Statut Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych w dalszych
postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „FIL”.
§2
Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Katowice.
§3
1. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z
poszanowaniem tamtejszego prawa.
§4
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na
podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego
statutu.
§5
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych
celach.
§6
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do
prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i sposoby realizacji
§7
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Stymulowanie rozwoju gospodarczego i spójności społecznej w ujęciu regionalnym i lokalnym
poprzez działania związane z szeroko pojmowaną rewitalizacją ze szczególnym uwzględnieniem
terytoriów zmarginalizowanych, obszarów cennych architektonicznie, przyrodniczo bądź kulturowo
oraz wzrost dostępności usług społecznych.
2. Kształtowanie ładu przestrzennego miast, miejscowości i terenów niezurbanizowanych, dbałość o
ich harmonijny, uwzględniający tradycję, zrównoważony rozwój, a także wzrost potencjału
kulturalnego oraz turystycznego. Promowanie Śląska jako regionu pogranicznego i
wielokulturowego.
3. Przeciwdziałanie wszelkim formom wykluczenia społecznego i ograniczania jego skutków,
w tym przy wykorzystaniu metod i narzędzi ekonomii społecznej oraz nowatorskich form pracy
socjalnej.
4. Wspieranie ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.
5. Rozwój i integracja wspólnot oraz społeczności lokalnych.
6. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz samorządności lokalnej.
7. Pobudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej społeczeństwa, zwłaszcza ludzi młodych.
8. Działania na rzecz edukacji społecznej i obywatelskiej. Promocja zaangażowania obywatelskiego i
organizacja wolontariatu.
9. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
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10. Budowanie płaszczyzny współpracy między podmiotami publicznymi, społecznymi i
gospodarczymi. Promowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu.
11. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów oraz kształtowanie świadomych postaw
konsumenckich. Propagowanie idei sprawiedliwego handlu. Przyczynianie się do uczciwej i
szerokiej współpracy gospodarczo-społecznej pomiędzy miastami a obszarami wiejskimi.
Propagowanie produkcji i sprzedaży żywności ekologicznej.
12. Umacnianie integracji europejskiej, rozwoju pokojowej i uczciwej współpracy między różnymi
regionami, kulturami i narodami.
13. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
14. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, wsparcie działań samoorganizacyjnych o
charakterze sportowym i rekreacyjnym, propagowanie zdrowego stylu życia.
15. Upowszechnianie krajoznawstwa, propagowanie i organizacja turystyki regionalnej i lokalnej.
16. Prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz kształtowania świadomości
ekologicznej.
17. Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego.
18. Wzmacnianie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych.
19. Wspieranie osób niepełnosprawnych w rozwoju i możliwie pełnym uczestnictwie w życiu
społecznym. Działania na rzecz organizowania skutecznego systemu wsparcia i włączenia osób
niepełnosprawnych.
20. Rozwój warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, w szczególności poprzez
działania zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi oraz innymi osobami
zależnymi, wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i
rodzinnego, w tym alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia.
§8
1. Statutowa działalność Stowarzyszenia może być prowadzona jako działalność nieodpłatna oraz
jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie.
2. Przedmiotem nieodpłatnej działalność Stowarzyszenia jest:
a. Działania na rzecz pozyskania środków na realizację celów Stowarzyszenia poprzez
inicjowanie, realizację i wspieranie projektów, w tym finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
b. Działalność wydawnicza, informacyjno-promocyjna i edukacyjno-szkoleniowa.
c. Współpraca z organami administracji samorządowej i rządowej, instytucjami publicznymi i
naukowymi, krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi, społecznościami
lokalnymi oraz wspólnotami mieszkaniowymi.
d. Współpraca śród- i międzysektorową z przedstawicielami sektora społecznego, publicznego
oraz gospodarczego.
e. Monitoring działalności władz publicznych oraz upowszechnianie i przetwarzanie informacji
publicznej.
f. Organizowanie konferencji, seminariów, spotkań, odczytów, klubów dyskusyjnych, wystaw
oraz pokazów mających na celu podnoszenie kultury życia publicznego w zakresie
działalności statutowej stowarzyszenia.
g. Opracowywanie nowych narzędzi rozwoju lokalnego, programów i strategii, w tym
nowoczesnych form pracy socjalnej, animacji lokalnej i organizowania społeczności lokalnej.
h. Organizowanie imprez integrujących społeczność lokalną.
i. Organizowanie wydarzeń kulturalnych i tworzenie wartościowych zjawisk artystycznych.
j. Organizowanie programów profilaktycznych propagujących zdrowy tryb życia.
k. Organizowanie imprez sportowych, obozów, wycieczek oraz rajdów turystycznych i
krajoznawczych, pod warunkiem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009r. o
bezpieczeństwie imprez masowych.
l. Dążenie do rozwoju zaplecza infrastrukturalnego stowarzyszenia i rozwoju merytorycznego
jego członków.
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m. Prowadzenie placówek kultury, placówek opiekuńczo-wychowawczych (w tym m.in. klubów

młodzieżowych i świetlic), ośrodków wsparcia osób niepełnosprawnych, placówek
edukacyjnych i interwencyjnych.
n. Tworzenie, prowadzenie oraz wsparcie w działalności podmiotów integracji społecznej i
zawodowej tj. centrów integracji społecznej, centrów aktywizacji lokalnej, centrów
społecznościowych, centrów animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy a
także klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów
działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej.
o. Prowadzenie badań i analiz.
§9
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 działalność gospodarczą, w zakresie:
2.1 Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
2.2 Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
2.3 Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
2.4 Reprodukcja zapisanych nośników informacji
2.5 Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
2.6 Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
2.7 Produkcja gier i zabawek
2.8 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
2.9 Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i
targowiskach
2.10
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na
straganach i targowiskach
2.11
Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
2.12
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
2.13
Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
2.14
Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
2.15
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
2.16
Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
2.17
Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
2.18
Wydawanie książek
2.19
Wydawanie gazet
2.20
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
2.21
Pozostała działalność wydawnicza
2.22
Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
2.23
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
2.24
Działalność związana z projekcją filmów
2.25
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
2.26
Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych
2.27
Działalność portali internetowych
2.28
Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
2.29
Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
2.30
Działalność w zakresie architektury
2.31
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych
2.32
Działalność agencji reklamowych
2.33
Badanie rynku i opinii publicznej
2.34
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
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2.35
2.36
2.37
2.38
2.39
2.40
2.41
2.42
2.43
2.44
2.45
2.46
2.47
2.48
2.49
2.50
2.51
2.52
2.53
2.54
2.55
2.56
2.57
2.58
2.59
2.60
2.61
2.62
2.63
2.64
2.65
2.66

Działalność fotograficzna
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej
niesklasyfikowana
Działalność agentów turystycznych
Działalność pośredników turystycznych
Działalność organizatorów turystyki
Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
Działalność w zakresie informacji turystycznej
Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
Nauka języków obcych
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Działalność wspomagająca edukację
Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych
Opieka dzienna nad dziećmi
Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
Artystyczna i literacka działalność twórcza
Działalność obiektów kulturalnych
Działalność bibliotek
Działalność muzeów
Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
Działalność klubów sportowych
Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
Pozostała działalność związana ze sportem
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
Działalność organizacji profesjonalnych
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki
§ 10
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie
członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Członkiem Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy, w tym również posiadający miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
§ 11
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a. złoży deklarację członkowską na piśmie,
b. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
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2. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu
Stowarzyszenia.
3. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby małoletnie poniżej 16 lat, które przedstawią pisemną
zgodę przedstawiciela ustawowego. Osoby te nie mają prawa udziału w głosowaniach na walnych
zebraniach członków oraz nie korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz
stowarzyszenia. Jeżeli jednak zostałaby powołana jednostka organizacyjna Stowarzyszenia
zrzeszająca wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybierani do władz tej jednostki.
4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
5. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
6. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, będąca lub niebędąca
członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, która wniosła istotny wkład w działalność zbieżną z
celami statutowymi Stowarzyszenia.
7. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia
lub 10 członków zwyczajnych lub wspierających Stowarzyszenia.
§ 12
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
§ 13
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3. regularnego opłacania składek
4. dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
§ 14
1. 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.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 15
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd:
 z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 z powodu niepłacenia składek za okres pół roku,
 z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia,
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia
członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie w terminie 30 dni roboczych, do Walnego
Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania członków jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
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§ 16
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna
§ 17
1. Kadencja Zarządu trwa dwa lata, a wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną
większością głosów.
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa jeden rok, a wybór odbywa się w
głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

§ 18
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
b. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd
Stowarzyszenia.
4. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane
przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co
najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków
może być również zwołane przez Komisję Rewizyjną w sytuacji, gdy Zarząd nie wywiązuje się
z obowiązku jego zwołania.
5. Termin i miejsce obrad organ zwołujący Walne Zebranie Członków podaje do wiadomości
wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania, telefonicznie lub za
pomocą poczty elektronicznej. Organ zwołujący wskazuje również ewentualny drugi termin, w
którym rozpoczną się obrady, w sytuacji gdy w pierwszym terminie ilość zebranych nie będzie
stanowiła wymaganego kworum.
6. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania w
pierwszym terminie zebrania i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie. Z
wyjątkiem sytuacji, w których niniejszy statut stanowi inaczej głosowania są jawne.
§ 19
Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2. uchwalanie zmian statutu,
3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia
4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6. uchwalanie budżetu,
7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia,
8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub
jego władze,
11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
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13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach
nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
§ 20
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezes jest
wybierany w głosowaniu bezpośrednim przez członków Walnego Zebrania. Pozostali
członkowie Zarządu wybierani są w odrębnym głosowaniu przez członków Walnego Zebrania.
Wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
4. Dopuszczalne jest przeprowadzenie posiedzenia Zarządu w formie telekonferencji lub
konferencji przeprowadzonej za pomocą komunikatorów cyfrowych. Protokół z posiedzenia
Zarządu sporządza Prezes Zarządu.
§ 21
Do kompetencji Zarządu należą:
1. realizacja celów Stowarzyszenia,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
8. przyjmowanie i skreślanie członków.
9. sprawowanie zarządu nad działalnością gospodarczą Stowarzyszenia
§ 22
Pracownicy Stowarzyszenia podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę
oraz ustala ich wynagrodzenie za pracę.
§ 23
Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób.
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Komisji
zwołuje Przewodniczący.
§ 24
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności Zarządu,
2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania
Zarządu,
4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
§ 25
Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej trzech uprawnionych do głosowania członków.
§ 26
1. Liczebność Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej w nadchodzącej kadencji ustalana jest w drodze
głosowania Walnego Zebrania Członków przeprowadzanego po zamknięciu list osób
kandydujących do władz obieralnych Stowarzyszenia.
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2. W razie gdy skład władz obieralnych Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu poniżej wymaganego
progu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której
dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie
więcej niż jednego członka władz. Kadencja dokooptowanych członków władz obieralnych upływa
wraz z końcem kadencji członków władz obieralnych wybranych przez Walne Zebranie Członków.
§ 27
Zarząd może uchwalić Regulamin Prac Zarządu, który wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez
Walne Zebranie Członków.

Rozdział V
Grupy tematyczne i zadaniowe
§ 28
1. Z inicjatywy własnej lub na wniosek co najmniej 3 zainteresowanych członków Zarząd może
powoływać sekcje lub grupy zadaniowe. Uchwała Zarządu w tej sprawie określa nazwę i cele
sekcji lub grupy, osobę odpowiedzialną za działalność sekcji lub grupy przed Zarządem, termin
powstania, budżet, a w przypadku sekcji i grup powoływanych na czas określony, również okres
na jaki zostaje zawiązana.
2. Sekcja lub grupa zadaniowa powołana na zasadach określonych w ust. 1 działa w oparciu o
zatwierdzony przez Zarząd regulamin. Regulamin powinien być zatwierdzony przed datą
powstania sekcji lub grupy.

Rozdział VI
Majątek, fundusze i sposób reprezentacji
§ 29
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a. ze składek członkowskich,
b. darowizn, spadków, zapisów,
c. dotacji i ofiarności publicznej, pod warunkiem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 15
marca 1933r. o zbiórkach publicznych
d. z dochodów z działalności gospodarczej
e. z dotacji i ofiarności publicznej, pod warunkiem przestrzegania przepisów Ustawy z dnia
14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz.
498)
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Nie
dotyczy to tzw. „pogotowia kasowego”. Przez pogotowie kasowe należy rozumieć środki
finansowe niezbędne do pokrywania bieżących wydatków Stowarzyszenia. Wysokość sumy
pogotowia kasowego określa specjalna uchwała Zarządu.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
5. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych
i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 30
1. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa
i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane jest
łączne działanie dwóch członków Zarządu.
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2. Zarząd Stowarzyszenia może upoważnić każdego członka zwyczajnego do reprezentacji
Stowarzyszenia w drodze uchwały określającej zakres udzielonego pełnomocnictwa

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 31
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), 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 i wyznacza likwidatora.
§ 32
1. We wszystkich sprawach Stowarzyszenia, które nie są uregulowane zapisami niniejszego statutu,
decyzja należy do Walnego Zebrania Członków.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o
Stowarzyszeniach.
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