
STATUT STOWARZYSZENIA OBYWATELSKI BLOK 
SAMORZĄDOWY 

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1 § 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obywatelski Blok Samorządowy, skrót nazwy OBS, 

w dalszych postanowieniach Statutu zwane „Stowarzyszeniem”. 

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Dzierżoniów. Terenem działania jest Rzeczpospolita 

Polska. 

3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych 

państw z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

4. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieograniczony, posiada osobowość prawną 

i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 

Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz.855 z późniejszymi zmianami) oraz 

niniejszego Statutu. 

5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych 

organizacji o podobnych celach. 

6. Stowarzyszenie może łączyć się z innymi organizacjami w ramach związku 

stowarzyszeń oraz zawierać różnorodne porozumienia o współdziałaniu. 

7. Stowarzyszenie może przystępować do spółek lub spółdzielni w celu 

pozyskiwania środków na realizację zadań statutowych. 

8. Praca Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. 

Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 

Osobom wchodzącym w skład poszczególnych organów Stowarzyszenia, 

przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków, ponoszonych w związku z 

wykonywaniem zadań statutowych. 
§2 

Stowarzyszenie może posiadać terenowe jednostki organizacyjne zwane kołami. 

§3 

1. Stowarzyszenie posługuje się: 

a) pieczęcią - wzór stanowi zał. nr 1 do Statutu, 

b) logo - wzór stanowi zał. nr 2 do Statutu, 

c) legitymacją - wzór stanowi zał. nr 3 do Statutu, 

d) emblematem - wzór stanowi zał. nr 4 do Statutu. 

2. Stowarzyszenie może przyznawać wyróżnienia i nagrody osobom fizycznym i 

prawnym. 



ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA 

§4 

Celem Stowarzyszenia jest: 

a) urzeczywistnianie idei samorządności, 

b) kultywowanie fundamentalnych wartości cywilizacyjnych: wolności jednostki, 

etosu pracy, sprawiedliwości, poszanowania prawa, etyki, 

c) działanie na rzecz zwiększenia udziału ludzi aktywnych i kompetentnych w życiu 

publicznym, 

d) wspieranie inicjatyw pobudzających aktywność społeczno-gospodarczą, 

e) kształtowanie postaw patriotycznych, 

f) aktywizowanie młodzieży do działalności społecznej, 

g) upowszechnianie idei proeuropejskich. 

§5 

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez: 

a) prowadzenie działalności wewnątrz organizacyjnej: spotkań, odczytów, prelekcji i 

szkoleń, 

b) aktywne uczestnictwo w życiu publicznym, 

c) wyrażanie stanowiska w sprawach objętych sferą działania Stowarzyszenia, 

d) gromadzenie środków finansowych na cele statutowe Stowarzyszenia, 

e) promocję wykwalifikowanych kadr, 

f) tworzenie i angażowanie grup młodzieżowych, 

g) współpracę z organizacjami pokrewnymi ideowo. 

§6 

1. Szczegółowe cele i zadania Stowarzyszenia określają roczne programy działania 

opracowywane przez Zarząd i uchwalane przez Walne Zebranie Członków. 

2. Szczegółowe cele i zadania Koła Stowarzyszenia określają roczne programy 

działania opracowywane przez Zarząd Koła i uchwalane przez Zebranie Członków 

Koła. 

ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI 

§7 

Stowarzyszenie posiada członków: 

a) zwyczajnych, 

b) wspierających, 

c) honorowych. 



§8 

1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające 

obywatelstwo polskie. 

2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne oraz prawne bez 

względu na siedzibę. 

3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne bez względu na 

obywatelstwo. 

4. Ilekroć dalej będzie mowa o „członkostwie”, to odnosić się będzie do członkostwa 

zwyczajnego. 

§9 

1. Warunki przyjęcia na członka Stowarzyszenia: 

a) akceptacja zasad ideowo-programowych Stowarzyszenia, 

b) pełna zdolność do czynności prawnych, 

c) niekaralność, 

d) nieskazitelna opinia. 

2. Zarząd prowadzi rejestr członków oraz przyjmuje składki członkowskie. 

§10 

1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która: 

a) złoży deklarację członkowską na piśmie, 

b) uzyska poręczenie trzech członków Stowarzyszenia z grupy 20 członków 

najstarszych stażem, 

c) uiści wpisowe w wysokości miesięcznej składki członkowskiej. 

2. Decyzję w sprawie przyjęcia na członka Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze 

uchwały. 

§11 

Członkowie zwyczajni mają prawo: 

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do 

władz Stowarzyszenia, 

b) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez 

Stowarzyszenie, 

c) uczestniczenia w posiedzeniach organów przedstawicielskich, 

d) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności 

Stowarzyszenia, 

e) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia, 

f)  korzystania z pomocy Stowarzyszenia w sprawach należących do jego zadań, 

g) posługiwania się emblematem i legitymacją członkowską Stowarzyszenia, 

h) wglądu w siedzibie Stowarzyszenia do protokołów z posiedzeń Walnego 

Zebrania Uchwał Zarządu i Księgi Postanowień Prezesa. 



§ 12 

Członkowie Zwyczajni mają obowiązek: 

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, 
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 
c) regularnego opłacania składek członkowskich. 

§ 13 

1. Członek wspierający Stowarzyszenia deklaruje pomoc finansową, rzeczową lub 

merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 

2. Członkiem wspierającym staje się na podstawie uchwały Zarządu. 

3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych 

świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

§ 14 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła 

wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 

2. Członek honorowy jest przyjmowany przez Walne Zebranie na wniosek 

przygotowany i uzasadniony przez Zarząd. 

§15 

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. 

§ 16 

1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek: 

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, 

b) wykluczenia przez Zarząd z powodu: 

- rażącego naruszenia Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, 

- rażącego sprzeniewierzenia się idei, dla której zostało powołane Stowarzyszenie, 

- notorycznego braku udziału w pracach Stowarzyszenia, 

- niepłacenia składek członkowskich za co najmniej 12 miesięcy, 

c) śmierci członka, 

d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 

e) na pisemny wniosek Prezesa lub 7 członków Stowarzyszenia 
Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Zarządu przyjętej 
większością 2/3 głosów 

2.  



§ 17 

1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub 

pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego 

Zebrania Członków w terminie 30 dni od zawiadomienia o tym fakcie. 

2. Decyzję w sprawie pozbawienia członkostwa honorowego może podjąć wyłącznie 

Walne Zebranie Członków. 

3. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 

ROZDZIAŁ IV WŁADZE STOWARZYSZENIA 

§ 18 

Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna. 

§19 

Kadencja władz. 

a. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat i wygasa z 

chwilą przyjęcia przez walne Zebranie Członków sprawozdań z ich działalności. 

b. Członkowie władz wybieralnych Stowarzyszenia pełnia swoje funkcje do czasu 

objęcia tych funkcji przez osoby nowo wybrane. 

c. Wybór władz wybieralnych Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym, 

bezwzględną większością głosów. 

d. Na wniosek członka Stowarzyszenia zarządza się głosowanie tajne. 

§20 

1. Władze Stowarzyszenia wymienione w § 18 mają charakter kolegialny. 

2. Władze kolegialne podejmują swoje decyzje w formie uchwał. 

3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, 

przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba 

że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. 

4. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad. 

5. Władze kolegialne Stowarzyszenia działają na podstawie przyjmowanych przez 

siebie regulaminów. 

6. Projekty regulaminów, o których mowa w ust. 5, opracowują przewodniczący 

władz. 



§21 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni, 

b) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście. 

§ 22 

Walne Zebranie Członków może być: 

a) zwyczajne, 

b) nadzwyczajne. 

§23 

1. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane w ciągu pierwszego półrocza 

każdego roku kalendarzowego przez Zarząd. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje 

do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia, co najmniej na 14 dni przed 

terminem zebrania. 

2. Walne Zebranie Członków zwołuje się w określonym dniu, w dwóch terminach. W 

terminie pierwszym walne Zebranie władne będzie podejmować uchwały, jeżeli 

przybyła na nie połowa członków Stowarzyszenia, natomiast w drugim terminie, 

Walne Zebranie Członków władne będzie podejmować uchwały niezależnie od 

liczby przybyłych na nie członków. 

§24 

1. Walne Zebranie Członków otwiera Prezes Zarządu, który występuje do Walnego 

Zebrania z wnioskiem o dokonanie wyboru przewodniczącego i sekretarza Walnego 

Zebrania oraz przedstawia propozycję porządku obrad i regulamin wyboru władz. 

2. Po dokonaniu wyboru przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania 

przewodnictwo obrad przejmuje przewodniczący Walnego Zebrania. 

3. Dokumenty Walnego Zebrania podpisuje przewodniczący i sekretarz. 

§25 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd z jego 

inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej jednej 

piątej ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, w ciągu 30 dni od jego otrzymania. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane w każdej sprawie, 

którą wnioskodawca uzna za ważną dla Stowarzyszenia. 



§26 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 

b) przyjmowanie rocznych i czteroletnich programów pracy Stowarzyszenia oraz 

wprowadzania do nich zmian, 

c) uchwalanie zmian Statutu, 

d) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, 

e) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

f) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

g) uchwalanie budżetu, 

h) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz 

Stowarzyszenia, 

i) podejmowanie uchwał w sprawie nadania i pozbawienia członkostwa honorowego 

Stowarzyszenia, 

j) rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań władz Stowarzyszenia, rozpatrywanie i 

zatwierdzenie rocznych sprawozdań z działalności kół,  

k) ustalanie maksymalnej kwoty, do której Zarząd może rozporządzać prawem lub 

zaciągać zobowiązania, 

l) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia 

lub jego władze,  

m) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

n) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego 

majątku, 

o) podejmowanie uchwały w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do związku 

stowarzyszeń, spółek, spółdzielni, innych organizacji oraz połączenia z innym 

stowarzyszeniami,  

p) podejmowanie uchwały określających liczbę członków Zarządu,  

q) zatwierdzanie wzorów insygniów Stowarzyszenia oraz treści deklaracji 

członkowskiej, 

r) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania stałych lub doraźnych komisji 

problemowych oraz określanie przedmiot i sposób ich działania,  

s) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich 

sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia. 

§27 

1. Zarząd jest kolegialnym organem wykonawczym i zarządzającym Stowarzyszenia. 

2. Zarząd składa się z: 

a) Prezesa, 

b) Wiceprezesa,  

c) Sekretarza, 

d) Skarbnika 

e) Dwóch do ośmiu Członków Zarządu. 



3. Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika oraz Członków Zarządu powołuje 

Walne Zebranie Członków. 

4. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu, Walne Zebranie Członków 

dokonuje na swym najbliższym posiedzeniu wyborów uzupełniających. 

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 

kwartał. 

6. Uchwały Zarządu wpisywane są przez sekretarza do Księgi Uchwał. 

§28 

1. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) realizacja głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 

b) sporządzanie rocznych programów pracy Stowarzyszenia, 

c) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

d) sporządzanie budżetu i sprawozdań finansowych, 

e) sporządzanie sprawozdań z działalności, 

f) tworzenie i likwidacja kół, 

g) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 

h) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku 

Stowarzyszenia, 

i) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

j) przyjmowanie i skreślanie członków. 

2. Do kompetencji Prezesa należy: 

a) organizowanie bieżącej działalności Zarządu, 

b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

c) składanie oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia na mocy uchwał Zarządu i 

Walnego Zebrania Członków; w przypadku nieobecności Prezesa oświadczenia 

woli składa Wiceprezes łącznie z drugim Wiceprezesem lub innym członkiem 

Zarządu, 

d) dokonywanie czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do funkcjonowania 

Stowarzyszenia, 

e) zawieranie porozumień o współdziałaniu z innymi organizacjami na mocy 

upoważnienia Zarządu, 

f) podpisywanie dokumentów o przystąpieniu Stowarzyszenia do związku 

stowarzyszeń, spółek, spółdzielni lub innych organizacji - na mocy uchwał 

Walnego Zebrania, 

g) sporządzanie rocznych i końcowych sprawozdań działalności i przedstawianie ich 

Zarządowi, 

h) osobiste lub za pośrednictwem osób przez siebie upoważnionych, kierowanie i 

nadzorowanie prac Kół Stowarzyszenia. 



3. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń 

woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch 

członków Zarządu działających łącznie. 

§29 

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest przez Walne Zebranie Członków do 

sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. 

2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie władz wybieralnych 

Stowarzyszenia i jego kół. 

3. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, w tym z: 

a) przewodniczącego, 

b) zastępcy przewodniczącego pełniącego funkcję sekretarza, 

c) trzech członków, 

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej dwa razy w ciągu roku i 

zwoływane są przez Przewodniczącego. 

5. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Komisji Rewizyjnej zwołuje Prezes w ciągu 

14 dni od powołania. 

6. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego 

grona przewodniczącego i jego zastępcę oraz przygotowują program pracy, który 

przyjmują w terminie 30 dni. 

§30 

1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest prowadzenie merytorycznej i formalnej kontroli 

działalności finansowej Stowarzyszenia i wszystkich jego jednostek 

organizacyjnych. 

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrolowanie działalności Zarządu, 

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków, 

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz 

zebrania Zarządu, 

d) badanie rocznych sprawozdań finansowych przedkładanych przez Zarząd, 

e) składanie wniosków o udzielanie absolutorium dla władz Stowarzyszenia, 

f) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 

g) kontrola przestrzegania Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów, 

h) kontrola realizacji rocznych programów działania, 

i) kontrola poprawności prowadzenia dokumentacji Stowarzyszenia i jego jednostek 

organizacyjnych. 

§31 

1. W czasie wykonywania zadań członkowie Komisji Rewizyjnej mają dostęp w 

każdym czasie do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia i jego jednostek. 



2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych, Komisja 

Rewizyjna występuje do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania 

Członków. W przypadku stwierdzenia takich nieprawidłowości lub nadużyć w Kole 

występuje do jego Przewodniczącego o zwołanie Zebrania Członków Koła 

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 Zarząd zwołuje najpóźniej w ciągu 30 dni Walne 

Zebranie Członków. 

4. W szczególnych wypadkach członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą zostać 

zawieszeni w pełnieniu funkcji na mocy jednomyślnej uchwały Komisji Rewizyjnej 

do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków. 

5. W sytuacji, o której mowa w ust. 3, Walne Zebranie Członków zwołuje Komisja 

Rewizyjna w okresie nie dłuższym niż 30 dni. 

ROZDZIAŁ V KOŁA 

§32 

1. Koło jest terenową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia nie posiadającą 

osobowości prawnej. 

2. Koło działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia. 

3. Koło występuje pod nazwą Stowarzyszenia z dodaniem miejscowości, w której 

znajduje się jego siedziba. 

4. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o utworzeniu Koła na podstawie 

pisemnego wniosku co najmniej 10 członków założycieli Koła. 

5. Do wniosku o powołanie Koła dołącza się: 

a) listę członków założycieli z podaniem ich danych osobowych, 

b) protokół z posiedzenia założycielskiego z informacją o powołaniu Zarządu Koła, 

stanowiącego komitet założycielski Koła. 

6. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia o utworzeniu Koła powinna określać: 

a) datę powstania Koła, 

b) nazwę Koła, 

c) zakres terytorialny działania Koła, 

d) siedzibę Koła, 

§33 

3. Władzami Koła są: 

a) Zebranie Członków Koła 

b) Zarząd Koła, 

c) Komisja Rewizyjna Koła. 

§34 

1. Najwyższą władzą Koła jest Zebranie Członków Koła. 

2. Zebranie Członków Koła zwołuje Zarząd, Koła, który 

zawiadamia jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia. 



3. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą uczestniczyć z głosem doradczym w 

Zebraniu Członków Koła. 

4. Kadencja władz Koła trwa 4 lata. 

§35 

1. Zarząd Koła jest organem wykonawczym Koła. 

2. Zarząd Koła powołany jest przez Zebranie Członków Koła. 

3. Zarząd Koła składa się z: 

a) przewodniczącego, 

b) dwóch wiceprzewodniczących pełniących funkcję sekretarza i skarbnika, 

c) dwóch do pięciu członków. 

4. Każdy członek Zarządu Stowarzyszenia ma prawo uczestniczyć, z głosem 

doradczym, w posiedzeniach Zarządu Koła. 

5. Zarząd Koła składa Zarządowi Stowarzyszenia, w ciągu dwóch miesięcy od 

zakończenia roku, sprawozdanie z działalności programowej i finansowej Koła. 

§36 

1. Komisja Rewizyjna Koła jest organem kontrolnym, powoływanym przez 

Zebranie Członków Koła. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy nie są członkami Zarządu. 

§37 

W razie, gdy skład władz Koła ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, 

uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali 

członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. 

W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. 

ROZDZIAŁ VI MAJĄTEK 

§38 

Majątek Stowarzyszenia powstaje: 

a) ze składek członkowskich, 

b) subwencji, darowizn, spadków, 

zapisów, dotacji i ofiarności publicznej. 



 

ROZDZIAŁ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§39 

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia 

podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co 

najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków 

określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy 

ustawy Prawo o stowarzyszeniach. 

 


