYJNA 

§ 24 

1. Komisja Rewizyjna składa się, co najmniej z 3 osób wybieranych przez Walne 

Zgromadzenie, w tym Przewodniczącego. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie, nie mogą również 

być pracownikami podległymi Zarządowi. 

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą: 

a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia, 

b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu, 

c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia, 

d) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności, 

e) żądanie od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności 

Stowarzyszenia, 

f) żądane od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem 

doradczym, 

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, 

co najmniej połowy składu Komisji Rewizyjnej.           

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 

podległości z tytułu zatrudnienia, 

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane  

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych 

kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

 

§ 25 

(Uchylony) 
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ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

§ 26 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje: 

a) ze składek członkowskich,  

b) darowizn,  

c) spadków,  

d) zapisów,  

e) subwencji,  

f) dotacji,  

g) grantów, 

h) ofiarności publicznej, 

i) dochodów z kapitału (odsetki, lokaty), 

j) dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego. 

k) dochodów z działalności gospodarczej. 

2. Wysokość składki ustalana jest corocznie przez Walne Zgromadzenie Członków 

Stowarzyszenia. 

3. Majątkiem zarządza Zarząd. 

4. Do reprezentacji i ważności oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, jak również 

ważności wszelkich pism i oświadczeń w zakresie praw i zaciągania zobowiązań 

majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw w tym zakresie są: 

 a) do kwoty nie przekraczającej 50.000,00zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)  

Prezes  Zarządu, lub upoważniony przez Prezesa Zarządu inny członek z Zarządu; 

 b) powyżej kwoty 50.000,00zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)   Prezes Zarządu 

oraz skarbnik Zarządu lub inny członek z Zarządu  .  

5. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.  

6. W umowach miedzy stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim 

stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej  wskazany w uchwale 

tego organu  lub pełnomocnik ustanowiony przez Walne zebranie Członków.  

 

 

 

 



 13 

ROZDZIAŁ Va 

DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZA 

 

§ 27 

 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach , 

określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą 

wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.  

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie: 

a) Wychowanie przedszkolne,  

b) Opieka dzienna nad dziećmi, 

c) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

d) Działalność wspomagająca edukację, 

e) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, 

f) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane 

g) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, 

h) Nauka języków obcych, 

i) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 

j) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych,  

k) Pozostałą działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

l) Działalność prawnicza. 

3. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów 

statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków ani na 

wynagrodzenia Zarządu Stowarzyszenia 

 

ROZDZIAŁ VI 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZYWANIE STOWARZYSZENIA 

§ 28 

Uchwały o zmianie Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie bezwzględną 

większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania. 
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§ 29 

Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie 

bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do 

głosowania. 

§ 30 

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu 

majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację 

Stowarzyszenia. 

§ 31 

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenie lub 

w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób 

jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

§ 32 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia Prawa 

o Stowarzyszeniach.  

ROZDZIAŁ VII 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§ 33 

 

1. Niniejszy statut zatwierdzono uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  

nr 4/WZC/2018  z  dnia 27.06.2018r. 

2. Niniejszy statut staje się prawomocny i obowiązujący od momentu zatwierdzenia                 

go przez sad rejestrowy (wpisu do rejestru)  

3. Traci moc dotychczasowy statut zatwierdzony uchwałą nr 2/2015 Zebrania 

Założycielskiego Stowarzyszenia „Koniczynka” we Władysławowie z dnia 

14.01.2015 r. 


