Statut Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „Promyk” w Giżycku

I. Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie

na

Rzecz

Chorych

z

chorobą

nowotworową

„Promyk”,

zwane

dalej

Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób chcących działać na
rzecz osób chorych i ich rodzin.

Szczególnie na rzecz osób przewlekle chorych, osób niepełnosprawnych niekwalifikujących się do
hospitalizacji, a wymagających kontynuacji świadczeń pielęgniarskich, leczniczych, rehabilitacyjnych,
psychologicznych i opiekuńczych.

2. Ilekroć w statucie jest mowa o osobie niepełnosprawnej, chorej na chorobę nowotworową, należy
przez to rozumieć osobę dorosłą ze znaczeni ograniczoną zdolnością do samoopieki
i samopielęgnacji.

§2
1. Stowarzyszenie działa na terenie województwa Warmińsko- Mazurskiego.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Giżycko.

§3

1. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej członków.
4. Stowarzyszenie do prowadzenia swoich spraw, a w szczególności do realizacji swoich celów może
zatrudniać pracowników, również spośród członków stowarzyszenia.
5. Organizację i sposób prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie
realizacji zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia zleconych przez organy
administracji publicznej lub Narodowego Funduszu Zdrowia reguluje wewnętrzny regulamin
uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia

§4
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§5
Stowarzyszenie może współpracować lub być członkiem organizacji o podobnych celach i profilu o zasięgu

regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

§6

1. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą Stowarzyszenie „Promyk” lub skrótem
„Promyk”.
2. Stowarzyszenie ma prawo do używania odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.

§7
Stowarzyszenia zostaje powołane na czas nieograniczony.

§8

Stowarzyszenie działała na podstawie prawa polskiego, w szczególności mając nauwadze
przepisy:
−

ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001
roku, Nr 79, poz. 855, z zm.),

−

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednolity: Dz. u. Z 2010 r. Nr 234, poz 1536)

−

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.2011.112.654)

oraz postanowienia niniejszego Statutu.
II. CELE STOWARZYSZENIA, SPOSOBY ICH REALIZACJI I ŚRODKI DZIAŁANIA

§9
Celem Stowarzyszenia jest:
1. pomoc osobom chorym na nowotwór, przewlekle chorym, długoterminowym oraz osób
niepełnosprawnych niekwalifikujących się do hospitalizacji, a wymagających kontynuacji świadczeń
lekarskich ,pielęgniarskich, rehabilitacyjnych, psychologicznych ,opiekuńczych i socjalnych;
2. wspieranie idei opieki paliatywnej i długoterminowej;
3. zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osobistej osób z chorobą nowotworową i
niepełnosprawnych;
4. zwiększenie wydolności opiekuńczej rodziny;
5. poprawa jakości opieki zdrowotnej nad osobami chorymi na chorobę nowotworową, przewlekle
chorymi i niepełnosprawnymi;
6. działalność

charytatywna

na

rzecz

chorych

niepełnosprawnych oraz dzieci osieroconych;

nowotworowych,

przewlekle

chorych

i

7. propagowanie wiedzy o opiece paliatywnej i opiece nad obłożnie chorymi
8. ochrona i promocja zdrowia;
9. promocja i organizacja wolontariatu dla potrzeb chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin oraz dzieci
osieroconych.

§10

1. Swoje cele Stowarzyszenie realizuje we współpracy z instytucjami i organizacjami, które zajmują się
rozwiązywaniem problemów osób chorych, niepełnosprawnych i osieroconych dzieci. W
szczególności z instytucjami i organizacjami, których działanie związane jest z kompleksową
rehabilitacją, w tym psychologiczną i socjalną, a także z lekarzami rodzinnymi, pielęgniarkami
środowiskowymi (rodzinnymi) i pracownikami socjalnymi.
2. Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
a. prowadzenie nieodpłatnej działalność pożytku publicznego, w szczególności nieodpłatnego
świadczenia usług pielęgniarsko - opiekuńczych w domu chorego, w tym niesienie
indywidualnej pomocy w tworzeniu jak najkorzystniejszych warunków do opieki nad tymi
chorymi, łącznie z przystosowaniem mieszkania, ponadto sprawując lekarską, pielęgniarską,
rehabilitacyjną, psychologiczną i socjalną opiekę w domu chorego nowotworowego i
długoterminowego;
b. nieodpłatne udostępnienie sprzętu i przedmiotów niezbędnych do pielęgnacji i obsługi
chorych i niepełnosprawnych;
c. pozyskiwanie do współpracy wolontariuszy i przygotowanie ich do pracy z chorymi lub
niepełnosprawnymi w domu;
d. pozyskiwanie sponsorów spośród instytucji gospodarczych, społecznych i osób fizycznych
oraz prawnych.
e. współdziałanie i współpracy z samorządami lokalnymi, sponsorami, mediami, placówkami
służby zdrowia i opieki społecznej oraz innymi organizacjami państwowymi i
zagranicznymi.
f.

organizowanie akcji charytatywnych, , akcji promocyjnych,

g. przyjmowanie realizacji zadań publicznych zgodnych ze statutem na podstawie zleceń
uzyskanych od organów administracji publicznej i Narodowego Funduszu Zdrowia

§11
Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu
społeczeństwa w zakresie:
a. ochrony zdrowia i promocji zdrowia;
b. działalności

na

rzecz

osób

niepełnosprawnych,

chorych

na

chorobę

nowotworową,

długoterminowych i niepełnosprawnych;
c. pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;
d. pomoc dzieciom osieroconym
e. usług lekarskich
f.

usług pielęgniarskich

g. usług fizjoterapeutycznych
h. usług socjalnych
i.

usług psychologicznych i psychoterapeutycznych

j.

promocji i ogranizacji wolontariatu

k.

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12
1. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na :
a) członków zwyczajnych,
b)członków wspierających
c) członków honorowych
2. Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba, która chce realizować cele statutowe
Stowarzyszenia.
3. Członkiem wspierający Stowarzyszenia może być również pełnoletnia osoba fizyczna oraz osoba
prawna, która popiera cele statutowe Stowarzyszenia.
4. Cudzoziemcy i zagraniczne osoby prawne mogą stać się członkami Stowarzyszenia na takiej samej
zasadzie jak podmioty polskie.

§ 13
1. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się poprzez złożenie pisemnej deklaracji członkowskiej, i
pozytywnie zatwierdzonej kandydatury przez Zarząd.
2. Członkami honorowymi mogą zostać osoby fizyczne wyrażające gotowość pomocy i współpracy
przy działaniu na rzecz chorych i niepełnosprawnych. Godność członka honorowego Stowarzyszenia
nadaje Walne Zgromadzenie Członków, na wniosek Zarządu.
§ 14
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
a) wybierać i być wybierani do władz Stowarzyszenia

b) składać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszeni do jego władz.
2. Członkom wspierającym i honorowym przysługują wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych z
wyjątkiem określonych w ust. 1 pkt a)
§ 15
Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani :
a. przestrzegać postanowienie statutu i uchwał władz Stowarzyszeni;
b. brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia;
c. regularnie opłacać składki członkowski;
d. dbać o dobre imię i mienie Stowarzyszenia;
e. popierać i aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;

§ 16
Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.
§ 17
1. Członkostwo w Stowarzyszenia ustaje w razie:
a. śmierci członka;
b. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie;
c. zaleganie z płaceniem składek członkowskich za okres co najmniej jednego roku;
d. likwidacja osoby prawnej;
e. prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci
pozbawienia praw publicznych;
f.

rażącego naruszenia postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

g.

działanie członka na szkodę Stowarzyszenia;

2. Decyzje w sprawach określonych w § 17 ust. 1 podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
3. Osobom fizycznym oraz prawnym skreślonym z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia Członków.

IV. STRUKTURA I WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 18
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zgromadzenie Członków

b. Zarząd
c. Komisja Rewizyjna
§ 19
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjne Stowarzyszenia trwa 5 lat.
2. W przypadku wystąpienia wakatu w trakcie kadencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, skład
osobowy władz jest uzupełniany w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie
organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 (jedną
trzecią) składu organu.
§ 20
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 21
Do kompetencji Walnego Zgromadzenie Członków należy:
1. ustalanie ogólnych kierunków działania Stowarzyszenia;
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
3. udzielanie absolutorium Zarządowi;
4. ustalanie trybu i zasad wyboru do władz Stowarzyszenia;
5. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
6. uchylanie uchwał Zarządu niezgodnych z prawem lub programem działania Stowarzyszenia;
7. uchwalanie Statutu i jego zmian;
8. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia;
10. wspieranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
11. ustalenie zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia;
12. ustalanie wysokości składek członkowskich;
13. podejmowanie innych niż wymienione wyżej uchwały związane z działalnością Stowarzyszenia, nie
zastrzeżone dla innych organów uchwał;

§ 22
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście
miesięcy, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich
członków, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają w obecności:
- w pierwszym terminie – co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
- w drugim terminie i wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później od pierwszego terminu- bez
względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
3. Informacje o drugim terminie i prawomocności uchwał podjętych w tym terminie powinny być
zawarte w powiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków

§ 23
1. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje przewodniczący wybrany zwykła większością
głosów na początku posiedzenia.
2. W obradach Walnego Zgromadzenia Członków biorą udział z głosem doradczym członkowie
wspierający, honorowi oraz zaproszeni przez Zarząd goście.
§ 24
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykła większością głosów w głosowaniu
jawnym w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni
mogą uchwalić głosowanie tajne.
2. Wybory do władz Stowarzyszenia przeprowadza się w głosowaniu tajnym. Wybór władz następuje
spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
§ 25
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie w uzasadnionych przypadkach zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy
b. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub
c. na wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
w terminie 30 dni od daty otrzymania takiego wniosku, powiadamiając o jego terminie, miejscu i
propozycjach porządku obrad wszystkich członków co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może zajmować się wyłącznie sprawami dla których
zostało zwołane.
§ 26

1. Zarząd jest władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków.
2. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i co najmniej jednego członka.
3. Zarząd jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków. Przewodniczący Zebrania informuje
zebranych komu zostały powierzone funkcje prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków.
§ 27
1. W przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji przez prezesa w okresie kadencji, Zarząd
wybiera ze swego grona nowego prezesa, a skład uzupełnia się zgodnie z § 19 statutu.
2. W razie zmniejszenia się w trakcie kadencji liczebności Zarządu poniżej połowy wybranego składu,
pozostali członkowie Zarządu zwołują Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków celem
przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
§ 28
Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia
Członków;
b) uchwalanie planu działania na dany rok;
c) podejmowanie uchwały w sprawach przyjmowania darowizn i zapisów, ściągania zobowiązań,
kredytów i pożyczek oraz nabywania, obciążania i zbywania majątku nieruchomego i ruchomego
Stowarzyszenia;
d) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do lub wystąpieniu z innych organizacji oraz o współpracy z
innymi organizacjami;
e) podejmowanie uchwał w sprawie użyczenia znaku firmowego i nazwy stowarzyszenia nowo
powstającym stowarzyszeniom, które chcą realizować cele założone przez Stowarzyszenie, jak też
odbierania prawa do jego używania;
f) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
g) sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności na potrzeby Komisji Rewizyjnej i Walnego
Zgromadzenia Członków;
h) sporządzanie corocznego sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności oraz podawanie jego
do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez
zainteresowane podmioty,w szczególności darczyńców, członków Stowarzyszenia, oraz osoby na
rzecz których wykonywano bezpośrednio świadczenia.
i)

zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;

j)

sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;

k) przygotowanie wniosków na Walne Zgromadzenia Członków.
l)

podejmowanie decyzji o warunkach zatrudniania w Stowarzyszeniu.

m) podejmowanie decyzji w sprawie zwolnienia z składki członkowskiej
n) uchwalanie regulaminu organizacyjno- porządkowego.

§ 29
1. Posiedzenie Zarządu odbywa się co najmniej raz w miesiącu.
2. Posiedzenia Zarządu w zależności od potrzeby mogą być zwoływane częściej przez Prezesa lub
zastępującego go wiceprezesa.
3. Posiedzenie Zarządu powinno być także zwołane na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej
1/3 członków Zarządu w terminie 30 dni od złożenia wniosku.
4. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół.
§ 30
1. Prezes lub osoba z Zarządu przez niego upoważniona reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i
kieruje jego działalnością w okresie między posiedzeniem Zarządu.
2. Prezes podejmuje decyzje, w tym także decyzje finansowe w granicach budżetu, w zakresie
bieżącego zarządzania działalnością Stowarzyszenia do kwoty 10.000 zł oraz decyzje związane z
realizacją uchwał Zarządu .
3. Prezes składa Walnemu Zgromadzeniu Członków i Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z działalności
Stowarzyszenia w okresie kadencji.
4. Za podejmowane decyzje Prezes odpowiada przed Zarządem i Walnym Zgromadzeniem Członków.
§ 31
1. Wiceprezes zastępuje Prezesa w trakcie jego nieobecności, zgodnie z zakresem zadań ustalonym
każdorazowo przez Prezesa lub Zarząd.
2. Wiceprezes odpowiada za realizację uchwał Walnego Zgromadzenia Członków i Zarządu.
§ 32
Skarbnik jest odpowiedzialny za terminowe uiszczanie składek członkowskich i złożenia w tym
zakresie sprawozdania Zarządowi.

§ 33
1. Sekretarza przygotowuje posiedzenia Zarządu i protokołuje ich przebieg.

2. Sekretarz opracowuje projekty uchwał Zarządu i Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Sekretarz

opracowuje

korespondencję

Stowarzyszenia

i

czuwa

nad

jego

obiegiem

i

archiwizowaniem.
§ 34
1. Organem posiadającym uprawnienia z zakresu kontroli działalności Stowarzyszenia jest Komisja
Rewizyjna.
2. Komisja Rewizyjna składająca się z 3 członków.
3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego grona przewodniczącego i zastępcę.
4. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od Zarządu Stowarzyszenia i nie podlega mu w zakresie
kontroli wewnętrznej.
§ 35
1. Komisja Rewizyjna jest powoływany przez Walne Zgromadznie Członków na 5-letnią kadencję.
2. W razie wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjne przed upływem kadencji, pozostali
członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uzupełnić skład Komisji Rewizyjnej poprzez dokooptowanie
brakujących członków, spośród członków rzeczywistych.
3. Mandat członka Komisji Rewizyjnej, o którym mowa w pkt. 2, trwa do końca kadencji Komisji
Rewizyjnej.
§ 36
1. Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek, nie rzadziej
niż raz na rok , a także na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Komisji.
2. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch jej
członków.
3. Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z
głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
§ 37
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu bieżącej działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem
gospodarki finansowej i majątkowej pod względem celowości, legalności i oszczędności oraz
kontroluje działalność Zarządu pod względem zgodności ze statutem i programem działania;
b) składanie wniosków Zarządowi oraz składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu
na Walnym Zgromadzeniu Członków;
c) składanie Zarządowi pisemnych sprawozdań z kontroli, wniosków i terminów usunięcia uchybień;

d) występowanie z wnioskiem do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia ebrania Członków;
e) kontrola i interwencje w sprawie opłacania składek członkowskich;
f) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie
z przepisami o rachunkowości;
g) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Zarządu;
h) składanie Zarządowi wniosków i opinii dotyczące projektów planów budżetu;

§ 38
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1. nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot innych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r.
o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

V Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 39
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią aktywa w postaci nieruchomości, ruchomości, wartości
niematerialne oraz środki zgromadzone na kontach bankowych.
2. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd, w szczególności nabywa majątek nieruchomy.

§ 40
1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
a.

składki członkowskie;

b. dotacje państwowe i samorządowe;
c. darowizny, zapisy i spadki;
d. 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych;
e. środki publiczne
§ 41
1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci
członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu miesiąca od otrzymania

powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§ 42
1. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na
koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być bezzwłocznie przekazane na to konto.
2. Stowarzyszenie prowadzi oddzielne rachunki bankowe w stopniu umożliwiającym określenie
przychodów, kosztów i wyników z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości dla:
-

nieodpłatnej działalności pożytku publicznego na udzielanie świadczeń zdrowotnych ze środków

publicznych;
- 1 % z podatku dochodowego od osób fizycznych, składki członkowskie, darowizny, zapisy i spadki,
dotacje państwowe i samorządowe

§ 43
Wszystkie fundusze, w szczególności cały swój przychód Stowarzyszenie przeznacza na działalność
statutową, w szczególności na:
a. realizację celów statutowych Stowarzyszenia;
b. pokrycie

poniesionych kosztów administracyjnych,

niezbędnych

do realizacji celów

statutowych;
c. na pomoc rzeczową i finansową chorym nowotworowym w tym dzieciom chorym na nowotwór,
chorym niepełnosprawnym i długoterminowo;

§ 44
Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy 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 zwane dalej "osobami bliskimi";
2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich
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, członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;

4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 45
1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych przekraczających kwotę 10.000 PLN wymagane są podpisy
Prezesa i członka Zarządu. działających łącznie. Poniżej tej kwoty wymagany jest podpis Prezesa.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PROCEDUDA ZMIANY STATUTU STOWARZYSZENIA
I ROZWIĄZANIA STOWARZYSZENI
§ 46
1. Uchwały w sprawie zmian statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie
Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.
2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków
wyznacza Komisje Likwidacyjną, oraz określa sposób przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. Komisja Likwidacyjna jest zobowiązana ściśle współpracować z przedstawicielami instytucji
udzielających dotacje na działalność Stowarzyszenia.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie,
mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach ( tekst jedn. Dz. U. 2001r. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami).

Giżycko dnia 03.03.2012r.
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