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ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę „Pyrzyckie Stowarzyszenie Oświatowe” i zwane jest w dalszych
postanowieniach Statutu „Stowarzyszeniem”.
§ 2.
Stowarzyszenie działa na podstawie prawa Rzeczypospolitej Polskiej oraz niniejszego
Statutu. Jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowy Rejestrze Sądowym i posiada
osobowość prawną.
§ 3.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedziba
mieści się w Pyrzycach przy ul. Lipiańskiej 2.
§ 4.
Stowarzyszenie

może

prowadzić

działalność

gospodarczą.

Dochód z działalności

gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony
do podziału między jego członków.
§ 5.
Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków, Stowarzyszenie
może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.
§6.
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§ 7.
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Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w odrębnych
przepisach oraz posługiwać się znakiem graficznym (logo) podlegającym ochronie prawnej.
ROZDZIAŁ II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 8.
Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz rozwoju i poprawy jakości oświaty,
nauczania i kultury oraz poprawy warunków życia społeczności w szczególności poprzez
wykonywanie zadań w zakresie:
1) prowadzenia szkół oraz innych placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych,
2) integracji środowiska lokalnego, w tym zwłaszcza lokalnych placówek i organizacji
kulturalno-oświatowych,
3) organizowania imprez kulturalnych i sportowych,
4) propagowania krajoznawstwa, sportu i turystyki oraz pożytecznego i twórczego
spędzania czasu wolnego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
5) działania na rzecz edukacji proekologicznej i proeuropejskiej,
6) działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia, profilaktyki antyalkoholowej oraz
przeciwdziałania innym formom uzależnień,
7) podejmowania działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieży,
8) działalności charytatywnej,
9) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
10) ochrony zabytków, miejsc pamięci oraz dziedzictwa kulturowego Ziemi Pyrzyckiej
w kontekście oddziaływań wychowawczych,
11) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz działań na rzecz
rozwoju świadomości narodowej,
12) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, ratownictwa
i ochrony ludności,
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13) upowszechniania szeroko rozumianej świadomości prawnej, w szczególności
w zakresie obowiązującego prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, a także
praw i obowiązków obywatelskich, praw konsumenckich i praw wyborczych,
14) działania na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży szkolnej,
15) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
16) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
17) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
§ 9.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) prowadzenie szkół i przedszkoli oraz nadzór nad nimi na zasadach przewidzianych
prawem,
2) prowadzenie działalności oświatowej, szkoleniowej i naukowej,
3)

współdziałanie

z

organami

państwowymi,

samorządowymi,

organizacjami

społecznymi i naukowymi oraz podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą,
4)

prowadzenie świetlic środowiskowych, placówek oświatowo–wychowawczych,
placówek artystycznych, klubów młodzieżowych,

5) promowanie działań związanych z poprawą jakości kształcenia, rozwijaniem
umiejętności, kompetencji oraz talentów dzieci i młodzieży,
6) wspieranie nowoczesnych i skutecznych metod oraz kierunków nauczania,
7) organizowanie pomocy materialnej na rzecz dzieci i młodzieży,
8) wspieranie kształcenia ustawicznego,
9) doskonalenie zawodowe nauczycieli,
10) opracowanie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów,
11) pozyskiwanie środków na realizację celów edukacyjnych, m.in. związanych
z rozwojem talentów i zdolności uczniów, organizowaniem zajęć pozaszkolnych oraz
rekreacyjnych,

Statut Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego zatwierdzony 10 lutego 2011r.

5

12) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, służącą realizowaniu celu
Stowarzyszenia,
13) wspieranie zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu, a także podejmowanie działań
mających na celu edukację ekologiczną wspólnoty samorządowej,
14) prowadzenie

działalności

szkoleniowej,

kursowej,

warsztatowej,

seminariów,

konferencji,
15) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celem Stowarzyszenia,
16) fundowanie lub przyznawanie nagród i stypendiów osobom wyróżniającym się
w zakresie objętym celem Stowarzyszenia, w tym szczególnie uzdolnionym dzieciom
i młodzieży,
17) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym,
18) działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową,
19) organizowanie szkoleń, konkursów, konferencji,
20) współpracę

z

organami

administracji

publicznej

oraz

innymi

instytucjami

i podmiotami, kierowanie do nich postulatów,
21) organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych,
22) prowadzenie

innych

działań

sprzyjających

realizacji

statutowych

celów

Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10.
1.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

2.

Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne zainteresowane działalnością
Stowarzyszenia posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione
praw publicznych, deklarujące w nim swój udział.

3.

Członkami Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy mieszkający poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
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4.

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne wspomagające
finansowo, materialnie lub w inny sposób działalność Stowarzyszenia.
§ 11.

1. Kandydat

na

członka

Stowarzyszenia

składa

pisemną

deklarację

zawierającą

oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:
1) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres,
numer PESEL,
2) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis
z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.
2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały.
O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego
Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie
należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji
Zarządu.
§ 12.
1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
1) pisemnej rezygnacji z członkostwa,
2) śmierci członka będącego osobą fizyczną,
3) utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw
publicznych,
4) likwidacji członka będącego osobą prawną,
5) wykluczenia.
2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
1) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż
6 miesięcy,
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2) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,
3) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia
lub godzi w jego dobre imię,
4) działania na szkodę Stowarzyszenia.
3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd
umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu
Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. 1) – 3) stwierdza Zarząd
w formie uchwały, przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ust. 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego
powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
§ 13.
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce
zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta
do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji
zawierającej dane, o których mowa w § 11. ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie
deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie
wysokości.
3. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 12.
§ 14.
1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna lub prawna, bez względu na jej
miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla
Stowarzyszenia.
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2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie
powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.
3. Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych
w § 12. ust. 2 pkt. 2) – 4).
§ 15
Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach
organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa
wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
ROZDZIAŁ IV
ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 16.
Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, jako najwyższa władza.
2) Zarząd Stowarzyszenia, jako władza wykonawcza.
3) Komisja Rewizyjna, jako najwyższa władza kontrolna.
§ 17.
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.
2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani i odwoływani są przez Walne
Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, chyba, że więcej niż połowa członków
biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.
3. W razie odwołania członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, czy zrzeczenia się przez
niego pełnienia funkcji przeprowadza się wybory uzupełniające.
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
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§ 18.
1.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być
zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.

Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia co najmniej raz w roku w terminie
do końca kwietnia. Zarząd powiadamia o dokładnym terminie, miejscu i porządku obrad
wszystkich uprawnionych do udziału członków, co najmniej na 14 dni przed terminem
Walnego Zebrania.

3.

Walne Zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie, jeżeli uczestniczy w nim
co najmniej 50 % uprawnionych do głosowania lub w drugim terminie, bez względu
na liczbę członków, jednak nie wcześniej niż po upływie 15 minut od pierwszego
terminu.

4.

Walnym Zebraniem oraz Nadzwyczajnym Walnym Zebraniem kieruje przewodniczący,
powołany przez uczestników Zebrania, który wybierany jest w sposób jawny,
większością głosów.

5.

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym
lub tajnym, w zależności od ustaleń uczestników Zebrania. W przypadku równej ilości
głosów decyduje głos przewodniczącego Zebrania.
§ 19.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
2) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
3) uchwalanie regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) udzielenie absolutorium Zarządowi,
6) wybór Prezesa, 4 Członków Zarządu i 3 osobowej Komisji Rewizyjnej,
7) uchwalanie zmian statutu,
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8) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Zarząd innych podmiotów
realizujących zadania Stowarzyszenia,
9) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
11) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
12) określanie wysokości składek,
13) decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia, nie zastrzeżonych dla kompetencji
innych władz Stowarzyszenia,
14) inne sprawy przewidziane niniejszym statutem lub przepisami prawa powszechnego.
§ 20.
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji
Rewizyjnej lub na wniosek minimum 1/3 członków Stowarzyszenia, w terminie 30 dni
od daty zgłoszenia wniosku, a porządek obrad obejmuje sprawy, dla których zostało zwołane.
§ 21.
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych
w statucie, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, zaś w terminie drugim
zwykłą większością bez względu na ilość obecnych członków. Przy obliczaniu głosów
uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale.
2. Uchwały w sprawie odwołania Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej zostają
podjęte na Zebraniu, gdy opowie się za nimi nie mniej niż 2/3 członków, przy obecności
wszystkich członków Stowarzyszenia w I terminie i obecności 50 % w II terminie.
3. Z zastrzeżeniem § 17 ust. 2 uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym.
4. Każdemu członkowi przysługuje tylko 1 głos.
ZARZĄD

§ 22.
1.

Do kompetencji Zarządu należy:
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1) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
3) przyjmowanie i wykreślanie z listy członków Stowarzyszenia,
4) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
5) powoływanie i odwoływanie przedstawicieli Stowarzyszenia,
6) uchwalanie preliminarza budżetowego,
7) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
8) zwoływanie Walnego Zebrania,
9) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudnienia i zwalniania pracownika,
10) wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie lub uchwałach Walnego
Zebrania.
2. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu, w razie jego nieobecności zastępuje go
Wiceprezes.
§ 23.
1.

Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia.

2.

Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i członka Zarządu.

3.

Wybory na członków Zarządu odbywają się w drodze tajnego głosowania spośród
kandydatów wyrażających zgodę na kandydowanie. Najpierw przeprowadza się wybory
na Prezesa Zarządu, a następnie pozostałych członków Zarządu.

4.

Zarząd wybiera spośród siebie Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i członka Zarządu.

5.

Do oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia i w sprawach majątkowych
Stowarzyszenia upoważnionych jest dwóch członków Zarządu, w tym Prezes a w razie
jego nieobecności Wiceprezes.

6.

Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub upoważnionego przez niego
członka Zarządu w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

7.

W posiedzeniach Zarządu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym członkowie
Komisji Rewizyjnej.
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8.

Uchwały Zarządu wymagają dla swej ważności, zwykłej większości głosów i są
podejmowane z udziałem Prezesa lub Wiceprezesa przy obecności co najmniej połowy
liczby członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa lub w razie
jego nieobecności głos Wiceprezesa.

9.

W Zarządzie Stowarzyszenia nie mogą zasiadać osoby pozostające w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa do osób zasiadających w Komisji Rewizyjnej oraz
osoby karane za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.
§ 24

1.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.

2.

Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie określa odrębny regulamin
Zarządu zatwierdzany na Walnym Zebraniu Członków.

3.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 25
1. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli
całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności
finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Wybory na członków Komisji Rewizyjnej odbywają się w drodze tajnego głosowania
spośród kandydatów wyrażających zgodę na kandydowanie.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych władz
Stowarzyszenia.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi
z ustaleń kontroli oraz żądać wyjaśnień.
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6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy składanie sprawozdań ze swej działalności
na Walnym Zebraniu Członków oraz wnioskowanie o udzielenie Zarządowi absolutorium
lub jego nie udzielenie.
7. W Komisji Rewizyjnej nie mogą zasiadać osoby pozostające w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia do osób zasiadających w Zarządzie
Stowarzyszenia, oraz osoby karane za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.
§ 26
1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
1) upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji uważa się złożenie
sprawozdania Walnemu Zebraniu, na którym dokonuje się wyboru nowych władz,
2) ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu,
3) zrzeczenie się udziału w tych władzach,
4) odwołanie przez Walne Zebranie, z tym, że w odniesieniu do członków Komisji
Rewizyjnej może to nastąpić bezwzględną większością głosów.
2. W przypadku nie udzielenia członkom Zarządu absolutorium, wniosek o jego odwołanie
może zgłosić każdy członek biorący udział w Walnym Zebraniu, chociażby sprawa ta nie
była umieszczona w porządku obrad.
3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być pozbawiony członkostwa z wyjątkiem
wypadku niespełnienia wymagań przewidzianych w prawie o stowarzyszeniach.
§ 27.
Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia, Zarząd może utworzyć biuro Stowarzyszenia,
określając jego organizację i czynności.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

§ 28.
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1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą
wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi w szczególności z:
1) wpływów ze składek członkowskich,
2) darowizn, spadków, zapisów,
3) dochodów z własnej działalności,
4) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
5) ofiarności publicznej,
6) dotacji i subwencji.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego
roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd
w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie

prowadzi

gospodarkę

finansową

oraz

rachunkowość

zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa. xz
5. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
6. Następujące czynności zarządzania majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania
Członków:
1) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
2) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
3) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
4) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3
lata,
5) przyjęcie lub odrzucenie spadku.
§ 29.
1.

Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia może służyć
wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
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2.

Zabrania się udzielania pożyczek z majątku Stowarzyszenia lub zabezpieczania
zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia.

3.

Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich.

4.

Zabrania się zakupu na innych zasadach niż w oparciu o porównywanie ofert towarów
lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia lub jego
pracownicy oraz ich bliscy.

5.

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
określa Zarząd.
§ 30.

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie
służącym realizacji jego celów statutowych.
2. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie
decyduje Walne Zebranie.

ROZDZIAŁ VI
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 31.
Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
§ 32.
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1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej
większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
Stowarzyszenia.
2. Likwidatorami

są

członkowie

Zarządu

Stowarzyszenia,

jeśli

Walne

Zebranie

nie wyznaczy innych likwidatorów.
3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. W przypadku niepodjęcia takiej
uchwały majątek Stowarzyszenia przechodzi na rzecz innych stowarzyszeń działających
na terenie Gminy Pyrzyce wg zasad określonych przez likwidatora.
§ 33.
W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają

zastosowanie przepisy prawa

o Stowarzyszeniach.

Statut został przyjęty podjętą w dniu 10 lutego 2011 roku Uchwałą Nr 2/2011 na Zebraniu
Członków Założycieli Stowarzyszenia.
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