TEKST JEDNOLITY STATUTU STOWARZYSZENIA „4x4 Renegaci”
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „4x4 Renegaci” zwane jest dalej
Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów obowiązujących na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej oraz własnego statutu.
§2
1.Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2.Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Jastrzębie-Zdrój.
§3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§4
Stowarzyszenie może używać: godła, flag, barw i pieczęci, posiadać odznakę
organizacyjną
oraz wydawać komunikaty, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym celu działania.
§6
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla
właściwego
realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza
granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.
§7
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla
realizacji
określonych celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
Przewiduje
się też możliwość etatowego zatrudniania pracowników dla prowadzenia
działalności
statutowej i organizacyjnej. Działalność statutowa będzie się opierać na pracy
społecznej
wolontariuszy.
§8
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§9
Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą miłośników samochodów terenowych
oraz
innych pojazdów służących do poruszania się w trudnym terenie.
Cele Stowarzyszenia:

1. Inicjowanie i organizowanie działalności rozwijającej wiedzę motoryzacyjną i
podnoszącej poziom kultury motoryzacyjnej społeczeństwa w szczególnym aspekcie
jazdy terenowej.
2. Rozwijanie sportu samochodowo-terenowego.
3. Rozwijanie turystyki motorowej kwalifikowanej i rekreacyjnej w aspekcie jazdy
terenowej.
4. Kultywowanie historii motoryzacji.
5. Integrowanie środowiska motoryzacyjnego.
6. Rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym
charakterze i zakresie działania.
7. Działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
8. Zrzeszanie osób będących sympatykami aut terenowych.
9. Inicjowanie i organizowanie imprez mających na celu podnoszenie poziomu
kultury i bezpieczeństwa jazdy oraz współdziałanie w tym względzie z władzami,
instytucjami i innymi organizacjami.
10.Organizowanie zlotów, rajdów i innych imprez turystyki terenowej.
11. Udział swoich członków w imprezach w kraju i za granicą.
12. Nieodpłatne udzielanie porad związanych z eksploatacją, budową, serwisem,
warunkami zakupu samochodów.
13.Promowanie kultury regionu.
14.Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
15.Przeciwdziałanie patologii i wykluczeniu społecznemu.
16.Popularyzowanie działalności Stowarzyszenia w kraju i za granicą.
17.Integrowanie społeczności lokalnej.
18.Działania ekologiczne i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.
19. Promowanie zdrowego stylu życia.
§10
Stowarzyszenie realizuje cele przez:
1.Współpracę z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami o podobnym lub
zbliżonym
charakterze działania.
2. Działanie na arenie międzynarodowej.
3. Współdziałanie z administracją państwową terenową oraz instytucjami ją
obsługującymi.
4. Organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji, warsztatów, konkursów,
pokazów i
dyskusji.
5. Propagowanie swoich idei i zadań w środkach masowego przekazu i prasie.
6. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez
aktywność
kulturalną, sportową, rekreacyjną i towarzyską.
7. Propagowanie celów Stowarzyszenia przy pomocy strony internetowej.
8. Działalność popularyzującą historię motoryzacji.
9. Organizację imprez sportowych, turystycznych oraz kulturalnych związanych z
motoryzacją.
10. Pokazy samochodów.
11. Promocję Stowarzyszenia w mediach.
12. Uczestnictwo w zlotach zagranicznych.
13. Uczestnictwo w imprezach sportowych z udziałem samochodów terenowych.
14. Prowadzenie wszelkiego rodzaju szkoleń sportowych i technicznych oraz
prowadzenie
szkoleń w zakresie podnoszenia kwalifikacji kierowców; podejmowanie działań
mających na
celu podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
15. Organizację imprez turystycznych i poznawczych związanych z wydarzeniami
sportowymi (wyścigi, rajdy) i imprezami promocyjnymi (targi i imprezy
motoryzacyjne).
16. Inne działania zgodne z celami Stowarzyszenia, inspirowane przez jego
członków.

§11
DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNA I ODPŁATNA
Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego jako działalność
nieodpłatną lub jako działalność odpłatną. Działalność odpłatna prowadzona jest
na zasadach
określonych ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dochód z działalności
przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.
Działalność nieodpłatna Stowarzyszenia w zakresie pożytku publicznego to:
1. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
(85.59.B).
2. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z).
3. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana
(94.99.Z)
4. Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z).
5. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z).
Działalność odpłatna Stowarzyszenia w zakresie pożytku publicznego to:
1.1. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
(85.59.B).
2. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z).
3. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana
(94.99.Z)
4. Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z).
5. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z).
§12
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Polski,
zamieszkały w kraju lub za granicą, akceptujący cele statutowe Stowarzyszenia,
przyjęty
przez zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji. Członkiem
zwyczajnym
może być również cudzoziemiec posiadający pełną zdolność do czynności prawnych
zamieszkujący na terytorium Polski.
2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do
czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i
biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie zarządu Stowarzyszenia większość
muszą stanowić osoby
o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może również zostać cudzoziemiec nie
mający
miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
§13
Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd
Stowarzyszenia.
§14
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
2. Brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z
prawem
głosu;
3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
§15

Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
1. Przestrzegania przepisów prawa, postanowień Statutu, regulaminów i uchwał
władz
Stowarzyszenia;
2. Przyczyniania się swoją postawą i działaniami do wzrostu roli oraz znaczenia
Stowarzyszenia, a także dbania o jego dobre imię;
3. Dbania o mienie Stowarzyszenia;
4. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
§16
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana
merytoryczną działalnością Stowarzyszenia oraz akceptująca jego cele, która
zadeklaruje
pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członkostwo to ustaje na skutek rezygnacji lub utraty osobowości prawnej.
3. Członek wspierający poprzez swojego przedstawiciela ma prawo brać udział z
głosem
doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i
postulaty
dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
4. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w
podpisanej
deklaracji.
§17
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie
zasłużona
dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadawana i odbierana jest przez Walne
Zgromadzenie Członków.
3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może
jednak
brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym
posiada
wszystkie prawa członka zwyczajnego.
§18
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, !zgłoszonej na
piśmie
Zarządowi;
2. Śmierci członka Stowarzyszenia;
3. Uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków z powodu zalegania z opłatą
składek
członkowskich za okres dwóch lat lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w
Walnym
Zebraniu Członków przez okres dwóch lat.
4. Uchwały Zarządu o wykluczeniu członka z powodu nieprzestrzegania postanowień
Statutu,
regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia;
5. Pozbawienia praw publicznych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.
§19
Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia za pośrednictwem Zarządu
odwołania
do Walnego Zgromadzenie Członków w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały
Zarządu
na piśmie. Walne Zgromadzenie Członków rozpatruje odwołanie w czasie

najbliższych obrad.
Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.
Rozdział II
ORGANY STOWARZYSZENIA
§20
Organami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§21
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
1. Walne Zgromadzenie
2. Walne Zgromadzenie
3. Walne Zgromadzenie
4. Nadzwyczajne Walne
czasie, w szczególnie

Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
Członków tworzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
Członków może być zwyczajne łub nadzwyczajne.
Zebranie Członków może odbywać się w każdym
uzasadnionych przypadkach.
§22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1. Uchwalenie Statutu i zmian Statutu.
2. Uchwalenie programu działania Stowarzyszenia.
3. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
4. Uchwalenie regulaminu pracy Zarządu.
5. Wybieranie i odwoływanie Prezesa Zarządu i poszczególnych członków Zarządu
oraz
Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej.
6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji
Rewizyjnej.
7. Udzielanie absolutorium dla Zarządu.
8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
9. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia.
10. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych
związków i
organizacji.
11. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
§23
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd raz na rok jako
sprawozdawcze w terminie do dnia 30 czerwca i co 4 lata jako sprawozdawczo wyborcze.
2. Na pisemne żądanie 1/4 Członków Stowarzyszenia Zarząd zwołuje Nadzwyczajne
Walne
Zgromadzenie Członków w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
§24
Zarząd powiadamia o terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Członków przez podanie informacji do publicznej wiadomości co
najmniej na
7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia obrad. Za skuteczny sposób
powiadomienia
uznaje się wywieszenie informacji o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków w
siedzibie Stowarzyszenia lub na internetowych stronach Stowarzyszenia.

§25
1. Walne Zgromadzenie Członków jest ważne jeżeli w pierwszym terminie
uczestniczy w
nim co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku braku wymaganej liczby uczestników w pierwszym terminie następuje
otwarcie Walnego Zebrania Członków w drugim terminie, które odbywa się tego
samego
dnia, o pół godziny później niż w pierwszym terminie.
3. W drugim terminie Walne Zgromadzenie Członków jest ważne i może podejmować
skuteczne uchwały bez względu na liczbę uczestników.
§26
1. Walne Zgromadzenie Członków otwiera Prezes Zarządu lub inny Członek Zarządu,
po
czym Walne Zgromadzenie Członków wybiera spośród obecnych Przewodniczącego oraz
Protokolanta.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, o ile w statucie nie przewidziano
inaczej.
3. Walne Zgromadzenie Członków może podejmować uchwały tylko w sprawach objętych
porządkiem obrad. W sprawach nie objętych porządkiem obrad uchwały podjąć nie
można
chyba, że wszyscy członkowie Stowarzyszenia są obecni na Walnym Zgromadzeniu
Członków, a nikt z obecnych nie sprzeciwił się podjęciu uchwały.
§27
1. Uchwały w sprawie powołania i odwołania Prezesa Zarządu, członków Zarządu
oraz
Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej wymagają dla swej ważności
powzięcia
ich bezwzględną większością głosów.
2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz w sprawie rozwiązania i likwidacji
Stowarzyszenia i sposobu przeznaczenia majątku Stowarzyszenia pozostałego po
likwidacji Stowarzyszenia wymagają dla swej ważności podjęcia ich większością
2/3
głosów.
§28
1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Członków są jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się na żądanie 1/5 członków obecnych na Walnym
Zgromadzeniu Członków.
§29
1. Obrady Walnego Zgromadzenia Członków są protokołowane.
2. Protokół podpisuje Przewodniczący oraz Protokolant.
3. Protokół powinien zostać udostępniony wszystkim Członkom Stowarzyszenia w
siedzibie Stowarzyszenia nie później niż 30 dni po odbyciu Walnego Zgromadzenia
Członków.
ZARZĄD
§30
1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kierującym jego pracami
i reprezentującym Stowarzyszenie przed Sądem i poza Sądem.
2. Zarząd składa się z od 3 do 4 członków, w tym Prezesa. Członków Zarządu
wybiera
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na okres czterech lat.
3. W składzie Zarządu Stowarzyszenia większość stanowić muszą osoby posiadające

pełną

zdolność do czynności prawnych.

4. Członkami Zarządu mogą być osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
5. Członek traci swój mandat w przypadku:
a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
b) zrzeczenia się funkcji;
c )odwołania z funkcji przez Walne Zgromadzenie Członków;
d) śmierci członka Zarządu;
e)skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
§ 31
Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
§32
Do zadań Zarządu należy:
1.Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Opracowywanie programów i planów działania Stowarzyszenia.
3. Opracowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków
sprawozdania z działalności Stowarzyszenia.
4. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczenia członków
Stowarzyszenia oraz prowadzenia ewidencji członków Stowarzyszenia.
5. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i zwalniania pracowników oraz
ustalania ich wynagrodzenia.
6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
7. Podejmowania decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i
ruchomego Stowarzyszenia.
8. Uchwalanie regulaminów działalności Stowarzyszenia, w zakresie nie
zastrzeżonym
dla Walnego Zgromadzenia Członków.
§33
1. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeby - nie rzadziej jednak niż
cztery razy
w roku.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
3. Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał zwykłą większością głosów w
obecności
co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równości głosów głos Prezesa
Zarządu
jest decydujący.
4. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół.
5. W razie, gdy skład Zarządu Stowarzyszenia 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.
KOMISJA REWIZYJNA
§34
Komisja Rewizyjna jest organem nadzorującym i kontrolującym działalność Zarządu
oraz czuwa nad prawidłowym wykonywaniem przez Stowarzyszenie jego zadań
statutowych.

§35
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego
wybieranych
przez Walne Zgromadzenie Członków na okres czterech lat.
2. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący.
3. W razie, gdy skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 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.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej stanowią organ odrębny od Zarządu i nie
podlegają
Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z
nimi
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa
lub podległości służbowej.
6. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być osoby, które nie były skazane
prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo
skarbowe.
7. Członek Komisji Rewizyjnej traci swój mandat w przypadku:
a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
b) zrzeczenia się funkcji;
c) odwołania z funkcji przez Walne Zgromadzenia Członków.
§36
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1. Badanie i bieżąca, przynajmniej raz na rok, kontrola ksiąg, dokumentów i
rachunków
Stowarzyszenia.
2. Kontrola zgodności zamknięć rachunkowych i bilansu na każdy rok obrachunkowy.
3. Występowanie z wnioskami oraz żądanie wyjaśnień od Zarządu w sprawach
wynikających z ustaleń kontrolnych.
4. Sporządzanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej i przedkładanie ich
Walnemu Zgromadzeniu Członków.
5. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi.
§37
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo:
a) uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym,
b) wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
§38
Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością
głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
Na
podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w
głosowaniu tajnym.

Rozdział III
GOSPODARKA FINANSOWA STOWARZYSZENIA
§39
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków,
zapisów,
ofiarności publicznej, dotacji, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Funduszami i
majątkiem Stowarzyszeniem zarządza Zarząd.
§40
Przychodami Stowarzyszenia są:
1.Darowizny, spadki lub zapisy, granty, nawiązki sądowe.
1.Przychody z działalności statutowej.
2.Przychody z majątku Stowarzyszenia.
3. Składki członkowskie.
§41
Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na prowadzenie jego działalności
statutowej.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach,
określonych w
odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie
w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych.
§42
Rokiem obrachunkowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
§43
Stowarzyszenie prowadzi ewidencję finansową oraz sporządza coroczne sprawozdanie
finansowe.
Stowarzyszenie składa wymagane rozliczenia i sprawozdania do właściwego Urzędu
Skarbowego.
§44
Do składania oświadczenia woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych,
zawierania umów i
udzielenia pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch
członków Zarządu
działających łącznie w tym Prezes Zarządu.
§45
Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w
stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników lub osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

zwanych dalej „ osobami bliskimi”.
2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów
lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich w
szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach.
3. Wykorzystywania 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 bezpośrednio wynika z celu statutowego.
4. Zakupu towarów lub 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 wyższych niż rynkowe.
Rozdział IV
ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA
§46
Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków
podjętą
większością 2/3 głosów.
§47
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Czynności likwidacyjne przeprowadza likwidator wskazany w uchwale Walnego
Zgromadzenia Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
§48
1.Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym
czasie, w sposób zabezpieczający majątek Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym
uszczupleniem.
2. Likwidator w szczególności powinien:
3. Zawiadomić właściwy sąd rejestrowy o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu
likwidatora z podaniem jego imienia i miejsca zamieszkania.
4. Dokonać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji.
5. Po zakończeniu likwidacji zgłosić właściwemu sądowi rejestrowemu
wniosek o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru stowarzyszeń.
§49
Koszty likwidacji w tym koszty wynagrodzenia likwidatora pokrywane są z majątku
Stowarzyszenia.
§50
Majątek Stowarzyszenia pozostały po likwidacji Stowarzyszenia przeznacza się na
cel wskazany
w uchwale Walnego Zgromadzenia Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§51
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy
Prawa o stowarzyszeniach.

