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           Rozdział I     

         Postanowienia ogólne   

 § 1  

Stowarzyszenie nosi nazwę: Inicjatywa Dąbrowska,   

w dalszych postanowieniach zwane Stowarzyszeniem.  

 § 2  

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, 

zawiązanym do realizacji celów, o których mowa w §8 niniejszego 

statutu.  

 § 3  

1. Siedziba władz Stowarzyszenia mieści się w Dąbrowie Górniczej. 

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz za granicą. 

 § 4  

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada 

osobowość prawną. Działa w szczególności na podstawie przepisów 

ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu.  

 § 5  

1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie  

z obowiązującymi przepisami.  

2. Symbolem Stowarzyszenia jest symbol graficzny zgodny z załącznikiem  

nr 1 do niniejszego statutu.  

3. Skrótem nazwy Stowarzyszenia jest „ID”.  

4. Posługiwanie się nazwą, skrótem i symbolem graficznym Stowarzyszenia 

przez osoby inne niż członkowie Stowarzyszenia wymaga pisemnej zgody 

Zarządu Stowarzyszenia.  

5. Stowarzyszenie może używać odpowiedników swojej nazwy w językach 

obcych 

 § 6  

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych 

organizacji o podobnych celach.  

 § 7  

1. Stowarzyszenia prowadzi działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu 

społeczności lub grupy podmiotów wyodrębnionych ze względu na 

szczególną trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do 

społeczeństwa.    

2. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę 

społeczną członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników,  

w tym swoich członków do prowadzenia swoich działań oraz korzystać ze 

świadczenia pracy przez wolontariuszy.  

3. W zakresie swoich celów statutowych stowarzyszenie może 

reprezentować interesy zbiorowe swoich członków wobec organów 

władzy publicznej.  

  

 Rozdział II     

     Cele i środki działania   

       § 8  

Celami Stowarzyszenia są:  

1. Kreowanie wizerunku Dąbrowy Górniczej jako miasta nowoczesnego 

i rozwojowego, w tym poszukiwanie różnorodnych pomysłów i form 

prowadzących do podnoszenia atrakcyjności Dąbrowy Górniczej.  

2. Promocja - w szczególności - terenów i obiektów rekreacyjno-

krajoznawczych, zielonych, atrakcyjnych z punktu widzenia historii oraz 

życia kulturalnego w szczególności miasta i regionu Zagłębia 

Dąbrowskiego ale również Województwa Śląskiego, Polski, Unii 

Europejskiej.  

3. Działanie na rzecz ogółu społeczności, szczególnie lokalnej oraz dążenie 

do poprawy warunków życia tej społeczności.  

4. Propagowanie zdrowego, wesołego i aktywnego stylu życia;  

5. Upowszechnianie idei ochrony środowiska, szacunku do przyrody, idei 

zrównoważonego rozwoju.  

6. Budowa społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego oraz społecznie 

odpowiedzialnego terytorium, opartego na aktywności obywatelskiej oraz 

lokalnych organizacjach pozarządowych, będących aktywnym 

uczestnikiem demokracji lokalnej.  

  

 § 9  

Cele Stowarzyszenie mogą być realizowane poprzez działalność  

w sferze zadań publicznych, obejmującą zadania w zakresie:  

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom  

w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych 

rodzin i osób;  

2. działalności charytatywnej;  

3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej; obywatelskiej i kulturowej;  

4. ochrony i promocji zdrowia;  

5. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;  

6. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 

pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;  

7. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym 

rozwój przedsiębiorczości;  

8. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych;  

9. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty  

i wychowania;  

10. turystyki i krajoznawstwa;  

11. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;  

12. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;  

13. ekologii  i ochrony zwierząt  oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego;  

14. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz 

przeciwdziałania patologiom społecznym;  

15. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz 

swobód obywatelskich, a także działań wspomagających 

rozwój demokracji;  

16. ratownictwa i ochrony ludności;  

17. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów 

zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;  

18. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 

kontaktów i współpracy między społeczeństwami;  

19. promocji i organizacji wolontariatu;  

20. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;  

21. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia 

świadomości prawnej społeczeństwa;  

22. działalność na rzecz integracji cudzoziemców;  

23. udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;  

24. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: wypoczynku 

dzieci i młodzieży; 

25. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;  

26. upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 

27. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej  

i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;  

28. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i 

innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrożenie nowych 

rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;  

29. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;  

30. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;  

31. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania i ochrony praw dziecka;  

32. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, 

informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz 

podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie 

określonym w pkt 1-32.  
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 § 10  

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego  

o której mowa w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie między innymi w zakresie:  

  

a) Wydawanie książek (22.11.Z) 

b) Wydawanie gazet (22.12.Z) 

c) Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (22.13.Z)  

d) Działalność wydawnicza pozostała (22.15.Z)  

e) Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(22.22.Z)  

f) Schroniska turystyczne (55.21.Z)  

g) Pola kempingowe, włączając pola dla samochodowych przyczep 

kempingowych (55.22.Z)  

h) Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej 

niesklasyfikowane (55.23.Z)  

i) Placówki gastronomiczne pozostałe (55.30.B)  

j) Stołówki (55.51.Z)  

k) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców 

zewnętrznych(katering) (55.52.Z)  

l) Działalność organizatorów turystyki (63.30.A)  

m) Działalność pośredników turystycznych (63.30.B)  

n) Działalność agentów turystycznych (63.30.C)  

o) Działalność turystyczna pozostała (63.30.D)  

p) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (72.10.Z)  

q) Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania (72.21.Z)  

r) Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (72.22.Z)  

s) Przetwarzanie danych (72.30.Z)  

t) Działalność związana z bazami danych (72.40.Z)  

u) Działalność związana z informatyką, pozostała (72.60.Z)  

v) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

humanistycznych  

i społecznych (73.20.I)  

w) Działalność prawnicza (74.11.Z)  

x) Działalność rachunkowo-księgowa (74.12.Z)  

y) Badanie rynku i opinii publicznej (74.13.Z)  

z) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania (74.14.A)  

aa) Reklama (74.40.Z)  

bb) Działalność związana z organizacją targów i wystaw(74.87.A)  

cc) Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania (85.32.C)  

dd) Działalność organizacji profesjonalnych (91.12.Z)  

ee) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (91.33.Z)  

ff) Działalność domów i ośrodków kultury (92.31.F)  

gg) Działalność obiektów kulturalnych (92.32.Z)  

hh) Działalność związana ze sportem, pozostała (92.62.Z)  

ii) Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(92.72.Z)  

 

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, 

o której mowa w Ustawie o działalności pożytku publicznym  

i o wolontariacie w zakresie:  

a) Wydawanie książek (22.11.Z)  

b) Wydawanie gazet (22.12.Z)  

c) Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (22.13.Z)  

d) Działalność wydawnicza pozostała (22.15.Z)   

e) Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(22.22.Z)   

f) Schroniska turystyczne (55.21.Z)  

g) Pola kempingowe, włączając pola dla samochodowych przyczep 

kempingowych (55.22.Z)  

h) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców 

zewnętrznych(katering) (55.52.Z)  

i) Działalność organizatorów turystyki (63.30.A)  

j) Działalność pośredników turystycznych (63.30.B)  

k) Działalność agentów turystycznych (63.30.C)  

l) Działalność turystyczna pozostała (63.30.D)  

m) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (72.10.Z)  

n) Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania (72.21.Z)  

o) Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała 

(72.22.Z)  

p) Przetwarzanie danych (72.30.Z)  

q) Działalność związana z bazami danych (72.40.Z)  

r) Działalność związana z informatyką, pozostała (72.60.Z)  

s) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

humanistycznych i społecznych (73.20.I)  

t) Działalność prawnicza (74.11.Z)  

u) Działalność rachunkowo-księgowa (74.12.Z)  

v) Badanie rynku i opinii publicznej (74.13.Z)  

w) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 

gospodarczej  

i zarządzania (74.14.A)  

x) Reklama (74.40.Z)  

y) Działalność związana z organizacją targów i 

wystaw(74.87.A) 

z) Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania (85.32.C)  

aa) Działalność organizacji profesjonalnych (91.12.Z)  

bb) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie 

indziej niesklasyfikowana (91.33.Z)  

cc) Działalność domów i ośrodków kultury (92.31.F)  

dd) Działalność obiektów kulturalnych (92.32.Z)  

ee) Działalność związana ze sportem, pozostała (92.62.Z) 

ff) Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej 

niesklasyfikowana  (92.72.Z)  

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność 

gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

  

Rozdział III 

 Członkowie - prawa i obowiązki  

 § 11 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.   

§ 12 

Stowarzyszenie posiada członków: 

a) zwyczajnych, 

b) wspierających, 

c) honorowych.  

§ 13 

1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia jest złożenie deklaracji członkowskiej.  

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także 

osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 rok życia, pod 

warunkiem przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub 

prawnych opiekunów.  

3. Przyjęcie członków zwyczajnych odbywa się na podstawie 

decyzji Zarządu Stowarzyszenia.  

 § 14  

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba 

fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub 

merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.  

 § 15  

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji 

na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.  
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 § 16  

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która 

wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.  

 

 

 

     

§ 17 

Członkowie honorowi są ustanawiani przez Walne Zgromadzenie 

Członków na wniosek przynajmniej pięciu członków Stowarzyszenia.  

§18 

Członkowie zwyczajni mają prawo:  

a) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,  

b) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez 

Stowarzyszenie,  

c) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.  

 § 19 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: brania udziału w działalności 

Stowarzyszenia i realizacji jego celów, przestrzegania statutu i uchwał 

władz Stowarzyszenia, regularnego opłacania składek.  

§ 20 

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego 

prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym  

w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa 

jak członkowie zwyczajni.  

§ 21 

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych 

świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.  

§ 22 

Utrata członkostwa następuje na skutek:  

1) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi 

2) śmierci członka 

3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu oraz 

utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.  

4) wykluczenia przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu  

z powodu:  

a) łamania postanowień statutu,  

b) nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,  

c) notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,  

d) niepłacenia składek przez okres co najmniej roku.  

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

   § 23  

Władzami Stowarzyszenia są:  

1. Walne Zgromadzenie Członków,  

2. Zarząd,  

3. Komisja Rewizyjna.  

§ 24 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością 

głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu mówią inaczej.  

§ 25 

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata, a ich wyboru 

dokonuje Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do 

głosowania.  

2. Do władz Stowarzyszenia zostają wybrani kandydaci, którzy kolejno 

uzyskali najwyższą ilość głosów stanowiącą więcej niż połowę ważnie 

oddanych głosów.  

3. 3. Jeżeli w pierwszej turze wyborów nie zostaną obsadzone wszystkie 

mandaty, przeprowadza się drugą turę wyborów. W drugiej turze wybrani 

zostają ci kandydaci, którzy kolejno uzyskają największą liczbę głosów. 

W przypadku uzyskania tej samej liczby głosów, o kolejności 

rozstrzyga liczba głosów z pierwszego głosowania.  

 § 26  

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą  

       Stowarzyszenia.  

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:  

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,  

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi  

oraz zaproszeni goście.  

c) Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne  

i nadzwyczajne.  

 

 § 27  

1. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz 

na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad 

Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co 

najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.  

2. Jeżeli w podanym terminie na Walne Zgromadzenie Członków 

przybędzie mniej niż połowa członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia, Zarząd ustala drugi termin Walnego 

Zgromadzenia Członków, 

3. Drugi termin Walnego Zgromadzenia może być wyznaczony w 

tym samym dniu. 

4. O drugim terminie Walnego Zgromadzenia członkowie 

powinni być poinformowani w zawiadomieniu o zwołaniu 

Walnego Zebrania. 

5. W drugim terminie zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków 

odbywa się bez względu na ilość przybyłych członków.  

§ 28 

1. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć 

w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego 

inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny 

wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia. 

2. Termin i miejsce obrad nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Członków Zarząd podaje do wiadomości 

wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem 

zebrania. 

6. Jeżeli w podanym terminie na nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Członków przybędzie mniej niż połowa 

członków zwyczajnych Stowarzyszenia, Zarząd ustala drugi 

termin nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, 

3. Drugi termin nadzwyczajnego Walnego Zebrania może być 

wyznaczony w tym samym dniu. 

4. O drugim terminie nadzwyczajnego Walnego Zebrania 

członkowie powinni być poinformowani w zawiadomieniu o 

zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 

5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków odbywa się bez 

względu na ilość przybyłych członków.  

 § 29  

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

członków uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest 

jawne. 

2. W drugim terminie uchwały Walnego Zgromadzenia 

Członków zapadają zwykłą większością głosów bez względu 

na ilość obecnych członków.  Głosowanie jest jawne. 

3. Uchwały w sprawie zmiany statutu i wyboru władz oraz 

uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia zapadają większością 

dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy 

członków uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest 

jawne.  
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    § 30  

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 

1. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 

2. uchwalanie zmian Statutu, 

3. wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika Stowarzyszenia,  

4. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  

5. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

6. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej,  

7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich 

innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, 

8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,  

9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków 

Stowarzyszenia lub jego władze, 

10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,  

11. podejmowanie uchwał dotyczących wykluczeń członków  

na wniosek Zarządu, 

12. podejmowanie uchwał dotyczących polityki zarządzania majątkiem 

Stowarzyszenia,  

13. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia  

i przeznaczeniu jego majątku, 

14. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod 

obrady.  

 § 31  

Organem uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia jest Zarząd, 

który zaciąga w jego imieniu zobowiązania.  

 § 32  

1. Zarząd składa się z Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika. 

2. Osoby do pełnienia odpowiednich funkcji Zarząd wybiera ze swego 

grona na swym pierwszym posiedzeniu.  

3. Do  reprezentowania  Stowarzyszenia  wymagane                                   

jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie.   

4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za swoją 

pracę we władzach Stowarzyszenia.  

 § 33  

1. W skład Zarządu mogą wchodzić jedynie członkowie zwyczajni 

stowarzyszenia.  

2. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej nie mogą być 

członkami Zarządu.  

3. W skład Zarządu mogą wchodzić jedynie osoby, które nie były 

skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.  

      § 34 

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak 

niż raz na pół roku. Szczegółowy tryb podejmowania uchwał przez Zarząd 

określa Regulamin Zarządu.  

      § 35  

Do kompetencji Zarządu należy:  

1. realizacja celów Stowarzyszenia, 

2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia 

Członków,  

3. sporządzanie planów pracy i budżetu, sprawowanie 

zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 

4. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków, 

5. organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej, 

6. uchwalanie budżetu, przyjmowanie członków, 

7. uchwalanie Regulaminu Zarządu.  

 § 36  

Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą ustania członkostwa  

w Stowarzyszeniu z powodów określonych w §22, ponadto na mocy 

decyzji Walnego Zgromadzenia Członków lub w przypadku pisemnej 

rezygnacji z członkostwa w Zarządzie.  

 § 37  

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad 

działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie 

rzadziej niż raz w roku. Komisja Rewizyjna jest organem 

odrębnym od pozostałych władz Stowarzyszenia i nie podlega im 

w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.  

 § 38  

1.Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy i 

sekretarza, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej: nie mogą 

być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w 

stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu 

zatrudnienia oraz  nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwo z winy umyślnej.  

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać z tytułu 

pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów 

lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 

pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób 

kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 

306 z późn. zm.).  

            § 39  

Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje z chwilą ustania 

członkostwa w Stowarzyszeniu, ponadto na mocy decyzji Walnego  

Zgromadzenia Członków lub w przypadku pisemnej rezygnacji  

z członkostwa w Komisji Rewizyjnej.  

 

§ 40  

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

1. kontrolowanie działalności Zarządu Stowarzyszenia, 

2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu 

Członków,  

3. prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków 

oraz zebrania Zarządu, 

4. składanie wniosków o absolutorium dla władz 

Stowarzyszenia, 

5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym 

Zgromadzeniu Członków.  

 § 41  

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia – Zarządu lub Komisji 

Rewizyjnej – ulegnie zmniejszeniu o nie więcej niż 2/3 składu 

organu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu 

następuje w drodze uchwały Zarządu, zatwierdzonej na 

najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.  

   

 Rozdział V     

      Majątek i Fundusze  

§ 42  

Majątek Stowarzyszenia powstaje z  

1) składek członkowskich, 

2) darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności 

statutowej, 

3) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością 

lub użytkowaniem, 

4) dotacji, subwencji, środków publicznych, grantów, 

5) ofiarności publicznej, w tym zbiórek publicznych, 

6) dochodów z imprez, konkursów, licytacji, przetargów, 

7) nawiązek przyznawanych przez właściwy organ, 

8) dochodów z kapitału, 

9) dochodów z działalności gospodarczej.  

                                                    § 43  

Stowarzyszenie może zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prowadzić publiczne zbiórki pieniędzy z przeznaczeniem 

uzyskanych środków na cele statutowe Stowarzyszenia, pod 

warunkiem uzyskania wymaganego zezwolenia.  
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 § 44  

1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na 

koncie bankowym Stowarzyszenia.  

2. Środki pieniężne przeznaczone na bieżącą działalność mogą być 

przechowywane w kasie Stowarzyszenia.  

       § 45  

1. Majątek Stowarzyszenia jest w całości przeznaczany na realizację 

celów statutowych Stowarzyszenia.  

2. Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany na rzecz 

członków Stowarzyszenia, członków władz Stowarzyszenia lub 

pracowników, a także wolontariuszy oraz ich osób bliskich, na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności 

jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych 

warunkach.  

3. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany na rzecz 

członków Stowarzyszenia, członków władz Stowarzyszenia lub 

pracowników, a także wolontariuszy oraz ich osób bliskich na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to 

wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu 

Stowarzyszenia.  

4. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań 

majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków 

władz Stowarzyszenia lub pracowników a także wolontariuszy oraz 

osobom, 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 

(osoby bliskie).  

5. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od 

podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, 

członkowie władz Stowarzyszenia lub pracownicy, a także 

wolontariusze oraz ich osób bliskich.  

 § 46  

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie  

z obowiązującymi przepisami.  

 § 47  

Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia, przy 

akceptacji polityki zarządzania majątkiem Stowarzyszenia przez Walne 

Zgromadzenie Członków.  

  

           Rozdział VI  

       Postanowienia końcowe  

 § 48  

Uchwałę w sprawie zmiany niniejszego statutu oraz uchwałę o 

rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków 

większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania.   

        § 49 

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie 

Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku 

Stowarzyszenia.  

 § 50  

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie 

odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.   
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