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(tekst jednoliĘ z dnia 23.a7.?017 r.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Melkopolskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi ,, NASZA

RADOLINA" i zwane jest w dalszych postanowieniach niniejszego Statufu ,,Stowarzyszeniem".

2. Stowarz.yszenie możs użrywń odpowiedników swojej nazwy w jęzrykach obcych oraz skrófu:

w.S.o.w.,,NASZA RADOLINA" .

§2

v l.Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Radolina

2. Terenem działalności Stowarryszsnia jest obszar Rzeczypospolitej Polskłej ze szczególnym

uwzględnieniem wsi Radolinai gpiny Golina.

3. Dla realtzałĄi celów stafutowycĘ Stowrzyszcnie może prowadzić działania poza granicami

kraju na terenie innyń państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa,

§3

1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.

ż. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, sarrolządnym, trwaĘm zneszeńem o celach

niezarobkowych i posiada osobowość prawną.



3. Stowarzryszelnie dńńa na podstawie przepisow ustawy z dńa 7 kwietnia 1989 r. Prawo

o stowarzryszeniach (tj. Dz.U. zZa0l r. Nr 79 poz.855 z pózn. zsn.) oruz na podstawie niniejszego

statutu" znftIrego dalej "Stafutem".

1. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią podłuzną i okrągłą o treści ustalonej przez Zarząd.

2. Stowarzyszenie moze posiadać własną odznakę, 1ogo, tlagę oraz może wydawać legitymacje,

zgodnie z obowiąztljącymi przepisami.

l.Stowarzyszenie możre należęć do innych krajowl,ch i międzynarodowl,ch organizacji o

podobnych celach statutowych.

2. O przysĘtieniu do organizacji, o kńrych mowa w ust. l,bądż wystąlieniu z nich, decyduje

walne z.ebrańe cźonków.

Stowarzyszenie opiera swoją działa|ność na pracy społecznej ogołu członków Dla realizacji celow

statutowych, Stowarzyszenie moze zatrudńaó pracowników. Pracownikiem może być kużdy

człorrek Stowalzyszenia oraz osoby nienaleĘce do Storł,arzyszenia.

Rlozłlział2

Cele i środki dzialania Stowarzlszenia

§7

Celami Stowarzyszenia są:

1) tworzenie, promocja irealizasjaprogramówmąjących na celu pomoc rodzinom i osobom w

trudnej sytuacji zyciowej oraz wyńwnywania szans Ęch rodzin i osób (w tym osób

niepehosprawnych i osób w wieku emerytalnym),

2) tworzenie, promocja irea|izacja programów mających na celu poprawę rvizerunku ijakości życia

w naszej miejscowości,

3) orgarrizacjaz.ajęć edukacyjnych oraz rekrearyjnych dla dzieci imłodzieĘ, w szczególności z

rodzin wieloproblemowycĘ

§4

§5

§6



4) dńńalnośó charytatywną

5) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

6} rlńŃalność wspomagającaromłój wspólnot i społecmości lokalnychoraz działalność narzecz

integracji europejskiej oruzromłijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

7) dńńańa w sferze rozwoju kultury, szhrki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

edukacji, oświaty i wychowanią

8) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, atakże

działania wspomagaj ące rozwój demokracj i,

9) działalno ść na vccz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

l0) pomoc ofiarom katastro{ klęsk Ąłviołowych,

1 1 ) promocj a i orgańzacja wolontariattŁ

'- 12) dńńalnośćnarzeczrodziny, macierzyństwą rodzicielstwa, ulx)wszechniania i ochrony praw

dziecką

13) działalnoś mńązanazromtojem świadomości społecznej ,przeciwdziałaniem patologiom

społecznlm i uzaleznieniom,

14) działalnośó wspomąająca technicmie, szkoleniowo, informacyjńe orgańzacje pozarządowe

bądz j ednostki sarnorządu terytorialnego,

15) działalność społmzną charytatyvmą oświatową kulturalną w zakresie kultury ftzycznej i

spońŁ ochrony środowiską dobroczynności, ochrony ńrawiai pomocy społecznej, rehabilitacji

skierowana do dzieci imłodńeĘ, dzidalność narz§łzorganizacji, klórych celami statutowymi są

wynienione cele.

1. Stowarzyszenie realianje swoje cele stafutowewptzaz:

1) opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do rodzin i osób w trudnej

sytuacji materialnej, życiowej,

2) opracowywanie irealizasję prograrrów pomocy skierowanych do dzięci i rńodzieży zrodzin o

trudnej sytuacji materialnej bądź Ęciowej,
3) oprac.owywanie i realizację progralnów pomocy odpowiadających na aktualne problemy

społeczne,

4) oryanjza§ję wypoczynku orazzajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, spońowych i

innych dla dzieci i rdodziezy zrodńno trudnej sytuacji materialnej bądż4ciowej,

5) ułanvianie aktywności społecznej osób objętych programami pomocy wprzęz doradźwo,

§8



poradnictwo i irure narueĄziai formy wsparcią

6) wspieranie i utrrymywanie kontaktrr z uczesfuikarni programów pomocy,

?}przygobwywanie i rozwój rełl?§&zi informaĘcznych wspierającychrealtzację programów

pomocy,

8) działania narzeczrozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego,

9) rozwijanie wolontariafu i tworzenie centrum wolontariatu: organizację szkoleĄ warsztatów,

spotkań dla wolontariuszy,

10) organŁowanie imprez, koncertów i innych imprez mających na celu promocję działalności

statutowej Stowmryszenią

11) rczpowszechnimie ideiprogramówpomocowych oraz wolontmiatu w środkach ma§owego

pruekaru"wprzszorganizowanie i przeprowańzanię kampanii promocyjno - informacyjnych,

12) wspołpraę ze szkołami, uczelniami wyzszfmi,

13) wspóĘracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarądowymi,

14) wspołpracę z podmiotami prowadząsymi działalno ść zbieżną z celanri Stowarzyszenią

15) wspołpraę z osobami fizycznyni wykazująpymi zainteresowanie celami Stowarzyszenią

16) prowadzenie własnej działalności charytatywnej wprzez: organizowanie kwest pieniężnych,

organimwanie ńiórek pienięzrrych w§ód firm w kraju, pozyskiwanie sponsorów

okolicznościowych i stałycĘ

17) pozyskiwanie środków finansowych itzeczowych oraz usług wspomagających dzińarńa

zgodnie ze stafutow;mi celami stowarzyszenia

2. Dńńalność statrrtowa Stowarryszenia możr- być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub

jako działalnośó odpłatną w rozumieniu przepisów ustawy o działalności poĄrtku publicznego

i o wolontariacie. Obie te formy działalnoś;i Ędą rachunkowo wyodrębnione w stopniu

umozliwiająqym określenie przychodów, kosztów i wyników prą, uwzględnieniu przepisów

dotycząpych rachunkowości.

3. Prrychody z odpłatrcj działalności poĄrtku publicznego ą przęzfiaczane wyłączńe lul

działalność pożytku publicane go.

Rozdzial3

Czlonkowie, ich prawa i otlowiązki

§9

Członkami Stowarzyszenia mogą być wyłącznie osoby fizyczne.



§10

Stowarzyszenie posiada członków zllyczajnych.

§11

1. Cźonkiem zutyczajnym Stowarzyszeniamoże być obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, mający

pehą zdolnośi do czynności prawnych i niąozbawiony praw publicznycb"który ńoZy pisemną

deklmację zawienjącąrekomendację 5 (słownie: pięciu) członków Stowarzyszenia.

Z.Przyjęia nowych cźonków dokonuje ZarzĄduchwałąpodjętą nie później niz w ciągu dwóch

miesięcy od daty ńożeńa deklaracji.

\*' 3. uzyskanie cźonkostwa następuje po ofaceniu vlpisowego i wpisie na listę członków

Stowarzyszenia.

4. Listę członków Stowarzyszenia prowadzi Zarąd.

5. Z chwilą zarejesEowania Stowarzyszenia załoĘcie|e stają się jego cżonkami.

6. O odmowie przyjęcia do Stowarzyszenia, Zarząd informuje kandydata na cżonka w terminie 14

dni od podjęcia uchwĄ w tej sprawie. Uchwała o odmowie przyjęcia w poczet Członków

Stowarzyszenia wyrrrąa uzasadnienia

'1. Od odmowy ptzyjęcia w poczet cżonków, kandydatowi na cńonka przysługuje prawo

wniesienia odwołania do Walnego Z,ebrańa Członków w terminie 14 dni od dnia powiadomienia

'.- o odmowie prryjęcia Odwołanie jest rozpafiywane na najblizszym Walnym Zebraniu Cźonków,.

Uchwała Walnego 7,ebr:ariaCzłonków jest w Ęm przedmiocie ostateczna.

§12

Członkowie mtyczajń mają prawo :

1. biernego i czynnego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia,

2. uczestnic zeńa we wszystkich przedsięwzięciach Stowarzyszenia,

3. Z$asz"ania wniosków, zapytań i posfulatów do organów Ston,arzyszenia we rł,szystkich sprarł,ach

doty czący ch Stowarzys zeńą
4. korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.



5. udziału w zebrarriacĘ wyHadach i imprezach organŁowanychprzez Stowarzyszenie.

§13

1. Cźonkońe zvlyczajni mają obowiązek:

1) pracy społecmej lrrarzr;az Stowarzyszenią

2) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

3)przestze,gania Staflfu i uchwał władz Stowarzyszenia,

4) regularnego płacenia składeĘ

5) uczestnictwa w każdym Walnym ZębrańuCźonków,

6) wykonywania uchwał Walnego Zębrańa Cźonków i uchwał Zarządl:, chyba że są one sprzeczre

z pra\i/em lub Statutem Stowarzyszenią

7) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§ l.ł

l. Nowo przyjęci członkowie wpłacąią składki członkowskie w ciągu 14 dni od daty otrzymania

zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

2. Składki cźonkowskie powinny być upłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku.

§15

Utrata członkostwa następuje wskutek :

1) pisemnej rezygnacjicńo*a Stowarryszeńańożonej na ręce Zarządu.

2) śmierci cńorka Stowarzyszenią

3) ufraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

4) wykluczeni a plzez Zanąd z powodu:

a. łamania Stafufu,

b. nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenią

c. braku przej awów aktywnej działalnośc i na rzrcz Stowarzyszenią

d. z powodu nieusprawiedliwionego zaleganiaz opłŃą składek członkowskich.

e. na pisemny wniosek 5 (słownie: pięciu) cżonków Stowarzyszenia zpowodów wymienionych

powyzej pod lit. a-d.



§16

Od uchwĄ Zalząńa w sprawie pozbawienia cźonkostwa w Stowarzyszeniu, przysługuje

odwołanie do Walnego Z,ebrańa Cźonków w terminie 14 dni od daĘ doręczenia stosownej

uchwĄ. Odwołanie jest roąpatrywane na najblższym Walnym Zebrarliu Członków. Uchwała

Walnego Zebr:ania jest wtym przedmiocie ostateczna.

Rozdział 4
'lVładze Stowarzyszen ia

§17

Władzami Stowarzyszenia ą :

1) Walne Zębrańe Cźonków,

2)Zatząd,

3) Komisja Rewizyjną

§18

1. Cźonkowiewładz Stowaruyszenia pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

2. Kńencja wszystkich organów wytreralnych Stowarzyszeńa (Zarządu i Komisji Rewizyjnej)

trwa 5 (słownie: pięć) la! a ich wybór odbywa śę w głosowaniu jaovnym bezwzględną większością

glosów (5f/o plus minimrmr 1 głos), wobecności co najmniej połowy ogólnej liczby Członków.

3. W p:zypadku gdy skład wlńz Stowarzyszeńa ulegnie zrnniejszeniu w czasie trwania kadencji,

uzupehienie ich składu może nasĘlić w drodze kooptacji ptzez dotychczasowych członków Ęch
organów, w terrninie do 30 dni od zwolnienia stanowiska w danym organie Stowarzyszenia. W tym

trybie mofua powołac nie więcej nż połowę sHadu organu wybieralnego Stowarzyszenia.

§19

UchwĄ wsrysd<ich organów wybieralnych Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej)

zapadająnvykJąwiększo&:ią głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do



głosowania i odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej.

§20

Walne 7*brańe Członków

1. Watne Zebrańe Cźonków jest najwyżsą włńząStowarzyszenia.

2. Walnym Zebraniem Członków kieruje Prezes Zarądu lub wskazana przez niego osoba, będąca

członkiem Z,atządu-

3. W Walnym ZnbraniuCzłonków bioą udział członkowie nvyczajni z głosem stanowiącym.

4. Walne Zebrartie Cżonków podejmuje uchwały złłyŁJą większością głosów, w obecności co

najmniej połowy liczby Cźonków w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej.

§21

1. Walne Zgromadzsńe Członkówmoże byćzvłyczajne i nadzwyczajne-

2. Walne Zebranie Cźonków zltycz,ajnejest zwoływane raz na rok - sprawozdawcze oraz taz na

5 (słownie: pięć) lat sprawozdawczo-wyborcze.

3. Złłyczajne Walne Znbnrńe Cźonków zwołuje Zanąd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad

Zar?Ąd podaje do wiadomości wszystkich cźonków co najmniej na 14 dni przed terminem

rsbrarńa

4.7ańńomienie odbywa sę drogą telefoniczną listownie, drogą elektroniczną.

5. Nadzwyczajne Walne Znhr:anie Cźonków może się odbyć w kaZdym ezasie. Jest zwoł}rłane

pr7szZA!?4z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej

1/3 ogólnej liczby cźonków zvlyczajnych Stowarzyszenia w sposób, w jaki zwołuje się Zebranie

młycrajne.

§22

Do kompetencji V/alnego Zgromńzeńa Cźonków nalezy:

1) uchwalanie kierunków rozwoju oTaz programu działalności Stowarzyszenia na okres kadencji,

2) uchwalenie Statutu i jego nrtian,

3) wybor i odwołanie cźonków Zarząda i Komisji Rewizyjnej,



4) udzielanieZarządoń absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5) zatwieńzańe sprawozdari Znząda i Komisji Rewizyjnej,

6) uchwalanie Regulaminu Z,atządu, Regulaminu Komisji RewĘjnej oraz innych regulaminów,

wewnętrzrrych,

7) uchwalanie budżefu Stowarzyszenią

8) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz w,szystkich innych świadczeń narzęcz

Stowarzyszenią

9) roąpatrywanie wniosków i postulatów zgłosmnychprzez cźonków Stowarzyszenia lub jego

organy wybieralne,

'\_ 10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarząfu"

11) podejmowanie uchwĄ o rozwiązaniu Stowarzyszenia.przeznaczeniu jego majątku oraz

wy znaczeńu likwidatorów,

12) podejmowanie uchwał w kazdej sprawie wniesionej, o ile nie jest zastrzeżona do kompetencji

innych włańz Stowarzyszenia.

§23

Zamąd,

1.7,arąd, jest powołany do kierowaniacńądziałalnością Stowarzyszenia. przestrzegając uchwał

Walnego Zebtmia Cźonków i reprezentowania Stowarzyszenia na zevłnątrz.

\/, 2. ZarzĄd składa się z:3 do 7 cńotlków w tym Prezesą orźź co najmniej jednego Wiceprezesa.

Prezesa i Mceprezesa wybiera ZArąd spośród swoich członków.

3. PosiedzeniaZ,atząduodbywają się wmiarę potrzeb, ńe rzadńeljednak niżrazna 3 miesiące.

Posiedzeni a Zarządu zwołuj e Prezes.

4. Pracami Zatządukieruje Prezes lub wskazana ptzezniego osoba, będąca członkiem Z.atządu.

5. Funkcji członka Z,aruądunie można łączyć z cźonkostwem w Komisji RewĘjnej
6. Z,atząd jest najwyżsąrm organem Stowarzyszeniatńędzy Walnymi Zębraltami Członków.

7. Zarządkieruje całoksZałtem działalności Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami

Cźonków-

8. Cźonko lw,te Zarz-ąńu mogą otrzymyw ń wynagrodze nie za czynności wykonywane w zwiryku z

pełnioną funkcją.



§21

Do kompete ncji Zaruądu naleĘ :

1) reprezentowanię Stowarzyszenia na zewnątr1

2) prowadzenie bieĘcych spraw Stowarzyszenią

3) realizacja celów Stowarzryszenią

4) wykonywanie uchwał Walnego Zebtaria Cźonków,

5) spouądzanie sprawozdńzdńńalności Stowarzyszenia oraz z wl,konania budżetu

Stowarzyszenią do przedłożeńa Walnemu Zebraniu Członków.

6) sporząńznńe planów pracy i pĄektów bućżefu Stowarzyszenia oraz prowadzenie jego

gospodarki finansowej,

7) sprawowani e zavądunad majątkiem Stowarzyszenia

8) podejmowanie uchwał o nabywanitl zbywaniu lub obciązaniu majątku Stowarzyszenią

9) zwoĘwanie V/alnego Zebrańa Cżonków,

10) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarryszenia

11) ustalenie wzorów pieczęci, odznaki, loga i flagi.

§25

Zarządmoże powoływać swych pełnomocników do określonych zadań.

§26

Do sHadania oświadczeń woli, zawierania umórr i sHadania pełnomocnictw w szczególności spraw

majątkowych wymagane ą podpisy dwóch cźonków Zarądu działającychłączrie, w tym Prezesa

i Wiceperzesa

§27

1. Cźonkowie Zaruądu mogą dobrowolnie zr:erygnować zpełnionej ptzez siebie funkcji. 2.

Rezygnację musi ptzyjąć Prezes Zanąda lub osoba przez niego wskazana ze składu

Z,aruąAa.



§28

Komisja RewĘjna
l. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Storvarzyszenia.

Konfrola przsprawń"zrlnajest nie vańńej nż dwa razy w roku.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniachZarądu,przeglądać

dokumenty zńązane z dńńalnością Stowarzyszeńą Ądać ad Zarządu sprawozdań i wyjaśnień

oraz dokonywać rewizji stanu majątku Stowarzyszenia.

3. Zprzeprowadzonej kontroli sporządza się protokoł.

4- Komisja RewĘjna składa się z Przewodlrric?ą§ego onzL członków.

5. Cźonkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być:

l) osoby z.arządzająre Stowalzyszeniem lub znimi spokrewnione, spowinowacone lub podległe

z tytułu zatrrrdnienia;

2) osoby skazane pralvomocnym wyrokiem zaprześęstwo z winy umyślnej.

§29

Do kompetencji Komisji RewĘjnej naleZy:

1) kontrola działalności Stowarzyszeńaze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo

- finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami

\ilalnego Zebrańa Cźonkóq

2) składanie wniosków z kontroli Walnemu Zebrańg Członków,

3) prawo żądańa zwołania Walnego Zębrańa Członków oraz zębrar^tJLa Zarządu.

4) składanie wniosków o absolŃorium dla Z,arządu,

5) wnioskowanie o odwołanieZauądulub poszczególnych jego członków. w przypadku

bezczynności,

6) składanie sprawozdań ze swojej dzińńnogci Walnemu Zebraniu Członków.

Rozdzial5

Majątek i fundusze

§30

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:



1) składek członkowskicĘ

2) darowizr, spadków, zapisów, środków pochodąpych z ofiarności prywatnej,

3) dochodów z własnej działalności statutowej,

4) dochodów z nieruchomości i ruchomości bęĘcych własnością lub użytkowaniem,

5) dotacji, subwencji, kontraktów, środków z funduszy publicznych, grantów,

6) ofiamości publicznej, w tyrn zbiórki publicznej,

7) dochodów z imprez, konkursów, licytacj i,

8)nawiązekprryunwanychptzezwłaściwyorgan,

9) sponsoring1

10) dochodów z kapitału (odsetki, lokaty),

1l) dochodów z działalności gospodarczĄ, która moze być prowadzonaprzez Stowarzyszenie.

12) innego rodzaju przysporzeń majątkowych.

2. Jeśli zostanie podjęta uchwała o prowadzenil plzaz Stowarzyszenie działalności gospodarczej,

cńy dochód z jej prowadzenia Ędzle przenrraczony wyłącznie fua tzecz realizacji celór.r,

statutowych,bezpravłapodziału nadwyżki bilansowej pomiędzy Członków Storł,arzyszenia,

§31

1, Wszelkię środki pieniężne mogą być przechowywane u Skarbnika i na koncie Stowarzyszenia.

2. Dochody pochodzące zdarońnt, spadkóg zapisow oraz subwencji mogą być użryte do realizacji

celów Stounrzyszenia według swobodnego ,rrranią o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

3. Cały osiągnięty ptraz Stowarzyszenie dochód wemnczony będzie na jego cele statutowe. bez

prawa podziału nadwyżki bilansowej pomiędzy Cźonków Stowarzyszenia.

§32

Stowarzryszenie nie moźe:

1) udzielac poĘczek lub zabezpiwzać majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego

cżonków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, człoŃowie

organów oraz pracownicy pozosĘią w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego

stopnia albo są zitliązani z Ęrtufu przysposobienią opieki lub kurateli zwane dalej ,.Osobami

bli§kimi",

2) ptzskarywać majątku Stowarzyszenia na rzffiz członków Stowarzyszenia, członków jego



organó\r lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób

trzecich, w szczegilIności jeżeli pnekannie to następuje bezpłafrrie lub na preferencyjnych

warunkach,

3) wykorzys$wac majątku Stowarzyszenia fra tzEczjego cżonków, członków jego organów lub

pracowników oraz ich Osób bliskich, nazasńash innych niź w stosunku do osób trzecich chyba, że

to wykorzystanie wynika beąpośrednio 7E statutowego celu Stowarzyszenia,

4) nabywać towarów lub usfug od podmioów, w których uczestnicą cńonkowie Stowarzyszenią

członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich Osoby bliskie, na zasadach innych niz

w stosunku do osob trzecich lub po cęnach wyzszych niZ ryŃowe.

§33

I}ziałalność Gospodarcza

1. Stowarzryszenie możre prowadzić działalność gospodarczą.nazasadach ogólnych określonych u,

odębnych przepisacĘ wyłącmie w rozmiarach shrĘcych realizacji celów statutowych.

ż.Dńńalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności pofiku
publicmego wynikającej re Statutrr.

3. Drcyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zebrańę Członków.

4. Stowarzyszenie moźrcprowadzić * hj.r zgodnie z obowiązującymi w §tn zakresie przepisami"

działalność gospodarcą w następującym zakresie:

t) 47.91 Spnzedaz detaliczna prowadzona pft§,z domy sprzedaZy wysyłkowej lub lnternet,

2) 47.99 Pozostała sprzedlaZdetalicnaprowadzonapoza siecią sklepową straganami i
av, targowiskami

3) 73.11 Działalność ąencji reklamowych

4)73.12.APośre&ictwo w qprzed:rĘ cza§u i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

5) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaZy miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych

(Internet) l

6) 73.12.D Pośrednictwo w spruedaĘ czasu i miejsca na cele reklamowe rł, pozostaĘch mediach

7) 96.09 Pozostała działąlność usĘową gdzie indziej niesklasyfikowana

8) 8ż.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie

indziej niesklasyfikowana

9) 6 8. 2 Wynaj em i zarądzarńe nieruchomościami własnymi lub dzierżawionym i

10) 59.20 Działalność w zakresie nagran dźwiękowych i muzycmych

ll) 56.29 Pozostda usługowa dzidalnofii gastronomicma



12) 7 9.12 Działalność organizatońw furystyki

13) 79.90.A Działalnośó pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

14) 79.90.B Działalność w zakresie inforrnacji turystycznej

t5)7g.gO.C Pozostała dzidłahośe usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej

niesklasyfrkowana

16) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

17) 85.59.A Naukajęzyków obcych

18) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej orazzajęć sportor.lych i rekreacyjnych

19) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artysĘcmej

20) 85.59.8 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

2l) 59.14.Z Działalność mviązanaz pĄekcją filmów

Rozdział 6

postanowienia końcowe

Zmiana Statutu i Litrwidacja Stowarzy,szenia

§35

1. Uchwałę w sprawię zmialy Statufu oraz uchwałę o romviryańu Stowarzyszenią, podejmuje

It/alne Zebranie Cźonków kwalifikowaną większ.ofuią 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3

uprawnionych do głosowania

2. Podejmująq uchwałę o rozńąz,ańu Stowarzryszenią Walne Zebrarie Cżorrków określa sposób

jego likwida§ji,ptzsnaszenie majątku Stowarzyszenia orazwznacza likwidatorów.
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