STATUT
STOWARZYSZENIA HANDLOWCÓW
ZIEMI OPOLSKIEJ
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§ 1.

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1998 r.
Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami)
oraz niniejszego Statutu.
§ 2.

1.

Stowarzyszenie nosi nazwę "Stowarzyszenie Handlowców Ziemi
Opolskiej", zwane dalej Stowarzyszeniem.

2.

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dla
realizowania celów statutowych może prowadzić działania również za
granicą, jeżeli nie narusza to przepisów prawa i zawartych umów
międzynarodowych.

3.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§ 3.

Siedzibą Władz Stowarzyszenia jest miasto Opole.
§ 4.
1.

2.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. W
celu prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać
pracowników lub zawrzeć stosowną umowę z innym podmiotem prawa .
Stowarzyszenie posiada swój znak graficzny, który zawiera napis w kolorze
niebieskim na żółtym tle o treści: GRUPA ZAKUPOWA UNIA
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STOWARZYSZENIA HANDLOWCÓW ZIEMI OPOLSKIEJ. Znak
graficzny może być prezentowany w formie logo, godła, odznaki itp. Znak
graficzny przedstawia załącznik nr 1 do Niniejszego Statutu i stanowi jego
integralną część. Stowarzyszenie umożliwia członkom Stowarzyszenia
korzystania z w/w znaku graficznego w celu identyfikacji ze
Stowarzyszeniem, wspomożenia intensyfikacji oraz konkurencyjności
działalności gospodarczej prowadzonej przez członków Stowarzyszenia.
§5

1.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach
określonych w odrębnych przepisach prawa. Dochód z działalności
gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może
być przeznaczony do podziału między jego członków.

2.

O podjęciu działalności gospodarczej, jej przedmiocie oraz zakończeniu,
decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.
§ 6.

Stowarzyszenie może być członkiem i uczestniczyć w pracach innych
organizacji krajowych i międzynarodowych o tym samym lub podobnym profilu
działania.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
§ 7.

Celem Stowarzyszenia jest:
1.

podejmowanie działań i inicjatyw wspomagających rozwój i
funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, bez względu na ich formę
prawną i prawne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej,

2.

promocja idei i roli małej i średniej przedsiębiorczości, tworzenie klimatu
sprzyjającego podejmowanym inicjatywom i procesom rozwoju
przedsiębiorczości.
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§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.

podejmowanie inicjatyw, w interesie reprezentowanych przez członków
Stowarzyszenia firm, mających na celu ułatwienie ich działalności
i rozwoju,

2.

wypracowywanie wspólnych stanowisk środowiska małego biznesu wobec
organów władzy celem uwzględniania szczególnej roli przedsiębiorczości w
rozwoju potencjału gospodarczego i ekonomicznego oraz jej wpływu na
kształtowanie warunków społecznych,

3.

przedstawianie właściwym władzom i organom postulatów, opinii
i stanowisk w sprawach związanych z działalnością gospodarczą
reprezentowanych w Stowarzyszeniu środowisk,

4.

współpraca z innymi organizacjami o charakterze gospodarczym
i społecznym, mającymi na celu rozwój gospodarczy i społeczny środowisk
lokalnych i regionalnych,

5.

organizowanie szkoleń, konsultacji i poradnictwa
Stowarzyszenia oraz pracowników ich firm,

6.

umożliwienie członkom Stowarzyszenia korzystania z dóbr niematerialnych
należących do Stowarzyszenia (znaki towarowe, wzory użytkowe, prawa
autorskie, wynalazcze ect.) w celu wspomożenia intensyfikacji oraz
konkurencyjności działalności gospodarczej prowadzonej przez członków
stowarzyszenia,

7.

organizowanie przedsięwzięć promujących członków Stowarzyszenia, ich
firmy i reprezentowane środowiska,

8.

nawiązywanie wzajemnej współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy
członkami Stowarzyszenia,

9.

organizowanie
oświatowych,

imprez

integracyjnych,

10. podejmowanie wszelkich
Stowarzyszenia,

starań

dla

rekreacyjnych
prawidłowego

dla

i

członków

kulturalno-

funkcjonowania
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11. tworzenie i prowadzenie systemów informacji gospodarczej, zbiorów
przepisów i innych regulacji zgodnie z obowiązującymi wykładniami w
Polsce i w Unii Europejskiej,
12. przekazywanie
członkom
Stowarzyszenia
wiadomości,
wiedzy,
umiejętności, koncepcji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
nie stanowiących opatentowanych wynalazków oraz zarejestrowanych
wzorów użytkowych.
13. przekazanie dóbr wskazanych w punkcie poprzedzającym może być
powiązane ze świadczeniami dodatkowymi, a zwłaszcza udzieleniem
pomocy w zakresie marketingu, szkolenia personelu, montażu urządzeń oraz
wyposażenia.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 9.

Członkami Stowarzyszenia są:
a)

członkowie zwyczajni,

b) członkowie wspierający,
c)

członkowie honorowi.
§ 10.

1.

zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw
publicznych:
Członkiem

a)

prowadząca działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami, bądź;

b) kierująca podmiotem gospodarczym, bądź;
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c)

zawodowo zajmująca się działalnością handlową lub obsługą tej
działalności bądź;

d) wykonująca wolny zawód, której wiedza i doświadczenie może być
przydatne w działalności Stowarzyszenia. Członkiem zwyczajnym
może być także cudzoziemiec - bez względu na miejsce zamieszkania identyfikujący się ze statutowymi celami Stowarzyszenia.
2.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia zostaje się po złożeniu pisemnej
deklaracji przez kandydata wraz z pisemną rekomendacją dwóch członków
zwyczajnych Stowarzyszenia zawierającej:
a)

imię nazwisko,

b) miejsce zamieszkania (siedziba),
c)

datę urodzenia,

d) rodzaj prowadzonej działalności handlowej lub miejsce zatrudnienia.
3.

Przyjęcie następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Zapis
ten nie dotyczy założycieli Stowarzyszenia.

4.

Od odmownej uchwały w przedmiocie przyjęcia w poczet członków
zwyczajnych Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania do Walnego
Zebrania Członków Stowarzyszenia.

5.

Termin złożenia odwołania wynosi 14 dni od daty otrzymania przez
zainteresowanego uchwały wymienionej w ust. 4 i jest rozpatrywane na
najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
§ 11.

1.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być zarówno osoba fizyczna
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak i osoba prawna
zainteresowana
działalnością
statutową
Stowarzyszenia,
która
zadeklarowała na jego rzecz pomoc w jakiejkolwiek formie. Osoba prawna
działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
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2.

O przyjęciu Członka wspierającego decyduje Zarząd Stowarzyszenia, na
pisemny wniosek ubiegającej się o to osoby określonej w ust. 1.

§ 12.

1.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która
zasłużyła się w sposób szczególny lub wniosła wybitny wkład w rozwój idei
Stowarzyszenia.

2.

Nadanie godności Członka honorowego Stowarzyszenia następuje na
podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, na wniosek Zarządu
Stowarzyszenia.
§ 13.

Członek zwyczajny ma prawo do:
1.

uczestniczenia w pracach i przedsięwzięciach organizowanych przez
Stowarzyszenie,

2.

korzystania z pomocy Stowarzyszenia w ramach określonych statutem,
zgodnie z wewnętrznym regulaminem Stowarzyszenia,

3.

zgłaszania wniosków, opinii i postulatów do Władz Stowarzyszenia,

4.

współdecydowania w podejmowanych pracach i programie działania
Stowarzyszenia, poprzez uczestniczenie w podejmowaniu stosownych
uchwał i występowania z inicjatywą uchwałodawczą,

5.

czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Władz Stowarzyszenia.
§ 14.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
1.
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aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania
jego celów i programu,

2.

przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Władz Stowarzyszenia,

3.

regularnego opłacania składek obowiązujących w Stowarzyszeniu,

4.

przestrzegania zasad etycznego postępowania w prowadzonej przez siebie
działalności.

§ 15.

Członek wspierający i honorowy posiada prawa:
1.

określone w § 13 punkt 1,2,3 i może z głosem doradczym uczestniczyć w
posiedzeniach Władz Stowarzyszenia,

2.

członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z
zadeklarowanych świadczeń,

3.

członkowie Honorowi zwolnieni są z opłacania składek obowiązujących w
Stowarzyszeniu.

§ 16.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia
zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
2. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub utraty
osobowości prawnej,
3. skreślenia z listy członków z powodu zalegania przez okres
trzech miesięcy z opłatą składek członkowskich,
4. wykluczenia ze Stowarzyszenia, w przypadku naruszenia zasad
statutowych, nie przestrzegania uchwał i regulaminów oraz
działania na niekorzyść Stowarzyszenia lub jego członków,
5. pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym
wyrokiem sądu powszechnego,
6. pozbawienia godności Członka honorowego, w wyniku
uchwały władzy, która tę godność nadała,
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7. śmierci,
8. rozwiązania Stowarzyszenia.
2.

W przypadku określonym w punkcie 3, 4 i 5 ust. 1 Zarząd,
zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu,
podając jego przyczynę oraz wskazać władzę uprawnioną do
rozpatrzenia odwołania. Uchwały w wyżej określonych sprawach mogą
być zaskarżone do organów wskazanych w Statucie w terminie 14 dni
od daty ich doręczenia.

3.

Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo
zwyczajne lub wspierające, następuje mocą uchwały Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia, po zaopiniowaniu wniosku przez Zarząd.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 17.

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

2.

Zarząd,

3.

Komisja Rewizyjna,
§ 18.

1.

Kadencja Władz Stowarzyszenia wymienionych w pkt. 2, 3, §17 zwanych
dalej Władzami trwa cztery lata, a ich wybór następuje w głosowaniu
tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na
liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

2.

Uchwały Władz Stowarzyszenia, o ile Statut nie stanowi inaczej,
podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy
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obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.
Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
3.

W przypadku zmniejszenia się składu osobowego wybranych władz w
trakcie kadencji, uzupełnia się go spośród nie wybranych kandydatów, wg
kolejności otrzymanych podczas wyborów głosów. Liczba dokooptowanych
w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 składu danego
organu.

4.

Członkowie dokooptowani pełnią swe funkcje do czasu najbliższego
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
§ 19

1.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą Władzą
Stowarzyszenia.

2.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne
(sprawozdawcze lub sprawozdawczo - wyborcze) lub nadzwyczajne.

3.

Obradami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
przewodniczący wybierany każdorazowo na początku posiedzenia.

kieruje

§ 20.

1.

Walne
Zebranie
Członków
Stowarzyszenia
jest
uprawnione
do podejmowania wiążących uchwał, jeżeli obecnych jest na nim co
najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie
bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w
zawiadomieniu.

2.

O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia powiadamia członków na
piśmie nie później niż w ciągu 14 dni przed terminem Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia.
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3.

Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony.

4.

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest
przez Zarząd raz na rok kalendarzowy, w pierwszej połowie roku.

5.

Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
odbywa się co cztery lata.

6.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest
przez Zarząd:
a)

z własnej inicjatywy,

b) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
c)

na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogółu Członków Stowarzyszenia.

7.

Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku lub podjęcia
uchwały o jego zwołaniu.

8.

Jeżeli Zarząd we wskazanym wyżej terminie nie zwoła Nadzwyczajnego
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia obowiązek jego zwołania
spoczywa na Komisji Rewizyjnej w terminie następnego miesiąca.

9.

Do uprawnień Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
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a.

uchwalanie statutu
Stowarzyszenia;

i

jego

zmian,

przeniesienie

siedziby

b.

uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;

c.

wybór członków Władz Stowarzyszenia,

d.

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i
Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie
udzielenia lub odmowy udzielenia Zarządowi absolutorium za
okres objęty sprawozdaniem,

e.

podejmowanie
uchwały
o
i przeznaczeniu jego majątku,

f.

określenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,

g.

rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia;

h.

(skreślony)

i.

uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych
Władz Stowarzyszenia;

j.

nadawanie godności
na wniosek Zarządu,

k.

podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem
Stowarzyszenia;

l.

rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw wniesionych pod obrady
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, dla których statut
nie zastrzega kompetencji innych Władz Stowarzyszenia.

członka

rozwiązaniu

honorowego

Stowarzyszenia

Stowarzyszenia,

ZARZĄD STOWARZYSZENIA
§ 21.

1.

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5-9 członków, którzy wyrazili
zgodę na kandydowanie, wybranych przez Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
każdorazowo podejmuje uchwałę określającą liczbę członków Zarządu
w danej kadencji.

2.

Członkowie Zarządu na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród
siebie Prezesa, jego zastępcę oraz Skarbnika i Sekretarza.

3.

Zasady i tryb swego działania ustala Zarząd w formie regulaminu.
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4.

Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby,
nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Zarząd podejmuje uchwały
zwykłą większością głosów.

5.

Do ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia konieczna jest obecność
co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub jego
zastępcy oraz Sekretarza lub Skarbnika.

6.

Zarząd może być w odwołany przez Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia.
§ 22.

1.

Zarząd jest najwyższą Władzą Stowarzyszenia w okresie między
Walnymi Zebraniami Członków Stowarzyszenia. Zarząd kieruje
całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz
i działa w jego imieniu.

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności :
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a.

zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

b.

realizacja programu i celów Stowarzyszenia
wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;

c.

określanie
szczegółowych
Stowarzyszenia;

d.

uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy
budżetowych;

e.

powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych;

f.

zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;

g.

podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania
pracowników Stowarzyszenia;

h.

składanie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia;

kierunków

oraz

działania

i.

uchwalanie
regulaminów
szczegółowymi statutu;

określonych

przepisami

j.

podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do
krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie
przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji;

k.

organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;

l.

zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie
Członków godności członka honorowego Stowarzyszenia.

§ 23.

Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a.

upływu kadencji, przy czym za datę jej upływu uważa się datę złożenia
sprawozdania na Sprawozdawczo - Wyborczym Walnym Zebraniu
Członków Stowarzyszenia;

b.

ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;

c.

rezygnacji z udziału w tym organie;

d.

odwołania przez Walne Zebranie
bezwzględną większością głosów;

e.

śmierci.

Członków

Stowarzyszenia

§ 24.

Dla obsługi administracyjnej i prowadzenia działalności gospodarczej
Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć biuro, określając jego organizację i
zakres działania.
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KOMISJA REWIZYJNA
§ 25

1.

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności
Stowarzyszenia.

2.

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wyrazili ustną
zgodę na kandydowanie, wybieranych przez Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba
spokrewniona lub spowinowacona z członkiem Zarządu.

3.

Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swego
grona Przewodniczącego.

4.

Członkowie komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych
Władzach Stowarzyszenia.

5.

Postanowienia § 23 stosuje się odpowiednio.
§ 26.

Do zadań Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy w szczególności:
1. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i
finansowej Stowarzyszenia; nie rzadziej niż raz w roku; wydawanie
zaleceń pokontrolnych oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
określenia terminów i sposobów ich usunięcia;
2. składanie wniosków i zastrzeżeń do projektów uchwał, postanowień i
przedsięwzięć Zarządu
mogących powodować lub powodujących
nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia z punktu widzenia
legalności, celowości i gospodarności;
3. występowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem,
statutem bądź istotnym interesem Stowarzyszenia działań Zarządu;
4. zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przypadku
nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie określonym w § 20 ust.
8;
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5. uchwalanie własnego regulaminu działania;
6. składanie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania z
całokształtu działalności w okresie sprawozdawczym oraz stawiania
wniosku o udzieleniu lub odmowie udzielenia absolutorium ustępującemu
Zarządowi.

SĄD KOLEŻEŃSKI (skreślony)
§ 27. (skreślony)
§ 28. (skreślony)
§ 29. (skreślony)
§ 30 (skreślony)

Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA
§ 31.

Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, dobra
niematerialne, prawa majątkowe, w tym także z zakresu własności intelektualnej
oraz fundusze, których źródłami powstania są:
a)

składki członkowskie,

b) darowizny, spadki, zapisy,
c)

inne dochody uzyskiwane z ofiarności publicznej,

d) dotacje,
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e)

dochody uzyskiwane z majątku Stowarzyszenia,

f)

dochody z działalności gospodarczej stowarzyszenia,

g) inne wpływy uzyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 32.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 33.
1.

Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań
majątkowych upoważnionych jest 2 członków Zarządu - w tym
Prezesa- działających łącznie.

2.

Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu
Stowarzyszenia wyłącznie na podstawie udzielonego im przez Zarząd
pisemnego pełnomocnictwa.

3.

Zakup lub zbycie składników majątku Stowarzyszenia o wartości
rynkowej wyższej niż kwota 5000 zł. wymaga dla swej ważności
uchwały Zarządu.

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE
STOWARZYSZENIA
§ 34.

Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na
liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
§ 35.

Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
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§ 36.

Powyższe uchwały mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostaną umieszczone
w porządku obrad. Do zawiadomienia o Walnym Zebraniu Członków należy
dołączyć projekty stosownych uchwał.
§ 37.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie
Członków określa sposób likwidacji oraz decyduje o przeznaczenie majątku
Stowarzyszenia.
§ 38.

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia oraz
innych nieuregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy z dnia 7
kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (DZ. U. nr 20 poz. 104, z
późniejszymi zmianami).
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