STATUT STOWARZYSZENIA
TAK dla Łodzi
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Tak dla Łodzi, zwane dalej "Stowarzyszeniem", działa na mocy ustawy z
dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami)
oraz niniejszego statutu.
§2
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
§3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą władz naczelnych
jest miasto Łódź.
§4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§5
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
2. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją
mogą otrzymywać wynagrodzenia.
§6
Stowarzyszenie może posługiwać się znakiem graficznym stanowiącym załącznik do niniejszego
Statutu.
§7
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w innych przepisach.
§8
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub
podobnym profilu działania.
Rozdział II
Cele i sposoby działania
§9
Celami Stowarzyszenia są:
1) propagowanie idei praw i swobód obywatelskich, sprawiedliwości społecznej, silnego i
niezależnego samorządu w Polsce,
2) promowanie i wspieranie procesów rozwoju lokalnego, w szczególności strategicznego
rozwoju miast
3) działanie na rzecz stanowienia prawa przyjaznego obywatelkom i obywatelom,
przestrzegania fundamentalnych zasad konstytucyjnych,
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4) wszechstronny rozwój społeczeństwa obywatelskiego, a zwłaszcza działalności społecznej
na rzecz rozwoju samorządności lokalnej i demokracji w Polsce,
5) upowszechnianie zasad demokratycznego państwa prawa oraz przejrzystości w życiu
publicznym,
6) sprawowanie społecznej kontroli nad instytucjami publicznymi oraz przeciwdziałanie
patologiom w życiu publicznym i społecznym,
7) propagowanie idei równouprawnienia, w szczególności równych praw kobiet i mężczyzn i
przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji i wykluczeń,
8) działanie na rzecz propagowania idei przyjaznego, sprawiedliwego i świeckiego państwa,
9) dostęp obywateli do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości,
10) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
11) działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju,
12) ochrona zabytków i tożsamości kulturowo-historycznej miast,
13) poprawa jakości polityk publicznych i ich realizacji, w szczególności w obszarze zdrowia,
spraw społecznych, mieszkalnictwa, zarządzania samorządem, partycypacji, kultury,
środowiska, planowania przestrzennego, rewitalizacji, edukacji, zrównoważonej
mobilności i gospodarki opartej o zasady solidarności społecznej.
§ 10
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) upowszechnienie wiedzy na temat ochrony wolności i praw obywatelskich oraz swobód
obywatelskich, edukację prawną i ekonomiczną;
2) popularyzację inicjatyw naukowych, kulturalnych, edukacyjnych, oświatowych i
wychowawczych, organizację konferencji, seminariów, imprez plenerowych i
sportowych, szkoleń, debat oraz działalności wydawniczej;
3) wspieranie obywatelskich inicjatyw ustawodawczych, obywatelskich inicjatyw
uchwałodawczych oraz innych projektów polityk publicznych zgodnych z celami
Stowarzyszenia;
4) działania na rzecz grup defaworyzowanych i zagrożonych dyskryminacją;
5) wspomaganie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe, organizacji
pozarządowych i instytucji prowadzących działania zbieżne z celami statutowymi
stowarzyszenia;
6) prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym
działalności: eksperckiej, badawczej, dydaktycznej, wydawniczej, popularyzatorskiej i
animatorskiej, w szczególności poprzez:
a) inicjowanie, wspieranie i realizację badań i analiz w zakresie szeroko rozumianego
rozwoju lokalnego, przede wszystkim ekonomicznych, społecznych i przestrzennych;
b) wykonywanie na rzecz organów władzy publicznej i jednostek sektora publicznego
opracowań eksperckich: diagnoz, analiz, studiów, oraz przygotowywanie strategii,
polityk, programów strategicznych oraz innych podobnych opracowań w zakresie
szeroko rozumianego rozwoju lokalnego;
c) wykonywanie opracowań eksperckich wymienionych w lit. b), na rzecz podmiotów
niepublicznych w ramach ich działalności niesprzecznej z celami Stowarzyszenia;
d) nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi, w
szczególności z uczelniami wyższymi i organizacjami pozarządowymi, w celu
podejmowania wspólnych przedsięwzięć: np. badawczych, dydaktycznych bądź
wydawniczych, zbieżnych z celami Stowarzyszenia;
e) ożywianie debaty publicznej, w szczególności poprzez popularyzowanie zasady
zrównoważonego rozwoju, idei spójności społecznej, równości szans, praw
obywatelskich i praw człowieka;
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f)

organizowanie konferencji, debat, seminariów, szkoleń i innych podobnych form
kształtowania oraz propagowania wiedzy;
g) wydawanie publikacji związanych z realizacją celów Stowarzyszenia, w tym
publikowanie raportów z badań, o których mowa w lit. a);
h) prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, w tym kampanii społecznych,
i) rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
2. W ramach realizacji celów statutowych stowarzyszenie może inicjować postępowania i
przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz
organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach
określonych w obowiązujących przepisach prawa.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

1.
2.

§ 11
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
§13
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel polski, który pragnie
wnieść wkład w urzeczywistnianie celów Stowarzyszenia.
§ 14
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na
jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego
przedstawiciela.
§ 15
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia, na
podstawie pisemnej deklaracji.
§16
Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia
lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
§ 18
Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, na
wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

1.

§ 19
Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, itp.
organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
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3) korzystania z merytorycznej pomocy Stowarzyszenia,
4) noszenia odznaki organizacyjnej,
5) zaskarżenia uchwał lub orzeczeń władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich.
Uprawnienia członkowskie wykonywane są osobiście lub przez pełnomocnika.

2.

§ 20
Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i
programu,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu,
§ 21
1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa
określone w § 19.
2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych
świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający obowiązany jest do opłacania składek członkowskich.
§ 22

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

2.
3.
4.

5.

6.

1) skreślenia z listy członków z powodu dobrowolnej rezygnacji z przynależności do
Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
2) skreślenia z listy członków z powodu śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez
członka wspierającego, będącego osobą prawną,
3) pozbawienia członkostwa decyzją Zarządu Stowarzyszenia z powodu zalegania, w okresie
dłuższym niż 4 miesięcy, z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń,
4) pozbawienia
członkostwa
decyzją
Zarządu
Stowarzyszenia
z
powodu
nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych Walnych Zebraniach Członków,
5) pozbawienia członkostwa Stowarzyszenia decyzją Zarządu Stowarzyszenia w przypadku
naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na
szkodę Stowarzyszenia,
6) wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia ze względu na pozbawienie członka praw
publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,
7) pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały władzy, która tą godność
nadała.
Skreślenie, pozbawienie i wykluczenie z członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na mocy
uchwały.
W przypadkach określonym w ust. 1 pkt 3-6 Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest
zawiadomić członka o pozbawieniu, wraz z uzasadnieniem.
Od uchwał, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5, przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej
(organ odwoławczy) w terminie 14 dni od daty ich doręczenia. Odwołanie wnosi się za
pośrednictwem Zarządu. Odwołanie wstrzymuje wykonanie uchwały.
W zależności od dokonanych ustaleń organ odwoławczy:
1) nie uwzględnia odwołania;
2) zmienia zaskarżoną uchwałę w całości lub w części i orzeka co do istoty;
3) uchyla zaskarżoną uchwałę w całości lub części i sprawę przekazuje do ponownego
rozpoznania;
4) uchyla zaskarżoną uchwałę i umarza postępowanie.
Uchwały organów Stowarzyszenia podjęte w trybie odwoławczym są ostateczne i nie
przysługuje od nich odwołanie.
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7. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub
wspierające na podstawie ust. 1 pkt 3 następuje na podstawie uchwały Zarządu
Stowarzyszenia.
Rozdział IV
Struktura organizacyjna władz
§23
1. Organami władz Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd Stowarzyszenia,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Władze stowarzyszenia pochodzą z wyborów, z wyjątkiem Walnego Zebrania.
§ 24
1. Organy Stowarzyszenia podejmują decyzje w formie uchwał, w głosowaniu jawnym, chyba że
Statut stanowi inaczej.
2. Uchwały organów Stowarzyszenia sporządzane są w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności.
3. Uchwałę podpisuje co najmniej dwóch członków właściwego organu Stowarzyszenia.
4. Uchwały organów Stowarzyszenia są ważne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów
przy obecności ponad połowy liczby członków danego organu w czasie podejmowania
uchwały, chyba że Statut stanowi inaczej. W razie wystąpienia równej liczby głosów „za” i
„przeciw” decyduje głos przewodniczącego zebrania danego organu Stowarzyszenia.
5. Członek organu Stowarzyszenia zostaje wyłączony od rozstrzygania spraw, jeżeli jest osobą
bezpośrednio zainteresowaną albo istnieje inna okoliczność mogąca wywołać uzasadnioną
wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie. Wyłączenia dokonuje dany organ
Stowarzyszenia; w głosowaniu nie bierze udziału członek tego organu, którego wyłączenia
głosowanie dotyczy.
6. Postanowienia ust. 5 nie stosuje się w przypadku głosowania w sprawie wyboru albo
odwołania ze składu organu Stowarzyszenia.
7. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu
tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania członków. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
8. Uchwały władz stowarzyszenia pochodzących z wyboru mogą być podejmowane w sposób
obiegowy, z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej takich jak: poczta e-mail,
komunikatory internetowe, wiadomości sms. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio.
9. W trybie obiegowym przedkładanie projektów uchwał, dyskusja i głosowanie odbywają się za
pomocą poczty e-mail w wiadomościach skierowanych do wszystkich członków danego
organu. Komunikatory internetowe lub wiadomości sms mają funkcję wspierającą i służą
wyłącznie do informowania członków organu. Projekt uchwały jest przedkładany do dyskusji
co najmniej 24 godziny przed planowanym głosowaniem.
10. O planowanym posiedzeniu danego organu pochodzącego z wyboru, jego terminie, miejscu,
muszą być powiadomieni wszyscy jego członkowie na co najmniej 3 dni wcześniej.
11. Na żądanie nie mniej niż 1/5 obecnych członków danego organu, głosowanie przeprowadza
się w sposób tajny, o ile istnieje taka możliwość.
12. Organ Stowarzyszenia pochodzący z wyboru na mocy uchwały powinien dokooptować do
swojego składu innego członka w terminie do 3 miesięcy od chwili zmniejszenia się liczby
członków organu na skutek ustąpienia lub śmierci członka tego organu. Maksymalna liczba
członków władz stowarzyszenia, których można dokooptować w trakcie kadencji nie może
przekraczać 1/3 składu danego organu.
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13. W przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w ust. 12, najbliższe zwyczajne walne
zebranie dokonuje wyborów uzupełniających, ze skutkiem obowiązywania do końca kadencji
danego organu Stowarzyszenia pochodzącego z wyboru.
Walne Zebranie Członków
§ 25
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W sprawach, w których
statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do
walnego zebrania członków.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz zaproszeni
goście.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd Stowarzyszenia
powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

§ 26
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Walne Zebranie Członków obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie porządku obrad.
Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.
Członek organu pochodzącego z wyboru nie może pełnić funkcji Przewodniczącego Walnego
Zebrania.
Przewodniczącego Walnego Zebrania wybierają spośród siebie obecni na Zebraniu
członkowie zwyczajni.
Przewodniczący przewodniczy obradom Walnego Zebrania oraz czuwa nad tym, aby
przebiegało ono zgodnie z przyjętym porządkiem, Statutem, a także zgodnie z przepisami
prawa.
Protokolanta Walnego Zebrania wybierają spośród siebie obecni na Zebraniu członkowie
zwyczajni.
Protokolant Walnego Zebrania odpowiedzialny jest za sporządzenie protokołu z obrad
Walnego Zebrania.

§ 27
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej.
2. Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w
ciągu 1 miesiąca , od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust.1 pkt 2.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których
zostało zwołane.
§ 28
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
1) w pierwszym terminie - co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
2) w drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu, 60 minut później niż pierwszy
termin - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały Walnego Zebrania podjęte w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę
członków obecnych na tym zebraniu, chyba że Statut stanowi inaczej.
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§ 29
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie Statutu i jego zmian,
2) uchwalenie wysokości składek członkowskich wraz z terminem ich uiszczania,
3) uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
4) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Stowarzyszenia,
5) ustalenie liczby członków Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej,
6) wybór i odwoływanie ze składu Zarządu Stowarzyszenia, oraz Komisji Rewizyjnej,
7) uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników,
8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji
Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia
absolutorium ustępującym władzom, na wniosek Komisji Rewizyjnej,
9) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia, na wniosek
Zarządu Stowarzyszenia,
10) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
11) wykonywanie innych czynności i zadań nie określonych Statutem do właściwości innych
władz Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia
§ 30
Zarząd Stowarzyszenia, będący najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi
Zebraniami Członków, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę i działania
odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.
§31
1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi od 5 do 7 członków, w tym Prezesa Stowarzyszenia,
Sekretarza Stowarzyszenia, Skarbnika Stowarzyszenia i Członka Zarządu.
2. Walne Zebranie na mocy uchwały określa na czas trwania danej kadencji, w granicach
przewidzianych przez Statut, liczbę członków Zarządu.
3. Uchwała Walnego Zebrania, na mocy której powoływany jest Zarząd Stowarzyszenia, określa
także podział na sprawowane w Zarządzie funkcje.
4. Zasady i tryb działania Zarządu Stowarzyszenia określa regulamin uchwalony przez Zarząd
Stowarzyszenia oraz zatwierdzony przez Komisję Rewizyjną.
5. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż
raz na 3 miesiące.
6. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa Stowarzyszenia,
funkcję tę obejmuje na ten okres Sekretarz Stowarzyszenia.
§ 32
1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:
1) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,
4) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
5) określanie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich,
6) zarządzenie majątkiem Stowarzyszenia,
7) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i
ruchomego Stowarzyszenia,
8) uchwalanie regulaminu określającego zasady i tryb działania Zarządu,
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9) zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków godności członka
honorowego Stowarzyszenia,
10) podejmowanie uchwał w sprawach określonych w § 22 ust. 1 pkt 1-6 oraz w sprawach
przyjęcia w poczet członków (zwyczajnych, wspierających),
11) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności.
§ 33
1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, niestosowanie się do uchwał władz
Stowarzyszenia oraz za postępowanie sprzeczne z celami Stowarzyszenia, członek może być
ukarany przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia może orzekać wobec Członków następujące kary:
1) nagana,
2) zawieszenie w prawach Członka na okres do 12 miesięcy,
3) wykluczenia ze Stowarzyszenia.
3. Postanowienia §22 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§ 34
1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje Prezes Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub
na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Zarządu Stowarzyszenia, w terminie 4 dni
od daty zgłoszenia wniosku.
2. Do rozwiązania poszczególnych problemów i przedłożenia wniosków Zarząd Stowarzyszenia
może powoływać zespoły pomocnicze – komisje problemowe, określając ich skład, zadania
oraz termin zakończenia prac.
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych,
uprawniony jest Prezes Stowarzyszenia wraz z innym członkiem Zarządu albo Sekretarz
Stowarzyszenia wraz z innym członkiem Zarządu.
Komisja Rewizyjna
§ 35
Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego
działalnością.
§ 36
1. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków, w tym Przewodniczącego Komisji,
Wiceprzewodniczącego Komisji oraz z członków Komisji.
2. Walne Zebranie na mocy uchwały określa na czas trwania danej kadencji, w granicach
przewidzianych przez Statut, liczbę członków Komisji Rewizyjnej.
3. Uchwała Walnego Zebrania, na mocy której powoływana jest Komisja Rewizyjna, określa
także podział na sprawowane w Komisji Rewizyjnej funkcje.
§ 37
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd
Stowarzyszenia, w terminie i trybie ustalonym w statucie,
3) prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia, celem omówienia uwag,
wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Posiedzenie
Zarządu Stowarzyszenia w takim przypadku winno się odbyć nie później niż w terminie 7
dni od daty złożenia wniosku (żądania),
4) uchwalenie własnego regulaminu,
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5) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków
o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia,
6) orzekanie w kwestiach zgodności ze statutem wewnętrznych przepisów i decyzji władz
Stowarzyszenia,
7) zatwierdzenie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Stowarzyszenia,
8) rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu dotyczących członkostwa w Stowarzyszeniu.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia
pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
§ 38
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach
Zarządu Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia
pochodzących z wyboru.
3. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim
stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu
lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.
Rozdział V
Majątek i fundusze

1.
2.

3.

4.
5.

§ 39
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w
użytkowaniu Stowarzyszenia,
3) dotacje,
4) darowizny, zapisy i spadki,
5) wpływy z działalności statutowej,
6) dochody z ofiarności publicznej,
7) wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie
na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących
potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
Nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia wpłacają składki członkowskie w ciągu 14 dni od
daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 40
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia
przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem
Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w
porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
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3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w
statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami).
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