
STATUT

STOWARZYSZENIA „KLUB GOLFISTÓW HRABSTWA KŁODZKIEGO W SZCZYTNEJ”

Rozdział I

Nazwa, teren, siedziba władz, charakter prawny.

§ 1

Stowarzyszenie  nosi  nazwę;  STOWARZYSZENIE „KLUB  GOLFISTÓW  HRABSTWA
KŁODZKIEGO  W  SZCZYTNEJ”, stosując  skróconą  nazwę „KLUB  GOLFISTÓW
W SZCZYTNEJ”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.

§ 2
Terenem  działania  „Stowarzyszenia”  jest  obszar  Rzeczpospolitej  Polskiej,  a  siedzibą  Szczytna.
„Stowarzyszenie” może działać poza granicami  kraju z  zachowaniem obowiązujących przepisów
w tym zakresie.

§3
1. „Stowarzyszenie” działa zgodnie z Ustawami: 

1. Prawo o stowarzyszeniach, 
2. Działalność Pożytku Publicznego i o wolontariacie 
3.  Oraz z niniejszym statutem.

2. „Stowarzyszenie” może prowadzić działalność gospodarczą, w celu wypracowania środków na
finansowanie działalności statutowej.

3. Dla pozyskania środków z działalności  gospodarczej,  o której  mowa w ust.  2 Stowarzyszenie
może powoływać zakłady, agencje, spółki oraz przystępować do innych spółek – w granicach
dopuszczalnych prawem.

4. Przedmiot i zakres prowadzonej działalności określa zarząd Stowarzyszenia.
5. Cały dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenie przeznacza na działalność statutową.

§4
„Stowarzyszenie” jest organizacją samorządną i może być członkiem krajowych i zagranicznych 
stowarzyszeń o takim samym lub podobnym charakterze działania, korzystając ze statutu tych 
organizacji oraz obowiązujących przepisów prawnych. 

§5
„Stowarzyszenie”  używa  pieczęci,  odznak  i  znaków  organizacyjnych  z zachowaniem
obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Rozdział II

Cele działania i sposoby ich realizacji

§6
Celem „Stowarzyszenia” jest:

1. Uczestniczenie  w  procesie  rozwoju  kultury,  kultury  fizycznej,  upowszechnianiu  rekreacji
ruchowej  i  profilaktyki  prozdrowotnej,  wypoczynku,  turystyki  wśród  dorosłych,  dzieci
młodzieży.

2. Rozwijanie  i  organizowanie  działalności  prowadzącej  do  utrzymania  i  podnoszenia
sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym seniorów).

3. Podejmowanie różnorodnych działań na rzecz rozwoju sportu, w tym golfa i innych dyscyplin
sportu dla swoich członków oraz społeczeństwa.

4. Rozwijanie kontaktów i współpracy, w tym integrowanie środowisk twórczych, kulturalnych i
sportowych w tym również zagranicznych. 

5. Promowanie i organizacja wolontariatu w zakresie działalności kulturalnej i sportowej.
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6. Podejmowanie  działań  w  zakresie  krajoznawstwa  oraz  wypoczynku  dzieci,  młodzieży  i
dorosłych.

7. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
8. Ochrona i promocja zdrowia.
9. Działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania społeczeństwa.
10. Działalność charytatywna.
11. Promowanie i aktywizowanie społeczności lokalnej wokół wspólnych działań na rzecz Ziemi

Kłodzkiej oraz Dolnego Śląska. 
12. Propagowanie postaw proekologicznych i  wszelkich działań na rzecz ochrony dziedzictwa

przyrodniczego.
13. Działalność  na  rzecz  demokracji,  integracji  europejskiej  oraz  rozwijanie  kontaktów  i

współpracy między społeczeństwami.

§7
„Stowarzyszenie” stosuje następujące środki działania:

1. Współdziała  w  realizacji  programów  upowszechniania  kultury,  sztuki,  kultury  fizycznej,
turystyki,  sportu i profilaktyki  zdrowotnej,  wspomaga działania  mające na celu tworzenie
dogodnych warunków do uprawiania aktywnego wypoczynku.

2. Organizuje  zloty,  festyny,  konkursy  oraz  inne  masowe  imprezy  kulturalne,  sportowo  –
rekreacyjne.

3. Organizuje  różnego  rodzaju  współzawodnictwo  sportowe  z  zachowaniem  form
prozdrowotnych i obowiązujących przepisów.

4. Organizuje różnego rodzaju zespoły o charakterze sportowo – rekreacyjnym w zależności od
zainteresowań członków.

5. Propaguje uprawianie kultury fizycznej w formach zespołowych i indywidualnych, a także
innych form aktywnego wypoczynku.

6. Udziela informacji o swojej działalności i działalności zrzeszonych ogniw organizacyjnych,
współpracujących w tym zakresie z prasą, radiem i telewizją.

7. Prowadzi działalność wydawniczą, informacyjną, promocyjną, szkoleniową, służącą realizacji
celów statutowych.

8. Organizuje  poradnictwo z zakresu kultury fizycznej  dla  osób indywidualnych,  organizacji
i instytucji.

9. Organizuje konferencje i seminaria w zakresie rekreacji ruchowej, sportu, kultury, sztuki i
turystyki.

10. Organizuje  oraz  prowadzi  kursy  szkoleniowe  dla  potrzeb  rekreacji  ruchowej,  sportu
i turystyki.

11. Organizuje  i  prowadzi  ośrodki  rekreacji  fizycznej,  szkoleniowo  –  rekreacyjne,
wypoczynkowe oraz różnorodne formy obozów dla dorosłych, młodzieży i dzieci.

12. Przeciwdziała uzależnieniom oraz patologiom społecznym.
13. Organizuje różnorodne formy aktywnego wypoczynku.
14. Zarządza  posiadanymi  obiektami  i  urządzeniami  sportowo  –  rekreacyjnymi,  rozwija

działalność w zakresie ich budownictwa, modernizacji, remontów i konserwacji.
15. Współpracuje z zagranicznymi organizacjami,  działającymi w obszarze kultury,  edukacji  i

kultury fizycznej.
16. Realizuje  zlecone  zadania  w  zakresie  kultury,  sportu,  turystyki,  rekreacji  ruchowej,

profilaktyki  zdrowotnej,  działań  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych  oraz  podejmuje  inne
przedsięwzięcia zmierzające do realizacji statutowych celów i zadań.

17. Tworzenie i wdrażanie programów oraz projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia.
18. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.
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Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§8
Członkowie „Stowarzyszenia” dzielą się na:

1. Zwyczajnych
2. Uczestników.
3. Wspierających.

§9

Członkiem zwyczajnym „Stowarzyszenia”  może być każdy pełnoletni obywatel Polski jak również
cudzoziemiec zamieszkujący na terenie  RP i  posiadający pełną zdolność do czynności  prawnych
i niepozbawiony praw publicznych (akceptujący cele statutowe Stowarzyszenia). Cudzoziemiec nie
zamieszkujący na terenie RP nie może być Członkiem zwyczajnym „Stowarzyszenia”.

§10

Przyjęcie  w  poczet  członków  zwyczajnych  „Stowarzyszenia”  następuje  po  złożeniu  pisemnej
deklaracji  wraz  z  rekomendacją  jednego  członka  klubu,  na  podstawie  uchwały  Zarządu
Stowarzyszenia. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje do 90 dni od daty złożenia
deklaracji i opłaceniu składki członkowskiej.

§11

Członkowie zwyczajni „Stowarzyszenia” mają prawo:
1. Wybierać  i  być  wybieranym  do  władz  stowarzyszenia  oraz  uczestniczyć  w  walnych

zebraniach z głosem stanowiącym.
2. Brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.
3. Korzystać z urządzeń będących własnością lub będących w dyspozycji Stowarzyszenia.
4. Korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności Stowarzyszenia

§12

Do obowiązków członków zwyczajnych „Stowarzyszenia” należy:
1. Aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów stowarzyszenia.
2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Regularne opłacanie składek członkowskich.

§13
Członkiem  uczestnikiem  „Stowarzyszenia”  może  być  osoba  nie  mająca  pełnej  zdolności  do
czynności  prawnych  za  zgodą  przedstawicieli  ustawowych,  wyrażoną  na  piśmie,  po  złożeniu
pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§14
Członkowie uczestnicy maja takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni z wyłączeniem
praw wyborczych do statutowych organów Stowarzyszenia i  praw do udziału w glosowaniu nad
uchwałami.

§15
1. Członkiem wspierającym stowarzyszenie może być osoba prawna, która zadeklaruje pomoc

finansową rzeczową dla Stowarzyszenia.
2. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje po złożeniu pisemnej deklaracji,  na

podstawie uchwały zarządu Stowarzyszenia.
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 §16
Członkowie wspierający maja prawo:

1. Zgłaszać opinie, wnioski i postulaty wobec władz Stowarzyszenia.
2. Korzystać  z  urządzeń  i  sprzętu  Stowarzyszenia  w  zakresie  ustalonym  przez  Zarząd
Stowarzyszenia.
3. Brać udział z głosem doradczym, poprzez swego przedstawiciela w statutowych władzach

Stowarzyszenia.
§17

Członkostwo wygasa wskutek:
1. Wystąpienia  członka  zgłoszonego  na  piśmie,  a  w  przypadku  członka  uczestnika  również

z chwilą cofnięcia zgody przedstawicieli ustawowych, o których mowa w §13 statutu,
2. Skreślenie z listy członków przez zarząd za niepłacenie składek członkowskich przez okres

3-ch miesięcy.
3. Wykluczenia  członka  uchwałą  Zarządu  Stowarzyszenia  za  nieprzestrzeganie  postanowień

statutu i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na jego szkodę po uprzednim ostrzeżeniu
o  wykluczeniu.  Zarząd  powiadamia  listownie  zainteresowanego  na  siedem dni  wcześniej
o  podjęciu  uchwały  Zarządu  o  wykluczeniu.  Zarząd  jest  zwolniony  z  obowiązku
powiadomienia  o  wykluczeniu  w  przypadku  nie  pozostawienia  aktualnego  adresu  przez
członka.

4. Śmierci  członka  zwyczajnego  lub  uczestnika  oraz  utraty  osobowości  prawnej  członka
wspierającego.

5. Utraty przez członka zwyczajnego pełnej zdolności do czynności prawnych,
6. Rozwiązania Stowarzyszenia.

§18
1. Uchwały Zarządu w sprawach skreślenia i wykluczenia członka są wykonalne z dniem ich

podjęcia;  o  podjęciu  uchwały  w  powyższych  sprawach  zarząd  powiadamia  osobę
zainteresowana.

2. W terminie  trzydziestu  dni  od  doręczenia  powiadomienia  o  skreśleniu  lub  wykluczeniu
zainteresowany może wnieść odwołanie nie wstrzymujące wykonalności uchwały, odwołanie
wnosi się do Walnego Zebrania członków za pośrednictwem Zarządu, który może własną
uchwałę uchylić, w przypadku nie uchylenia uchwały przez zarząd na skutek wniesionego
odwołania  pozostawia  je  do  rozpoznania  przez  najbliższe  Walne  Zebranie.  O  terminie
i miejscu zwołania Walnego Zebrania powiadamia się zainteresowanego. Decyzja Walnego
Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze stowarzyszenia

§ 19
Wszystkie władze „Stowarzyszenia” są wybierane i zobowiązane do składania członkom sprawozdań
ze swojej działalności.

§ 20
Uchwały wszystkich organów władz „Stowarzyszenia” są podejmowane zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. 

§ 21
Władzami „Stowarzyszenia” są:

1.Walne Zebranie
2.Zarząd
3.Komisja Rewizyjna

§ 22
1. Kadencja  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej  trwa  2  lata,  a  ich  wybór  odbywa  się  w głosowaniu

jawnym  lub  tajnym,  w  zależności  od  uchwały  Walnego  Zebrania.  Przed  wyborem  Walne
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Zebranie  uchwala  regulamin  wyborów  wybieranych  organów  oraz  sposób  głosowania
i zgłaszania kandydatów.

2. Zarząd wybiera swoje władze na pierwszym posiedzeniu.
3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
4. Członek Zarządu i członek Komisji Rewizyjnej może w każdej chwili ustąpić ze swojej funkcji.
5. Mandat członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej wygasa w przypadku:

1. Rezygnacji.
2. Z chwilą upływu kadencji.
3. Odwołania.
4. Śmierci.

6. Członek władz może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu władz, jeżeli nie
wykonuje przyjętych obowiązków lub działa niezgodnie ze Statutem. 

7. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka władz podejmuje władza, której
jest on członkiem.

8. Przy  podejmowaniu  uchwały  dotyczącej  członka  władz,  członek  ten  nie  bierze  udziału
w głosowaniu.

9. Zawiadomienie członka władz o terminie posiedzenia, jak również o odwołaniu lub skreśleniu ze
składu władz uznaje się także za dokonane, o ile nastąpiło w drodze nadania pocztowej przesyłki
poleconej na oficjalnie podany ostatni adres zamieszkania, przy zachowaniu terminu określonego
Statutem lub uchwałą właściwej władzy. 

§23
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia, przy czym

termin, miejsce i porządek dzienny powinien być podany do wiadomości członków nie później
niż na 21 dni przed datą zebrania. Zawiadomienie wysyłane jest pocztą lub drogą elektroniczną
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

3. Nadzwyczajne Walne zebranie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia w przypadku:
1. Uchwały Zarządu.
2. Wniosku Komisji Rewizyjnej.
3. Wniosku co najmniej  ½ liczby ogólnej  członków zwyczajnych – wniosek powinien być

sporządzony na piśmie i podpisany przez członków żądających zwołania Walnego Zebrania,
ponadto powinien określić przedmiot spraw jakie będą rozpatrywane przez Walne Zebranie.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie 30 dni
od daty uchwały lub daty złożenia Zarządowi wniosku i  obraduje nad sprawami,  dla których
zostały zwołane. Przy zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mają zastosowanie przepisy
ust. 2 niniejszego paragrafu.

§24
1. W walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni.
2. Walne  Zebranie  jest  zdolne  do  podejmowania  ważnych  uchwał,  wiążących  wszystkich

członków, jeżeli liczba członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu jest:
1. Większa niż  ½ liczby wszystkich członków zwyczajnych zrzeszonych w stowarzyszeniu

w pierwszym terminie.
2. Bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych, zwykłą większością członków

zwyczajnych na Zebraniu – w drugim terminie.
3. Drugi  termin  wyznaczony  jest  po  20  minutach  od  upływu  czasu  wynikającego

z pierwszego terminu.

§25
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Dokonywanie  wyboru  członków  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej  z  wyjątkiem  przypadków

kooptacji będącej w kompetencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
2. Odwoływanie Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Rozpatrywanie  i  zatwierdzanie  sprawozdań  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej  oraz  dokonywanie
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oceny działalności tych organów.
4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi lub poszczególnym jego członkom.
5. Uchwalanie kierunków i programu działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Uchwalanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
7. Uchwalanie  regulaminów  dotyczących  przyznawania  wyróżnień  i  nagród  dla  członków

Stowarzyszenia.
8. Rozpatrywanie  odwołań  członków  od  decyzji  Zarządu  w  sprawach  członkowskich

ich dotyczących (skreślenia, wykluczenia, lub udzielenia kary).
9. Podejmowanie  uchwał  w  sprawie  zmian  statutu  i  rozwiązania  Stowarzyszenia  bądź  jego

likwidacji.

§26
Zarząd Stowarzyszenia:
1. Zarząd składa się z 3 do 7 osób wybranych przez Walne Zebranie.
2. Zarząd na pierwszym swym posiedzeniu wybiera spośród siebie:  prezesa,  1-2 wiceprezesów,

sekretarza  i  skarbnika.  W przypadku  wyboru  3-osobowego  składu,  funkcję  sekretarza  pełni
wiceprezes.

3. W razie wygaśnięcia mandatu członka Zarządu w przypadkach określonych w § 22 ust. 5 pkt. 1,
2, 3, i 4 Zarządowi przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba członków władz pochodzących
z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

§27
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1. Reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz przez Prezesa lub Wiceprezesa.
2. Uchwalenie budżetu stowarzyszenia, jego realizacja oraz sporządzenie bilansu.
3. Zarządzania majątkiem i funduszami.
4. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
5. Negocjowanie  i  podejmowanie  działań  związanych  z  korzystaniem  i  dostępem  do  usług

sportowych  przez  członków  stowarzyszenia,  m.in.  infrastrukturą  i  wejście  na  pole  golfowe
w Szczytnej i innych, oraz zawieranie i podpisywanie stosownych porozumień i umów.

6. Wykonanie  uchwał  i  wytycznych  Walnego  Zebrania  do  programowej  działalności
Stowarzyszenia.

7. Podejmowanie  uchwał  w  sprawach  zarządu  majątkiem  Stowarzyszenia  oraz  majątku
powierzonego.

8. Uchwalanie struktury wewnętrznej Stowarzyszenia oraz jego biura.
9. Powołanie  wszelkiego  rodzaju  doraźnych  komisji,  uchwalanie  regulaminu  ich  działania

i powoływanie ich składu osobowego.
10. Podejmowanie  uchwał  w  sprawach  członkowskich  i  innych  przewidzianych  w  statucie  dla

kompetencji Zarządu.

§28
1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

na kwartał.
2. Zarząd dokonuje podziału zadań, kompetencji i obowiązków dla poszczególnych członków 

zarządu oraz członków zwyczajnych, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Walne 
Zebranie.

3. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub z jego upoważnienia wiceprezes podając do wiadomości
przewidywany porządek obrad.

§29
Komisja Rewizyjna:
1. Komisja  Rewizyjna  składa  się  z  3  do  5  członków  wybranych  przez  Walne  Zebranie

Stowarzyszenia.
2. Komisja  Rewizyjna  wybiera  ze  swego  grona  przewodniczącego,  wiceprzewodniczącego
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i sekretarza.
3. Członkowie  Komisji  Rewizyjnej  maja  prawo  brać  udział  w  posiedzeniach  Zarządu

Stowarzyszenia z głosem doradczym. Zarząd jest obowiązany powiadomić Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej o terminie i tematyce każdego zwołanego posiedzenia Zarządu.

4. W  razie  wygaśnięcia  mandatu  członka  Komisji  Rewizyjnej  w  przypadkach  określonych
w § 22 ust. 5 pkt. 1, 2, 3, i 4, Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo kooptacji, z tym że liczba
członków  pochodzących  z  kooptacji  nie  może  przekroczyć  1/3  ogólnej  liczby  członków
pochodzących z wyboru.

§30
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:
1. Przeprowadzanie  przynajmniej  raz  w  roku  kontroli  działalności  statutowej  finansowo  –

gospodarczej  Stowarzyszenia,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  działalności  finansowej  pod
względem celowości, rzetelności oraz zgodności z przepisami prawa.

2. Występowanie  do  Zarządu  Stowarzyszenia  z  wnioskami  pokontrolnymi  i  zaleceniami  oraz
żądanie wyjaśnień w kwestiach wątpliwych.

3. Składanie  Walnemu  Zebraniu  sprawozdania  ze  swej  działalności  oraz  wyników
przeprowadzonych  kontroli,  oraz  składania  wniosku  w  sprawie  udzielania  absolutorium
ustępującemu Zarządowi.

4. Sporządzanie  wniosków  o  zwołanie  Nadzwyczajnego  Walnego  Zebrania  oraz  odwołaniu
poszczególnych członków Zarządu.

Rozdział V
Wyróżnienia i kary 

§ 31
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia przewidziane są wyróżnienia i nagrody.
2. Osoby  prawne  i  fizyczne  wyróżniające  się  wykonywaniem  swych  obowiązków

w  szczególności  za  aktywny  udział  w  pracy  na  rzecz  i  dobro  Stowarzyszenia  mogą  być
wyróżnione przez Zarząd:
a) Pochwałą na piśmie.
b) Nagrodami rzeczowymi i pieniężnymi.
c) Przedstawienie do innych niż wymienione wyżej odznaczeń organizacyjnych.

3. Zasady  i  tryb  przyznawania  wyróżnień  i  nagród  określa  regulamin  uchwalony  przez  Walne
Zebranie.

§ 32
1. W  razie  naruszenia  postanowień  statutu  lub  uchwał  władz,  Zarządowi  przysługuje  prawo

wymierzania następujących kar:
a) Upomnienia.
b) Nagany.
c) Zawieszenia w prawach członka.
d) Skreślenia z listy członków.

2. Stowarzyszenie prowadzi rejestr kar.
3. Zastosowanie kary zawieszenia może nastąpić jedynie w przypadku uprzedniego zastosowania

innej kary w okresie ostatniego roku.
4. Od kary nałożonej przez Zarząd przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Stowarzyszenia

w  terminie  30  dni  za  pośrednictwem  Zarządu,  który  może  własną  uchwałę  ją  uchylić.
W przypadku nie uchylenia kary przez Zarząd na skutek wniesionego odwołania, pozostawia się
je do rozpoznania przez najbliższe Walne Zebranie. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
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Rozdział VI
Reprezentowanie Stowarzyszenia

§ 33
1. Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes Zarządu.
2. Prezesa może zastąpić Wiceprezes lub upoważniony przez Prezesa członek Zarządu.

§ 34
Do  złożenia  oświadczenia  woli  w  zakresie  praw  i  obowiązków  majątkowych  oraz  udzielania
pełnomocnictwa,  wymagane  jest  współdziałanie  oraz  złożenie  podpisów  przez  Prezesa
i Wiceprezesa lub jednego z nich z innym członkiem Zarządu.

§ 35
Do  szczególnych  spraw  lub  zespołu  spraw  Zarząd  może  ustanowić  pełnomocnika  działającego
samodzielnie.

Rozdział VII
Majątek i fundusze

§ 36
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Majątek  Stowarzyszenia  powstaje  ze  składek  członkowskich,  darowizn,  spadków,  zapisów

z  własnej  działalności  statutowej,  dochodów  z  majątku  Stowarzyszenia  oraz  ofiarności
publicznej. 

3. Stowarzyszenie może otrzymać dotacje i fundusze na zadania zlecone.

Rozdział VIII
Zmiana Statutu i rozwiązywanie stowarzyszenia.

§ 37
1. Zmiana  Statutu  lub  rozwiązanie  Stowarzyszenia  może  nastąpić  na  mocy  uchwały  Walnego

Zebrania podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
członków Stowarzyszenia. W przypadku braku kworum to jest minimum połowy ogólnej liczby
członków Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu, Walne Zebranie zostaje zamknięte a następnie
po  20  minutach  ponownie  otwarte.  W tym przypadku  Uchwały  wszystkich  organów  władz
stowarzyszenia  będą  podejmowane  zwykłą  większością  głosów  członków  stowarzyszenia
obecnych na Walnym Zebraniu.

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji oraz wskazuje cel – na jaki 
nastąpi przekazanie majątku.
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