Tekst jednolity Statutu Lubelskiego Stowarzyszenia Miłośników Cydru uwzględniający zmiany wprowadzone
przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 20 czerwca 2015 r.

Statut stowarzyszenia pod nazwą
„LUBELSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW CYDRU”
z siedzibą w Mikołajówce, gmina Urzędów

§1. Stowarzyszenie pod nazwą „LUBELSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW CYDRU”,
zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną i jest utworzone na czas
nieograniczony.
§2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, zaś siedziba władz
mieści się w Mikołajówce, gmina Urzędów. Stowarzyszenie może również prowadzić
działalność na terenie innych państw, z poszanowaniem obowiązującego w tych państwach
prawa.
§3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
§4. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia.
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach,
określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą
wyłącznie
w
rozmiarach
służących
realizacji
celów
statutowych.
2. Stowarzyszenie prowadzi albo może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
 Produkcja soków z owoców i warzyw (PKD 10.32.Z);
 Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (PKD 10.39.Z);
 Produkcja pozostałych artykułów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89.Z);
 Produkcja cydru i pozostałych win owocowych (PKD 11.03.Z);
 Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód
butelkowanych (PKD 11.07.Z);
 Drukowanie gazet (PKD 18.11.Z);
 Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z);
 Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z);
 Introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z);
 Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);
 Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych (PKD 23.41.Z);
 Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD
47.91.Z);
 Wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
 Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z);
 Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z);
 Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
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Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych (PKD 59.11.Z);
Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi (PKD 59.12.Z);
Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych (PKD 59.13.Z);
Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z);
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z);
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność (PKD 63.11.Z);
Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z);
Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);
Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów
finansowych (PKD 70.10.Z);
Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania (PKD 70.22.Z);
Badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.Z);
Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD
73.12.A);
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD
73.12.B);
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet) (PKD 73.12.C);
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD
73.12.D);
Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z);
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z);
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z);
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 94.99.Z).
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)
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§5. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem dobrowolnym, niezależnym, samorządnym i trwałym.
§6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
bieżących spraw Stowarzyszenie może utworzyć biuro i zatrudniać pracowników.
§7. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§8. Stowarzyszenie może używać pieczęci, logotypów, odznak i legitymacji na zasadach
określonych uchwałami Zarządu Stowarzyszenia, zgodnymi z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
§9. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.
§10. Celami Stowarzyszenia są:
1. Wspieranie producentów cydru w wykreowaniu cydru jako narodowego, polskiego
produktu niskoalkoholowego;
2. Wspieranie producentów cydru w opracowaniu modelowych i rekomendowanych
standardów produkcji cydrów począwszy od doboru odmian jabłek poprzez proces
pozyskiwania soku, jego fermentacji aż do pakowania cydru w opakowania
jednostkowe;
3. Stworzenie centrum wiedzy i informacji o cydrze jak również wspieranie
producentów cydru w zbudowaniu aktywnego, profesjonalnego i opiniotwórczego
lobby miłośników cydru;
4. Wykreowanie renomowanej nagrody branżowej przyznawanej przez Stowarzyszenie;
5. Wspieranie producentów cydru w zbudowaniu standardów zapobiegających
obniżaniu jakości cydru;
6. Wspieranie producentów cydru w działaniach zapobiegających deprecjonowaniu
jakości polskiego cydru przez innych przedsiębiorców lub sprzedawców;
7. Podejmowanie działań edukacyjnych wobec mediów lub konsumentów w wypadku
deprecjonowania przez nich jakości polskiego cydru;
8. Zbudowanie uznanej pozycji pozwalającej współpracować przy tworzeniu jak
i opiniowaniu projektów aktów prawnych lub innych uregulowań dotyczących
produkcji, handlu i konsumpcji cydrów podejmowanych przez instytucje i organizacje
rządowe, samorządowe i pozarządowe;
9. Wspieranie procesu zmiany struktury spożywania alkoholu w Polsce w kierunku
zwiększenia udziału konsumpcji wysokojakościowych i naturalnych napojów
niskoalkoholowych;
10. Wspieranie zmian społecznych w zakresie odpowiedzialnego spożywania alkoholu,
promowania trzeźwości w miejscu pracy oraz przez uczestników ruchu drogowego
oraz zapobiegania alkoholizmowi i jego skutkom;
11. Promocja i wspieranie polskich producentów jabłek, lokalnego przetwórstwa rolnospożywczego, jak i lokalnych agroturystycznych producentów cydru.
§11. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Promowanie cydru jako naturalnego, wysokojakościowego, ekologicznego i lekkiego
napoju alkoholowego poprzez akcje marketingowe, konferencje prasowe, kampanie
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społeczne, targi, wystawy itp. aktywności promujące cydr wśród konsumentów
niskoalkoholowych napojów;
2. Utworzenie i rozwijanie w ramach Stowarzyszenia centrum wiedzy eksperckiej
w zakresie produkcji cydru, rekomendowanych odmian jabłek i technologii
pozyskiwania soku jabłkowego, jak również współpracę w tym zakresie
z profesjonalnymi instytucjami, uczelniami, sadownikami oraz przemysłem
przetwórczym jabłek i producentami cydru w zakresie doboru najlepszych odmian
jabłek, technologii produkcji soku jabłkowego i fermentacji cydru pod kątem
rozwijania jego walorów jakościowych, smakowych, zapachowych itp.;
3. Skupianie wokół celów Stowarzyszenia jak najliczniejszej grupy producentów
i konsumentów cydru oraz organizowanie wymiany informacji i współpracy pomiędzy
nimi, jak i organizację w ramach Stowarzyszenia platformy wymiany informacji
i dyskusji o cydrze dla wszystkich zainteresowanych tym tematem;
4. Organizowanie profesjonalnych testów i degustacji porównawczych cydrów
produkowanych przez różnych producentów i szeroką kolportację ich wyników przez
media i wśród konsumentów;
5. Badanie jakości i prawidłowości oznaczeń cydrów znajdujących się w masowej
dystrybucji handlowej w celu monitorowania i alertowania stosownym instytucjom
państwowym podejrzeń o naruszeniach w tym zakresie;
6. Podejmowanie działań w celu uzyskania przez Stowarzyszenie w opinii publicznej
statusu ważnego i profesjonalnego partnera społecznego, którego opinie są ważne
dla wszystkich zainteresowanych tematami związanymi z cydrem;
7. Inicjowanie, wspieranie i realizację przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów
w zakresie sposobu spożywania napojów alkoholowych;
8. Współpracę, wymianę doświadczeń i wspieranie organizacji społecznych,
samorządowych i państwowych w zakresie realizacji celów określonych w §10
powyżej;
9. Prowadzenie szeroko pojętej działalności informacyjnej, akcji i inicjatyw służących
realizacji celów określonych w §10 powyżej;
10. Współpracę z organami państwowymi i samorządowymi w zakresie realizacji celów
określonych w §10 powyżej;
11. Współpracę z podmiotami uczestniczącymi w procesie powstawania cydru,
w szczególności sadownikami oraz producentami cydru;
12. Współpracę i wymianę doświadczeń z organizacjami i instytucjami
międzynarodowymi;
13. Popularyzowanie i pielęgnowanie historycznych tradycji polskiego sadownictwa;
14. Organizowanie imprez kulturalnych, festiwali, koncertów, konkursów, wystaw;
15. Działalność wydawniczą, informacyjną, badawczą i promocyjną;
16. Inne działania prowadzące do realizacji celów określonych w §10 powyżej.
§12. Cele Stowarzyszenia będą realizowane z poszanowaniem obowiązujących w tym
zakresie przepisów prawa.
§13. Członkowie Stowarzyszenia
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
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§14. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.

§15. Prawa i obowiązki członka zwyczajnego Stowarzyszenia
1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która identyfikuje się z celami
statutowymi Stowarzyszenia i będzie aktywnie wspierać ich realizację.
2. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej
deklaracji.
3. Członek zwyczajny ma prawo do:
a. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
c. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia
o skreśleniu z listy członków.
4. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
c. czynnego udziału w życiu i działalności Stowarzyszenia.
§16. Prawa i obowiązki członka wspierającego Stowarzyszenia
1. Członkiem wspierającym może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych albo osoba
prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego
rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez
swojego przedstawiciela.
2. Godność członka wspierającego nadaje i odbiera Prezydium Zarządu w formie
stosownego postanowienia,
3. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego, może brać
jednak udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków.
4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
5. Członek wspierający nie ma obowiązku brania czynnego udziału w życiu i działalności
Stowarzyszenia.
§17. Prawa i obowiązki członka honorowego Stowarzyszenia
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać pełnoletnia osoba fizyczna
szczególnie zasłużona w działalności Stowarzyszenia oraz odznaczająca się wysokimi
walorami społecznymi i obywatelskimi. Członkiem honorowym nie może być osoba
fizyczna będąca jednocześnie członkiem czynnym.
2. Godność członka honorowego nadaje i odbiera Prezes Zarządu na mocy uchwały
Zarządu, podjętej na wniosek co najmniej 1/10 ogólnej liczby członków
Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy nie bierze czynnego udziału w życiu i działalności Stowarzyszenia
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4. Członek honorowy nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego ale może brać
udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków.
5. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.
§18. Członkiem Stowarzyszenia może być także pełnoletnia osoba nie będąca obywatelem
Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli wspiera lub uczestniczy w działalności Stowarzyszenia.
§19. Ustanie członkostwa
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na
piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań
odnośnie Stowarzyszenia,
b. śmierci członka albo utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania
z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres
przekraczający 12 miesięcy,
d. wykluczenia na mocy uchwały Zarządu w przypadku nieprzestrzegania statutu
albo uchwał władz Stowarzyszenia bądź w przypadku działania na szkodę
Stowarzyszenia.
2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Komisji
Rewizyjnej w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady
określone w ust. 2.
§20. Władze Stowarzyszenia
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
2. Skład pierwszego Zarządu i pierwszej Komisji Rewizyjnej zostaje powołany przez
zebranie założycieli Stowarzyszenia.
§21. Organizacja władz Stowarzyszenia
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się
w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów członków obecnych na
Walnym Zebraniu Członków.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia i pełniący we władzach Stowarzyszenia
dodatkowe funkcje mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje
z rzędu.
3. Uchwały Zarządu i Postanowienia Komisji Rewizyjnej lub Prezydium Zarządu
podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności
co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W przypadku
podejmowania uchwał lub postanowień w sprawach personalnych obowiązuje
głosowanie tajne.
4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia
w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie
wyborów na nieobsadzone stanowisko, na czas do zakończenia bieżącej kadencji.
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§22. Walne Zebranie Członków
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 i zaproszeni przez
Prezydium Zarządu goście.
3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30
czerwca. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania
Członków Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej na
cztery tygodnie przed wyznaczonym terminem Zebrania.
5. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
6. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje jego Przewodniczący,
7. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków wybierany jest w głosowaniu jawnym,
bezwzględną większością obecnych członków spośród członków Stowarzyszenia, nie
wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
8. Członek ustępujących władz Stowarzyszenia nie może być wybrany na
Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych
przypadkach:
a. Zarząd - w terminie maksymalnie trzech miesięcy od przedstawienia mu
takiego żądania przez podmioty wymienione w punktach 2) i 3) poniżej ,
b. Komisja Rewizyjna,
c. 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
10. O miejscu, terminie i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Zarząd powiadamia członków co najmniej na cztery tygodnie przed wyznaczonym
terminem Zebrania.
11. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla
których zostało zwołane.
12. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej 50% ogólnej liczby uprawnionych
członków zwyczajnych Stowarzyszenia w pierwszym terminie zwołania Zebrania lub
25% ogólnej liczby uprawnionych członków zwyczajnych Stowarzyszenia w drugim
terminie zwołania Zebrania.
13. Uchwały w sprawach personalnych dotyczących władz Stowarzyszenia zapadają
w głosowaniu tajnym.
§23. Walne Zebranie Członków
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
a. uchwalenie statutu i jego zmian,
b. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia w każdym kolejnym roku jego
działalności na podstawie projektu budżetu przygotowywanego przez Zarząd,
przy czym pierwszy budżet Stowarzyszenia będzie uchwalony przez pierwsze
Zwyczajne Zebranie Członków,
c. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
d. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
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e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia oraz
udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f. ustalanie wysokości składek członkowskich na dany rok,
g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku,
h. ustalanie ogólnych kierunków działalności Stowarzyszenia,
i. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków
Stowarzyszenia albo jego władze,
j. każdorazowe podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania jednostkowych
zobowiązań przekraczających kwotę 33% planowanych rocznych przychodów
Stowarzyszenia,
k. podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających
kwotę 10% planowanych rocznych przychodów Stowarzyszenia, które nie były
przewidziane w budżecie Stowarzyszenia na dany rok.
§24. Zarząd
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania Członków lub Zarządu. Zarząd składa sprawozdanie ze swojej
działalności i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z minimum czterech a maksimum dziesięciu członków.
3. Zarząd podejmuje swoje decyzje kolegialnie w formie stosownych uchwał. Uchwały
mogą być podejmowane również w trybie obiegowym.
4. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezydium Zarządu w składzie: Prezes, Wiceprezes,
Skarbnik i Sekretarz pełniący jednocześnie funkcję zastępcy Skarbnika. Prezydium
Zarządu organizuje pracę Zarządu i w przypadkach przewidzianych w Statucie
reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Pierwszy Zarząd oraz pierwsze Prezydium
Zarządu powołują założyciele Stowarzyszenia.
5. Zasady działania Zarządu i jego Prezydium ustala regulamin uchwalony przez Walne
Zebranie Członków.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w roku.
7. Do zakresu działania i odpowiedzialności Zarządu należy:
a. wykonywanie postanowień uchwał Walnego Zebrania Członków,
b. przygotowywanie projektu budżetu Stowarzyszenia na każdy rok jego
działalności w terminie do końca stycznia każdego roku,
c. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia i prowadzenia
gospodarki finansowej i rachunkowości Stowarzyszenia,
d. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
i ruchomego, przyjmowania darowizn i zapisów,
e. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań nie przekraczających
kwoty planowanych rocznych przychodów Stowarzyszenia,
f. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
g. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków
Stowarzyszenia,
h. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
i. opracowanie projektów regulaminów władz Stowarzyszenia przewidzianych
w statucie.
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§25. Reprezentacja Stowarzyszenia
1. Do zaciągania zobowiązań, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw oraz
składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia
wymagane są podpisy co najmniej dwóch członków Prezydium Zarządu, w tym
Prezesa albo Wiceprezesa oraz Skarbnika albo Sekretarza.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia w pozostałym zakresie
upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie, w tym co najmniej jeden
członek Prezydium Zarządu.

§26. Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania
kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z minimum trzech członków.
3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych
kontroli,
c) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie
stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
d) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd
w terminie ustalonym statutem,
e) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę
udzielenia) absolutorium członkom Zarządu oraz wniosków o odwołanie członków
Prezydium Zarządu w przypadku przekroczenia przez Zarząd wydatków
ustalonych w rocznym budżecie Stowarzyszenia o więcej niż 10% rocznego planu
przychodów Stowarzyszenia,
f) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne
Zebranie Członków.
6. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i Zarządu Stowarzyszenia złożenia
pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
§27. Majątek Stowarzyszenia
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i środki pieniężne.
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie,
b. składki członków wspierających,
c. darowizny, zapisy i spadki,
d. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej
działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),
e. dotacje.
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3. Składki członkowskie za dany rok powinny być wpłacane do końca I kwartału. Nowo
przyjęci członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez Zarząd, w ciągu
4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
Wysokość składek określa Walne Zebranie członków.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
§28. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu
Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości
2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych
w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z
późniejszymi zmianami).
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