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STATUT 

Stowarzyszenie - ,,Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica" 

 

Rozdział I 

Nazwa, teren działania i siedziba 

 

§ 1 

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

o stowarzyszeniach Dz. U. Nr 20, poz.104 z późniejszymi zmianami, Ustawy z dnia 24.04.2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi 

zmianami oraz niniejszego Statutu. 

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

3. Stowarzyszenie nosi nazwę: "Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica" i zwane 

jest dalej ,,Towarzystwem". 

4. Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica może używać nazwy skróconej 

„Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica”. 

 

§ 2 

1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar kraju i zagranica przy realizacji projektów 

międzynarodowych. 

2. W realizacji swoich celów Stowarzyszenie współdziała z organami administracji publicznej, 

organizacjami  pozarządowymi, instytucjami i innymi podmiotami w kraju i za granicą. 

3. Towarzystwo może realizować projekty międzynarodowe. 

4. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

 

§ 3 

Siedzibą Towarzystwa jest miejscowość Płużnica. 

 

§ 4 

1. Towarzystwo używa pieczęci podłużnej z napisem ,,Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica". 

2. Towarzystwo może nadawać odznaki honorowe oraz inne odznaki i  wyróżnienia za zasługi dla 

Towarzystwa. 

3. Wzory odznak i wyróżnień, zasady i  tryb ich nadawania ustala Zarząd Towarzystwa. 

 

Rozdział II 

Cel i środki działania 
 

 

§ 5 

Głównym celem Towarzystwa jest: 

Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego 

oraz współpraca z organizacjami o podobnym charakterze w kraju  i zagranicą. 

 

Towarzystwo realizuje swoje cele w zakresie: 

1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób. 

2. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

3. Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej 

społeczeństwa. 



 2 

4. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

5. Działalności charytatywnej. 

6. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

7. Działalności na rzecz integracji cudzoziemców. 

8. Ochrony i promocji zdrowia. 

9. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

10. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy. 

11. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. 

12. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

13. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 

14. Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej. 

15. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

16. Działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 

17. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. 

18. Działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

19. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

20. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

21. Turystyki i krajoznawstwa. 

22. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działań wspomagających rozwój demokracji. 

23. Udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

24. Upowszechniania i ochrony praw konsumentów. 

25. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami. 

26. Promocji i organizacji wolontariatu. 

27. Pomocy Polonii i Polakom za granicą. 

28. Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. 

29. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 

dziecka. 

30. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

31. Rewitalizacji. 

32. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3.  

 

§ 6 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1) organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji, odczytów, pokazów i dyskusji, 

2) udzielanie wsparcia informacyjnego, szkoleniowego, konsultacyjnego, technicznego oraz 

lokalowego organizacjom pozarządowym, inicjatywom obywatelskim i obywatelom, 

3) udzielanie doradztwa, 

4) organizację spotkań liderów i członków organizacji pozarządowych w celu budowy lepszej 

i głębszej współpracy wewnątrz sektora organizacji pozarządowych oraz współpracy 

z sektorami samorządowym i biznesu, 

5) zbieranie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji zgodnych z celami Stowarzyszenia, 

6) działanie na rzecz budowy dobrego wizerunku sektora, 

7) przygotowanie analiz i prowadzenie monitoringu dotyczącego potrzeb oraz sytuacji 

środowiska organizacji pozarządowych, 



 3 

8) organizowanie i prowadzenie szkoleń, wizyt studyjnych, staży krajowych i zagranicznych 

podnoszących kwalifikacje przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji 

publicznych, i inicjatyw społecznych, 

9) prowadzenie działalności edukacyjno-oświatowej, 

10) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie 

i publikowanie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Stowarzyszenia, 

11) tworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi w Polsce 

i pozostałych krajach Unii Europejskiej oraz organizacjami z innych krajów, 

12) zorganizowanie i prowadzenie biur, 

13) budowanie koalicji i partnerstw lokalnych, 

14) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i ekologicznych, 

15) wspieranie osób uzdolnionych, prowadzących działalność społeczną, pozarządową, głównie 

na terenach wiejskich, 

16) przeprowadzanie konkursów grantowych, 

17) tworzenie i prowadzenie funduszy celowych,  

18) prowadzenie zbiórek pieniężnych, 

19) stosowanie innych środków działania sprzyjających realizacji celów statutowych. 

2. Towarzystwo może prowadzić działalność jako nieodpłatną i odpłatną. 

3.  Przychód ze statutowej działalności odpłatnej Towarzystwa jest w całości przeznaczony na 

działania statutowe. 

4. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychód jest w całości 

przeznaczony na działania statutowe  Towarzystwa. 

5. Podział na odpowiednie rodzaje działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej podejmowany 

jest w formie uchwały Zarządu. 

6. Towarzystwo może przystępować do innych organizacji, których cele są zbieżne z celami 

     Towarzystwa. 

7. Towarzystwo realizuje cele, opierając się na pracy społecznej członków, jednakże do 

prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników, w tym swoich członków. 

 

Rozdział III 

Członkowie Towarzystwa 
 

 

§ 7 

1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i osoby prawne. 

2. Członkowie Towarzystwa dzielą się na członków:  

1) zwyczajnych, 

2) wspierających, 

3) honorowych. 

 

§ 8 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i osoba prawna wnosząca na rzecz 

Towarzystwa wkłady finansowe, rzeczowe lub osobiste. 

2. Osoba prawna  działa przez swojego umocowanego przedstawiciela. 

3. Członkowie wspierający nie mają biernego i czynnego prawa wyborczego. 

4. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczyć w pracach Towarzystwa oraz w zebraniach  

z głosem doradczym. 
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§ 9 

Członkami Towarzystwa mogą być również zagraniczne osoby fizyczne gotowe brać udział  

w realizacji celów statutowych Towarzystwa. 

 

§ 10 

Do przyjmowania członków w poczet Towarzystwa uprawniony jest Zarząd na podstawie pisemnego 

zgłoszenia osoby ubiegającej się o przyjęcie, po uzyskaniu rekomendacji co najmniej dwóch 

członków Towarzystwa. W razie odmowy przyjęcia, osobie tej przysługuje prawo odwołania się do 

Walnego Zgromadzenia Członków, którego decyzja jest ostateczna. 

 

§ 11 

Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają prawo: 

1. Uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków. 

2. Wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa. 

3. Tworzenia zespołów takich jak np. rozwoju gospodarczego, rozwoju społecznego, zwalczania 

bezrobocia, współpracy z zagranica. Przynależność do jednego z zespołów nie wyklucza 

możliwości należenia do innego zespołu. 

4. Zgłaszania do władz Towarzystwa wniosków w sprawach związanych z celami i działalnością 

Stowarzyszenia oraz żądania informacji o sposobie ich załatwienia. 

 

§ 12 

Członkowie zwyczajni Towarzystwa są zobowiązani: 

1. Uczestniczyć w działalności Towarzystwa i troszczyć się o jego dobro i rozwój. 

2. Realizować cele statutowe Towarzystwa. 

3. Regularnie opłacać składki członkowskie. 

 

§ 13 

Przynależność członka  ustaje w razie: 

a) dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa złożonego na piśmie, 

b) skreślenia z listy członków Towarzystwa, 

c) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej, 

d) rozwiązania Towarzystwa. 

Skreślenie z listy członków Towarzystwa następuje na podstawie uchwały Zarządu, gdy członek 

naruszy postanowienia Statutu, nie bierze udziału w pracach Towarzystwa, lub nie opłaca składek 

członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy. Od uchwały przysługuje odwołanie do 

Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu 

zainteresowanemu członkowi. 

 

Rozdział IV 

Władze Towarzystwa 
 

§ 14 

Władzami Towarzystwa są: 

- Walne Zgromadzenie Członków. 

- Zarząd. 

- Komisja Rewizyjna. 
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Walne Zgromadzenie Członków 

 

§ 15 

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia Członków należy: 

1. Uchwalenie  strategii i planów pracy Towarzystwa. 

2. Rozpatrywanie sprawozdań merytorycznych, finansowych i z działalności Komisji Rewizyjnej. 

3. Wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

4. Wybór i odwołanie Pełnomocników ds. zawierania umów między Stowarzyszeniem  

a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim. 

5. Ustalenie wysokości składek członkowskich. 

6. Uchwalenie regulaminów Walnego Zgromadzenia Członków i pozostałych władz Towarzystwa. 

7. Zmiana i uchwalenie Statutu. 

8. Rozwiązanie Towarzystwa i podejmowanie uchwały o przeznaczeniu majątku Towarzystwa. 

9. Upoważnienie Zarządu do zaciągania zobowiązań finansowych i prawnych. 

10. Wyrażenie zgody na zbywanie i nabywanie przez Zarząd majątku nieruchomego Towarzystwa. 

11. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich. 

12. Uchwalanie każdorazowo przed wyborami składu liczbowego Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 16 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd przynajmniej 1 raz w roku. 

 

§ 17 

Ponadto Walne Zgromadzenie Członków winno być zwołane: 

1. Na pisemny wniosek co najmniej 1/4 liczby członków Towarzystwa. 

2. Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej. 

Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia Członków w przepisowym terminie 30 dni od 

upływu jednego roku od poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków lub 30 dni od złożenia 

pisemnego żądania zwołania, to Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna 

§ 18 

Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się na podstawie pisemnego powiadomienia członków 

Towarzystwa. 

§ 19 

1. O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie powiadomieni powinni być co najmniej na 7 

dni przed terminem posiedzenia. 

2. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zgromadzenie Członków zmieniony lub 

rozszerzony. 

§ 20 

1. Walne Zgromadzenie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli w zebraniu bierze 

udział przynajmniej połowa ogólnej liczby członków Towarzystwa. 

2. Jeżeli Walne Zgromadzenie Członków nie dojdzie do skutku w pierwszym terminie, to zwołane 

w drugim terminie po upływie 15 minut jest władne do podejmowania uchwał bez względu na 

ilość obecnych. 

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów. 

 

§ 21 

1. Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków podpisują Przewodniczący obrad i Sekretarz. 

2. Kopie protokołu i uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd przesyła organowi 

nadzorującemu oraz sądowi w przypadkach przewidzianych ustawą - Prawo o stowarzyszeniach. 
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Zarząd 

 

§ 22 

1. Zarząd Towarzystwa składa się z trzech osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków 

w głosowaniu tajnym. 

2. Po dokonaniu wyboru Zarząd  wybiera  ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika. 

3. Zarząd wybierany jest spośród członków Towarzystwa. 

4. Kadencja Zarządu trwa cztery lata. Po upływie kadencji do czasu wyboru nowego Zarządu, działa 

Zarząd dotychczasowy. 

5. Członkowie Zarządu nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane 

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, bądź osoba przez niego upoważniona. 

7. Posiedzenia Zarządu będą zwoływane stosownie do potrzeb z tym, że nie rzadziej niż jeden raz  

w kwartale.  

 

§ 23 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków. 

2. Wykonywanie uprawnień i obowiązków wynikających z posiadania osobowości prawnej. 

3. Tworzenie i  likwidacja biur Towarzystwa. 

4. Opracowywanie regulaminów, w tym  zasad zatrudniania i wynagradzania. 

5. Podejmowanie uchwał w sprawie rodzajów prowadzonych działalności według podziału na 

działalność nieodpłatną, odpłatną i  gospodarczą. 

6. Bieżące kierowanie działalnością Towarzystwa. 

7. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz. 

8. Administrowanie majątkiem Towarzystwa. 

9. Prowadzenie księgowości Towarzystwa. 

10. Zbieranie składek członkowskich. 

11. Sporządzenie planów finansowych wspierania celów Towarzystwa. 

12. Zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie 

Członków. 

13. Zawieranie umów z innymi podmiotami. 

14. Przyjmowanie członków do Towarzystwa. 

15. Skreślenie z listy członków Towarzystwa. 

16. Inne niezbędne działania nie przewidziane w kompetencjach innych organów Towarzystwa. 

 

§ 24 

W przypadku rezygnacji członka Zarządu lub jego odwołania przed upływem kadencji, Walne 

Zgromadzenie Członków przeprowadzi wybory uzupełniające do Zarządu. 

 

§ 25 

1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. 

2. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie uczestniczący 

w posiedzeniu. 

§ 26 

W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie 

reprezentuje jednoosobowo Pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków. 
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Komisja Rewizyjna 

 

§ 27 

1. Komisja Rewizyjna składa się z  3 - 5 osób i jest wybierana przez Walne Zgromadzenie 

Członków w głosowaniu tajnym spośród członków Towarzystwa. 

2. Po dokonaniu wyborów Komisja  wybiera ze swego grona  Przewodniczącego, Zastępcę i 

Sekretarza. 

3. Członkostwa w Komisji nie można łączyć z funkcjami członka Zarządu. 

4. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata. 

 

 

§ 28 

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Towarzystwa. 

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 

1. Kontrola przynajmniej raz w roku działań statutowych Towarzystwa i  gospodarki finansowej      

Towarzystwa. 

2. Kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku Towarzystwa oraz sposobu zarządzania tym 

majątkiem przez Zarząd. 

3. Kontrola przestrzegania Statutu i wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia Członków przez 

Zarząd. 

4. Przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdania oraz wniosku w sprawie 

udzielenia absolutorium Zarządowi. 

5. Wykonywanie innych czynności przewidzianych w niniejszym Statucie. 

 

§ 29 

W razie rezygnacji lub odwołania członka Komisji Rewizyjnej przeprowadza się wybory 

uzupełniające. 

 

§ 30 

Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

1. Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, 

we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. 

2. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

3. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub 

wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 

przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

 

§ 31 

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności 

Zastępca Przewodniczącego Komisji. 

2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej będą zwoływane stosownie do potrzeb z tym, że nie rzadziej niż 

jeden raz w roku. 

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów. 

4. Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i 

Sekretarz Komisji. 
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Rozdział V 

Oddziały terenowe 

 

§ 32 

1. Zarząd Towarzystwa może tworzyć oddziały terenowe poza siedzibą Towarzystwa na pisemny 

wniosek co najmniej 5 członków zamieszkałych poza jego siedzibą. 

2. Władzą oddziału Towarzystwa jest Zarząd Oddziału składający się z 3 członków wybranych 

przez Zarząd Towarzystwa i winien być zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie 

Członków. 

3. Zarząd Oddziału: 

1) reprezentuje Oddział na zewnątrz, zgodnie z regulaminem i pełnomocnictwem udzielonym 

przez Zarząd Towarzystwa, 

2) kieruje bieżącą działalnością Oddziału, 

3)  gospodaruje środkami finansowymi Oddziału przyznanymi przez Zarząd Towarzystwa. 

 

Rozdział VI 

Majątek Towarzystwa 

 

§ 33 

Majątek Towarzystwa powstaje z: 

1) ze składek członkowskich, 

2) darowizn, zbiórek publicznych, ofiar pieniężnych, 

3) spadków i zapisów, dotacji na realizację zadań państwowych, grantów konkursowych, 

4) subwencji oraz innych źródeł, 

5) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomości  Towarzystwa, 

6) z prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

 

§ 34 

1.Zabrania się w Towarzystwie: 

1)  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej 

członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie 

organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 

albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, 

opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

2) przekazywania majątku na rzecz członków Towarzystwa, członków organów lub pracowników 

oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, 

jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków Towarzystwa, członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba 

że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, 

członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż  

w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

2. Działalność Towarzystwa nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków 

Stowarzyszenia. 
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§ 35 

1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszystkich 

sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie i podpis:  

1) jednego członka Zarządu –w przypadku zaciągania zobowiązania do kwoty 50.000 zł  

     (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), 

2) dwóch członków Zarządu –w przypadku zaciągania zobowiązania od kwoty 50.000 zł          

     (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), 

2. Do składania projektów o dotacje i innych wniosków o zewnętrzne dofinansowanie 

Stowarzyszenia wymagany jest podpis jednego członka Zarządu. 

3. Do składania sprawozdań finansowych i merytorycznych przed grantodawcą w ramach projektów 

realizowanych przez Stowarzyszenie wymagany jest podpis jednego z członków Zarządu. 

4. Do składania wniosków w sprawach innych niż majątkowe wymagany jest podpis jednego 

z członków Zarządu. 

5. Dopuszcza się reprezentowanie Stowarzyszenia przez nieobecnego członka Zarządu poprzez: 

ustanowienie pisemnego pełnomocnictwa dla innego członka Zarządu lub członka Komisji 

Rewizyjnej. 

6. Osoby reprezentujące Stowarzyszenie mają obowiązek poinformować pozostałych członków 

Zarządu o podjętych zobowiązaniach w terminie 7 dni od zaistniałego faktu.  

 

Rozdział VII 

Zmiany Statutu i rozwiązanie Towarzystwa 

 

§ 36 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa wymagają uchwał Walnego Zgromadzenia Członków 

podjętych większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby członków Towarzystwa, z 

uwzględnieniem warunków przewidzianych w § 20 ust. 2. 

 

§ 37 

W razie rozwiązania Towarzystwa Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę o powołaniu 

likwidatora i zadysponowaniu majątkiem Towarzystwa. 

W takim przypadku majątek Towarzystwa może być przeznaczony jedynie na cele, dla których 

Towarzystwo zostało powołane. 

 

 

 

 

 


