STATUT
Wrocławskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
„BONITUM”

Wrocław
Tekst ujednolicony statutu, po zmianach z 27 maja 2019 r.

Rozdział I.
Postanowienia Ogólne
§1
1. Wrocławskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „BONITUM”
zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Konstytucji RP, Ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „BONITUM”.

§2
1. Stowarzyszenia działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem
Wrocławia i województwa dolnośląskiego.
2. Dla właściwej realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza
granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§3
Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.

§4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§5
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach
pełnej autonomii.

§6
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników w tym również swoich
członków oraz powoływać biura.

Rozdział II.
Cele i sposoby ich realizacji
§7
1. Podejmowanie wszelkich działań zmierzających do powstania oraz utrzymania stacjonarnego
ośrodka pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną objętych opieką Stowarzyszenia,
zapewniającego: całodobowe zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę, edukację, rehabilitację
fizyczną, zawodową i społeczną oraz wszechstronny rozwój poszczególnych podopiecznych.
2. Stworzenie ośrodka rehabilitacyjno - sportowego dla osób niepełnosprawnych.
3. Kompleksowa pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzinom
i opiekunom prawnym w tym pomoc rzeczową i finansową oraz działania na rzecz
wyrównywania szans tym osobom i rodzinom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
4. Prowadzenie, nadzór i organizacja Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Świetlicy
Środowiskowej.

§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez następujące działania:
1. Współpracę z organami państwowymi, samorządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami,
organizacjami kościelnymi i innymi placówkami oraz osobami fizycznymi w celu realizacji
zadań statutowych,
2. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integrowaniu osób
niepełnosprawnych intelektualnie ze środowiskiem, na rzecz przygotowania ich do życia
w rodzinie i społeczeństwie poprzez zdobywanie praktycznych umiejętności umożliwiających
im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.
3. Pobudzanie i pogłębianie wrażliwości społecznej wszystkich środowisk do działania na rzecz
osób dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną.
4. Reprezentowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie przed wszystkimi organami
administracji państwowej, samorządowej, organizacjami społeczno - kulturalnymi, organami
sądowymi we wszelkich sprawach związanych z ich funkcjonowaniem w ramach
społeczeństwa.
5. Działalność dotycząca zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie w zakresie
opieki w tym opieki zdrowotnej, leczenia, rehabilitacji, edukacji w zakresie ochrony i promocji
zdrowia oraz zabezpieczenia socjalnego.
6. Działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
intelektualnie zarówno pozostających bez pracy jak i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
7. Działalność na rzecz rozwoju edukacji, oświaty i wychowania w rodzinach osób
niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób pracujących z nimi, prowadzenia placówek
oświatowych dla tych osób.
8. Propagowanie i popularyzowanie najnowszych osiągnięć w zakresie rehabilitacji i rewalidacji
osób z niepełnosprawnością intelektualną.
9. Stworzenie bazy umożliwiającej kształcenie – min. pedagogów specjalnych, rehabilitantów,
fizykoterapeutów, pracowników socjalnych.
10. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie wypoczynku, rekreacji, kultury
fizycznej i sportu, rehabilitacji oraz turystyki i krajoznawstwa z uwzględnieniem
upowszechniania wiedzy o ekologii i ochrony przyrody.
12. Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej, opiekuńczo wychowawczej,
w tym szeroko rozumiana kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, także w integracji
z otwartym środowiskiem.
13. Podejmowanie, wspieranie, propagowanie inicjatyw ustawodawczych i badań naukowych
zmierzających do poprawy warunków życia, opieki, rehabilitacji i integracji społecznej osób
dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną.
14. Promocja, organizacja oraz tworzenie warunków funkcjonowania wolontariatu na rzecz osób
niepełnosprawnych intelektualnie.
15. Prowadzenie i rozwijanie działalności informacyjnej, popularyzatorskiej, propagandowej za
pośrednictwem środków masowego przekazu,
16. Prowadzenie działalności wydawniczej z uwzględnieniem wykonanych prac artystycznych
przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
17. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie
określonym w pkt. 1-16.
18. Gromadzenie środków materialnych i niematerialnych na działalność statutową
Stowarzyszenia.

§9
1. Działalność nieodpłatna statutowo.
W zakres działalności nieodpłatnej statutowo wchodzą działania w pkt. 1-18.
2. Działalność odpłatna statutowo.
W zakres działalności odpłatnej statutowo wchodzą działania pkt: 2, 4, 7, 8, 9, 10.

Rozdział III.
Członkowie Stowarzyszenia
§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowym.

§ 11
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, nie pozbawiona
praw publicznych, która złoży pisemną deklarację i rekomendację 2 członków Stowarzyszenia.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu
4 tygodni od daty złożenia deklaracji.
3. Członkiem zwyczajnym może być również osoba niepełnosprawna intelektualnie, która
ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych.
Osoba niepełnosprawna intelektualnie dożywotnio jest zwolniona z opłacania składek
członkowskich.

§ 12
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna, deklarująca
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na
podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu 4 tygodni od złożenia deklaracji.

§ 13
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona
w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu
Stowarzyszenia.

§ 14
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia na zasadach określonych
przez Zarząd Stowarzyszenia,
3. udział w zebraniach , wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4. zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 15
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia w realizacji jego celów,
2. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3. regularnie opłacać składki członkowskie.
4. podać w deklaracji członkowskiej adres e-mail, na który wysyłane będą informacje dotyczące
Stowarzyszenia,
5. sprawdzać stan poczty e-mail przynajmniej raz na tydzień oraz poinformować Zarząd o zmianie
adresu e-mail.

§ 16
Członkowie wspierający mają prawo do :
1. brania udziału z głosem doradczym w zebraniach i pracach Stowarzyszenia osobiście lub przez
upoważnionego przedstawiciela,
2. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 17
Członkowie wspierający mają obowiązek :
1. przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
2. wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.
3. podać w deklaracji członkowskiej adres e-mail, na który wysyłane będą informacje dotyczące
Stowarzyszenia,
4. sprawdzać stan poczty e-mail przynajmniej raz na tydzień oraz poinformować Zarząd o zmianie
adresu e-mail.

§ 18
Członkowie honorowi mają prawo do :
1. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia na zasadach określonych
przez Zarząd Stowarzyszenia,
3. udział w zebraniach , wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4. zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 19
Członkowie honorowi mają obowiązek :
1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia,
4. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
3. podać w deklaracji członkowskiej adres e-mail, na który wysyłane będą informacje
dotyczące Stowarzyszenia,
4. sprawdzać stan poczty e-mail przynajmniej raz na tydzień oraz poinformować Zarząd
o zmianie adresu e-mail.

§ 20
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w wyniku:
1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
2. wykluczenie przez Zarząd na mocy uchwały:
- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych
zobowiązań, przez okres przekraczający dwanaście miesięcy,
- z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał
władz Stowarzyszenia,
- ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej
uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
3. utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
4. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

Rozdział IV.
Władze Stowarzyszenia
§ 21
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 22
1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu
głosowania tajnego.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie
organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.
W pozostałych przypadkach konieczna jest uchwała Walnego Zebrania Członków.

§ 23
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§ 24
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że,
dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

Walne Zebranie Członków
§ 25
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Do kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:
1. uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania,
2. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
4. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
6. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz
Stowarzyszenia.
7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
8. uchwalanie zmian statutu,
9. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

§ 26
Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne
1. Walne Zebrania zwołuje Zarząd Stowarzyszenia co najmniej raz w roku w celu omówienia
bieżących zadań.
2. W Walnym Zebraniu biorą udział:
- z głosem stanowiącym - członkowie Stowarzyszenia,
- z głosem doradczym - członkowie wspierający i zaproszone osoby.
3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają większością głosów przy obecności:
- w pierwszym terminie - co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
- w drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy
termin - bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.
4. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisują członkowie Prezydium
Zebrania.
5. Sposób zwoływania Walnego Zebrania następuje drogą elektroniczną na 14 dni przed
planowanym zebraniem. Członkowie otrzymają informację co do daty i miejsca spotkania oraz
program zebrania.

§ 27
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
- z własnej inicjatywy,
- na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
- na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 4 tygodni od daty
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd
§ 28
Zarząd Stowarzyszenia ma charakter przedstawicielski i wykonawczy, powołany jest do kierowania
działalnością Stowarzyszenia w okresie między walnymi zebraniami i ponosi odpowiedzialność za
pracę przed Walnym Zebraniem.
1. Do zakresu obowiązków i kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
a. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
b. uchwalanie planów działań i projektu budżetu Stowarzyszenia,
c. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
d. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
- do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz upoważnieni są Prezes Zarządu oraz
pozostali członkowie Zarządu samodzielnie,
- dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków
majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu łącznie
w tym Prezesa Zarządu,
e. prowadzenie ewidencji członków i zbieranie składek członkowskich,
f. czuwanie nad wykonywaniem obowiązków statutowych,
g. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia Walnemu Zebraniu.
h. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
i. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz sposób ich egzekwowania w uchwalonym
przez siebie regulaminie oraz wpisowego dla nowych członków stowarzyszenia.
j. zwoływanie Walnego Zebrania,
2. Zarząd składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
a. członkowie Zarządu Stowarzyszenia składają oświadczenia o niekaralności oraz
o niepozostawianiu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, braku pokrewieństwa,
powinowactwa i podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków zarządu,

b. członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
3. Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swego grona prezesa.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał, zwołane przez prezesa lub
sekretarza Zarządu.

Komisja Rewizyjna
§ 29
Komisja rewizyjna Stowarzyszenia ma charakter kontrolny.
1. Do zakresu obowiązków i kompetencji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:
a. kontrola celowości, prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa całokształtu
działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
b. składanie Zarządowi Stowarzyszenia uwag i ocen wynikających z kontroli działalności
Stowarzyszenia,
c. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności oraz stawianie wniosków
w sprawie udzielania absolutorium dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia,
2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie Zarządu Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie
Stowarzyszenia,
a. członkowie Komisji Rewizyjnej składają oświadczenia o niekaralności oraz
o niepozostawianiu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, braku pokrewieństwa,
powinowactwa i podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków zarządu,
b. członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe,
4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy
w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot
uzasadnionych kosztów.

Rozdział V.
Majątek i gospodarka finansowa
§ 30
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze i prawa cywilne.

§ 31
Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1. Wpisowe i składki członkowskie.
2. Dochody z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
3. Darowizny, zapisy i spadki, dotacje, subwencje, zbiórki oraz inne świadczenia mogą zostać
przeznaczone na potrzeby Stowarzyszenia, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
4. Wpływy z działalności gospodarczej i praw cywilnych.
5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

§ 32
Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem
Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom,
z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej „osobami bliskimi",

§ 33
Stowarzyszenie nie może przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich w szczególności jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach.

§ 34
Stowarzyszenie nie może wykorzystywać 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 wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia.

§ 35
Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu towarów i usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach rynkowych.

Rozdział VI.
Działalność gospodarcza
§ 36
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych
w odrębnych przepisach.
2. Wpływy z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów
statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.
3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem zgodnie z Polską
Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:
58.11.Z Wydawanie książek
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
85.42.A Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
86.90.A Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych
87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Rozdział VII.
Postanowienia końcowe
§ 37
Uchwałę zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3
głosów, w obecności przynajmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania. Głosowanie w tej
sprawie odbywa się jawnie lub tajnie w zależności od uchwały Walnego Zebrania.

§ 38
Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3
głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

§ 39
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. Walne Zebranie powierza likwidację
Stowarzyszenia ostatniemu Zarządowi lub wyznacza innego likwidatora.
Statut przyjęto uchwałą w dniu: 21-11-2014r
Protokolant
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