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UCHWAŁA NR XXIX/164/12
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 25 stycznia 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Kościerzyna do Stowarzyszenia Gmin Polska 
Sieć Energie Cites 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, w związku z art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: 

§ 1. Gmina Miejska Kościerzyna przystępuje do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "Energie Cites" z siedzibą 

w Krakowie, działającego na podstawie statutu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, zarejestrowanego 

w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000129013. 

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do reprezentowania Gminy Miejskiej Kościerzyna w Stowarzyszeniu 

Gmin Polska Sieć "Energie Cites". 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Kościerzyna 

Piotr Słomiński
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Uzasadnienie

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” jest pozarządową organizacją skupiającą gminy, która od 1994 

r. zajmuje się promowaniem energii odnawialnej i efektywnego wykorzystania energii oraz pierwszą w Polsce – 

i jak na razie jedyną - Strukturą Wspierającą Porozumienie Burmistrzów. Stowarzyszenie podejmuje między 

innymi działania na rzecz: lokalnej polityki energetycznej, efektywnego wykorzystania energii, promocji energii 

odnawialnej, ochrony klimatu, edukacji ekologicznej, wymiany informacji o źródłach finansowania, poszukiwania 

partnerów do projektów. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites” uczestniczyło w ponad 50 projektach 

krajowych i międzynarodowych finansowanych przez programy Unii Europejskiej, USAID oraz programy 

krajowe, a także zorganizowało ponad 80 seminariów, szkoleń, podróży studyjnych i konferencji. W wyniku 

działalności Stowarzyszenia wiele gmin zrealizowało inwestycje z zakresu energii odnawialnej oraz realizuje 

projekty finansowane z funduszy strukturalnych. Korzyści płynące z członkostwa Kościerzyny w Stowarzyszeniu 

Gmin Polska Sieć „Energie Cites” to m.in. wsparcie w wypełnieniu zobowiązań wynikających z przystąpienia do 

inicjatywy Komisji Europejskiej jaką jest „Porozumienie między Burmistrzami dla zrównoważonej gospodarki 

energetycznej na szczeblu lokalnym”, udział w realizowanych przez Stowarzyszenie projektach, wymiana 

doświadczeń dotyczących realizowanych projektów i tworzenia rozwiązań powtarzalnych, możliwych do 

wykorzystania w województwach, powiatach, miastach i gminach. Stowarzyszenie pomaga również 

w nawiązywaniu i rozwijaniu współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, także dzięki włączaniu się 

w prace działającej w krajach Wspólnoty Europejskiej Sieci Miast „Energie Cités”. Warunkiem przystąpienia do 

Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites” jest podjęcie przez Radę Miasta stosownej uchwały oraz 

wypełnienie deklaracji członkowskiej. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do dokonania opłaty za 

wpisowe oraz płacenia składek na rzecz Stowarzyszenia określonych corocznie w Uchwale Walnego Zebrania 

Członków Stowarzyszenia. 
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STATUT  

STOWARZYSZENIA GMIN POLSKA SIEĆ „ENERGIE CITÉS” 

 
 

ROZDZIAŁ I  

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Tworzy się Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie 
Cités”.   

§ 2 

1.   Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.  

2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.  

§ 3 

1.   Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej 
granicami.  

2. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.  

§ 4 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków. 

§ 5 

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz odznaki organizacyjnej. 

§ 6 

1. Stowarzyszenie może przystępować do organizacji krajowych  
i międzynarodowych o podobnych celach i zasadach działania.  

2. O przystępowaniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź występowaniu  
z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną, co 
najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym 
Zebraniu Członków  
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ROZDZIAŁ II 

Cele i środki działania 

§ 7 

Celem Stowarzyszenia jest:  

1.  Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. 

2.  Promowanie rozwoju gospodarczego kraju oraz ochrony środowiska poprzez 
bardziej efektywne wykorzystanie energii na poziomie źródła, przesyłu  
i odbiorcy.  

3. Kreowanie strategii rozwoju województw, powiatów, miast i gmin  
z uwzględnieniem zasad efektywnego wykorzystania energii i ochrony 
środowiska.  

§ 8 

Cele określone w §7 Stowarzyszenie realizuje przez prowadzenie nieodpłatnej 
działalności pożytku publicznego oraz odpłatnej działalności pożytku publicznego. 

§ 8(a) 

Cele określone w §7 Stowarzyszenie realizuje poprzez prowadzenie nieodpłatnej 
działalności pożytku publicznego w zakresie: 

1. Wspólnych działań promujących i wspierających proefektywnościową  
i proekologiczną politykę energetyczną.  

2. Zbierania oraz wymiany informacji i doświadczeń dotyczących oszczędnego 
gospodarowania energią oraz ułatwiania członkom Stowarzyszenia dostępu do 
wiedzy i osiągnięć w tej dziedzinie. 

3. Wymiany doświadczeń dotyczących realizowanych projektów i tworzenia 
rozwiązań powtarzalnych, możliwych do wdrożenia w powiatach, miastach  
i gminach.  

4. Tworzenia bazy danych dotyczących projektów z dziedziny modernizacji  
i restrukturyzacji energetyki ze szczególnym uwzględnieniem danych mających 
znaczenie z punktu widzenia instytucji finansujących i ułatwiających 
przygotowanie dokumentacji wniosków kredytowych.  

5. Informowania członków Stowarzyszenia o krajowych i zagranicznych kredytach  
i subwencjach na przedsięwzięcia w dziedzinie efektywnego wykorzystania 
energii i ochrony środowiska.  

6. Wymiany informacji i opinii o firmach i instytucjach oferujących swe usługi  
w zakresie gospodarki energetycznej.  

7. Występowania do władz centralnych i terenowych w celu tworzenia właściwych 
regulacji prawnych w dziedzinie gospodarki energią oraz reprezentowania w 
tym zakresie członków Stowarzyszenia na forum krajowym.  
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8. Wspierania członków Stowarzyszenia w kreowaniu i realizacji całościowej 
polityki efektywnego wykorzystania energii i ochrony środowiska.  

9. Podejmowania działań wspierających i promujących rozwój krajowych 
technologii oraz produkcji i usług w dziedzinie efektywnego wykorzystania 
energii oraz odnawialnych źródeł energii.  

10. Współdziałania z organami administracji państwowej jak również instytucjami 
organizacjami w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia.  

11. Rozwijania współpracy z zagranicą i reprezentowania Członków 
Stowarzyszenia na forum międzynarodowym. 

12. Włączania się w prace funkcjonującej w krajach Wspólnoty Europejskiej Sieci 
miast „Energie Cités”. 

13. Prowadzenia działalności szkoleniowej i edukacyjnej  z zakresu ochrony 
środowiska. 

§ 8(b) 

Cele określone w §7 Stowarzyszenie realizuje także poprzez prowadzenie odpłatnej 
działalności pożytku publicznego w zakresie: 

1. Podejmowania wspólnych projektów demonstracyjnych i pilotażowych  
w zakresie oszczędnego i proekologicznego gospodarowania energią. 

2.   Organizowania szkoleń, seminariów i konferencji z udziałem specjalistów z kraju 
i zagranicy.  

3.  Podejmowania i prowadzenia działalności wydawniczej w celu propagowania 
idei przyjaznego środowisku gospodarowania energią. 

 

§ 8(c) 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach 
określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej 
Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do 
podziału między jego członków.  

 

ROZDZIAŁ III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 9 

1.  Członkostwo może przybierać formy:  

a. Członkostwa Zwyczajnego,  

b. Członkostwa Wspierającego,  
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c. Członkostwa Honorowego. 

2.  Kandydat na członka zwyczajnego lub wspierającego przedkłada pisemną 
deklarację stwierdzającą wolę przystąpienia do Stowarzyszenia.  

3.  Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie 
Członków na wniosek Zarządu. 

§ 10 

1.  Członkami Stowarzyszenia są województwa, powiaty, miasta oraz gminy.  

2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia reprezentowani są na forum 
Stowarzyszenia przez upoważnionych przedstawicieli swych organów zwanych 
dalej „przedstawicielami”.  

§ 11 

1.  Przyjmowanie członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu 
Stowarzyszenia.  

2.  Wnioskowanie o skreślenie z listy członków zwyczajnych należy do kompetencji 
Zarządu.  

§ 12 

1.  Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna lub osoba 
fizyczna - krajowa lub zagraniczna, której działalność nie koliduje z celami 
statutowymi Stowarzyszenia i która dla poprawienia działalności 
Stowarzyszenia deklaruje składkę członkowską. Członek wspierający może 
zadeklarować na rzecz Stowarzyszenia pomoc rzeczową lub finansową.  

2.  Członek wspierający, będący osobą prawną, działa w Stowarzyszeniu poprzez 
wyznaczonego przez siebie pełnomocnika.  

3. Przyjęcia i skreślenia z listy członków wspierających dokonuje Zarząd 
Stowarzyszenia.  

4.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia może 
zwolnić członka wspierającego z opłacania składek członkowskich.  

§ 13 

1.  Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła 
wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób 
wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.  

2.  Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.  

§ 14 

1.  Członkowie zwyczajni mają prawo do:  

a. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, 

b. korzystania z pomocy i majątku Stowarzyszenia, 
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c. zgłaszania wniosków i opinii dotyczących działalności Stowarzyszenia, 

d. obecności na posiedzeniu władz. 

2.  Członek zwyczajny jest zobowiązany do:  

a. aktywnego uczestniczenia w prawach i realizacji celów Stowarzyszenia,  

b. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,  

c. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących  
w Stowarzyszeniu.  

§ 15 

1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa 
wyborczego, posiada prawa określone w § 14 ust.1 pkt. b - d.  

2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym  
w statutowych władzach Stowarzyszenia.  

3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się  
z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał 
Stowarzyszenia. 

4. Członek honorowy jest zobowiązany do przestrzegania statutu, regulaminu i 
uchwał Stowarzyszenia. 

§ 16  

Członkostwo wygasa przez:  

1.  Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie z zachowaniem zasad i formy 
przewidzianej dla przystąpienia do Stowarzyszenia, po uprzednim uregulowaniu 
składek członkowskich i innych zobowiązań. 

2.  Wykluczenie uchwałą Zarządu z powodu niepłacenia składki członkowskiej 
przez okres dłuższy niż 6 miesięcy lub rażącego naruszenia zasad i celów 
określonych statutem. 

3.  Śmierć członka lub utratę osobowości prawnej przez członka wspierającego. 

4. Wykluczenie, w przypadku członka wspierającego, w razie stwierdzenia 
rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, 
uchwał i regulaminów.  

5. Wykluczenie, w przypadku członka wspierającego, w wyniku prawomocnego 
orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci 
pozbawienia praw publicznych. 

6. Pozbawienie członkostwa honorowego w wyniku uchwały władzy 
Stowarzyszenia, która członkostwo nadała. 
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ROZDZIAŁ IV 

Władze Stowarzyszenia 

§ 17 

1.  Władzami Stowarzyszenia są:  

a. Walne Zebranie Członków,  

b. Zarząd Stowarzyszenia,  

c. Komisja Rewizyjna.  

2.  Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.  

3.  Wybory władz odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym, o czym 
każdorazowo decydują przedstawiciele na Walnym Zebraniu Członków.  
 

Walne Zebranie Członków 

§ 18 

1.  Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  

2.  Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  

§ 19 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:  

1.  Uchwalanie programu działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie 
sprawozdań z ich wykonania.  

2.  Rozpatrywanie sprawozdań z działalności:  

a. Zarządu Stowarzyszenia,  

b. Komisji Rewizyjnej.  

3.  Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd i Komisję 
Rewizyjną.  

4.  Wybór:  

a. Zarządu Stowarzyszenia,  

b. Komisji Rewizyjnej.  

5.  Uchwalenie statutu i jego zmian.  

6.  Uchwalenie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia: Zarządu, Komisji 
Rewizyjnej.  

7.  Ustalenie wysokości składek członkowskich i zasad okresowego zwolnienia  
z płacenia składek.  

8.  Ustalanie wysokości zobowiązań podejmowanych przez Stowarzyszenie.  
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9.  Podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania Stowarzyszenia.  

10.  Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania 
Członków.  

§ 20 

1.  Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz na rok.  

2.  O terminie Walnego Zebrania Członków i proponowanym porządku obrad 
Zarząd powinien zawiadomić delegatów co najmniej 30 dni przed terminem 
rozpoczęcia Zebrania.  

§ 21 

1.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane:  

a. na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia,  

b. na żądanie Komisji Rewizyjnej,  

c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.  

2.  Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Członków w terminie do 2 miesięcy od 
daty otrzymania żądania, wniosku lub podjęcia uchwały.  

§ 22 

W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:  

a.   z głosem decydującym przedstawiciele,  

b. z głosem doradczym członkowie ustępujących władz Stowarzyszenia, 
członkowie wspierający, honorowi i osoby zaproszone.  

§ 23 

1.  Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością 
głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby przedstawicieli, jeżeli 
postanowienia statutu nie stanowią inaczej.  

2.  W wypadku udzielania absolutorium lub zmiany Zarządu, uchwały zapadają 
kwalifikowaną większością 2/3 głosów.  

3.  W razie braku wymaganej większości przedstawicieli wymienionej w ust. 1 i 2 
Zebranie odbywa się w drugim terminie i wówczas, bez względu na liczbę 
obecnych, uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.  

Zarząd  

§ 24 

1.  Zarząd składa się z 3 do 7 osób wybranych spośród przedstawicieli.  

2.  Zarząd może dołączyć do swego składu, podczas trwania kadencji, nowych 
członków spośród przedstawicieli na miejsce przedstawicieli ustępujących,  
w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu Zarządu.  
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3.  Członkowie Zarządu nie biorący udziału w 3 posiedzeniach Zarządu bez 
usprawiedliwienia zostają skreśleni ze składu Zarządu.  

§ 25 

Do zakresu działania Zarządu należy:  

1.  Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.  

2.  Przygotowywanie projektów planów działania i budżetu Stowarzyszenia oraz 
sporządzanie sprawozdań z ich wykonania.  

3.  Podejmowanie decyzji w sprawach przedstawionych przez Prezydium Zarządu.  

4.  Zwoływanie Walnych Zebrań Przedstawicieli.  

5.  Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.  

6.  Rozpatrywanie sprawozdań z działalności stałego Biura Stowarzyszenia.  

7.  Podejmowanie decyzji o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji 
międzynarodowej z zachowaniem zasad wynikających z § 6 niniejszego statutu.  

8.  Podejmowanie uchwał w sprawach Stowarzyszenia nie należących do 
właściwości innych władz.  

9.  Zarząd może powołać Radę Programową oraz określić regulamin jej pracy.  

§ 26 

1.  Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez jego Prezydium w miarę potrzeby, 
nie rzadziej niż raz na kwartał roku kalendarzowego.  

2. Uchwały Zarządu: 

a. zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 
składu Zarządu, 

b. mogą być podejmowane w głosowaniu elektronicznym, przy czym osoby 
które nie wezmą w nim udziału, uważa się za głosujące przeciw. 

3.  W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Komisji Rewizyjnej.  

4.  Do pracy w Zarządzie z głosem doradczym i opiniującym Prezydium Zarządu 
może zaprosić przedstawicieli oraz pełnomocników członków wspierających  
i honorowych.  

5.  W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby 
zaproszone przez Zarząd, w tym członkowie Rady Programowej.  

§ 27 

Zarząd wybiera ze swego składu Prezydium: Prezesa, Wiceprezesa (pełniącego 
obowiązki Sekretarza) i Skarbnika.  

§ 28 

Do zakresu działania Prezydium Zarządu należy:  
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1.  Wytyczanie kierunku działalności i zadań stałego Biura Stowarzyszenia,  

2.  Nadzór nad bieżącą działalnością stałego Biura Stowarzyszenia,  

3.  Opracowywanie projektów planów działalności i budżetu Stowarzyszenia,  

4.  Ustalanie regulaminów i instrukcji organizacyjnych,  

5.  Inicjowanie i prowadzenie innych prac wynikających z postanowień statutu.  

§ 29 

1.  Organizację i tryb pracy Prezydium Zarządu określa regulamin uchwalony przez 
Zarząd.  

2.  Do realizacji zadań określonych w §28 powołuje się stałe Biuro Stowarzyszenia.  

3.  Pracami Biura kieruje Dyrektor Biura.  

4.  Dyrektor Biura jest pracownikiem etatowym zatrudnionym przez Prezesa 
Zarządu Stowarzyszenia po uzyskaniu akceptacji Zarządu Stowarzyszenia.  

5.  Zakres kompetencji Dyrektora Biura określa Zarząd.  

Komisja Rewizyjna  

§ 30 

1.   Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia.  

2.   Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 przedstawicieli, którzy wybierają spośród 
siebie Przewodniczącego i Sekretarza.  

3. Członkiem Komisji Rewizyjnej może zostać tylko osoba, która nie została 
skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

4.  Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać 
z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu 
zatrudnienia. 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymują z tytułu pełnienia funkcji 
wynagrodzenia, natomiast otrzymują oni z tego tytułu zwrot uzasadnionych 
kosztów. 

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej powiadamiani są o zamiarze podjęcia uchwał w 
głosowaniu elektronicznym. 

 

§ 31 

1.  Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia odbywa się co najmniej raz  
w roku.  

2.  Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.  
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§ 32 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:  

1.  Kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej 
Stowarzyszenia.  

2.  Kontrola opłacania składek członkowskich.  

3. Składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną 
działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu 
Zarządowi.  

4.  Przedstawienie Zarządowi lub jego Prezydium wniosków w sprawie działalności 
Stowarzyszenia.  

 

ROZDZIAŁ V 

Majątek Stowarzyszenia 

§ 33 

Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości i nieruchomości oraz fundusze.  

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:  

a. wpływy z wpisowego i składek członkowskich, 

b. wpływy z działalności statutowej i gospodarczej, 

c. dotacje, 

d. zapisy i darowizny. 

§ 34 

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie  
z obowiązującymi przepisami.  

§34(a) 

1.  Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem 
Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub 
pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku 
małżeńskim 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, zwanym dalej „osobami 
bliskimi”. 

2.  Zabrania się  przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz 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. 



 11 

 3. Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia 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 ze statutowego celu Stowarzyszenia. 

4. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od 
podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie 
organów lub pracownicy oraz ich osób  bliskich. 

 

§34(b) 

1.  Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą tylko w rozmiarach 
służących realizacji celu, o którym mowa w § 7.  

2. Działalność w zakresie realizacji celu, o którym mowa w §7, podlega 
wyodrębnieniu od działalności gospodarczej w sposób zapewniający należytą 
identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym. 

§ 35 

1. Oświadczenie w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składa dwóch 
członków Zarządu spośród czterech wyznaczonych przez Walne Zebranie 
Członków, w tym obligatoryjnie jedna osoba z Prezydium.  

2. Oświadczenie w innych sprawach niż wymienione w punkcie 1. składa Prezes 
lub Wiceprezes.  

ROZDZIAŁ VI 

Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia 

§ 36 

1.  Zmiana statutu i rozwiązywanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego 
Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co 
najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.  

2.  W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu 
Stowarzyszenia, zadecyduje ono o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia  
i powoła Komisję Likwidacyjną.  

§ 37 

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego 
postanowienia Sądu Rejestrowego. 
 
 
 

 
 
 

 


