STATUT
STOWARZYSZENIA WSPIERANIA
INICJATYW SPOŁECZNYCH NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
w GRAJEWIE

Rozdział I Postanowienia ogólne
&1
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest organizacją społeczną reprezentującą interesy osób
niepełnosprawnych, ich rodzin, opiekunów oraz osób zagrożonych i dotkniętych
wykluczeniem społecznym.
&2
Stowarzyszenie działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach, zgodnie z porządkiem
prawnym i Konstytucją RP.
&3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest
miasto Grajewo.
&4
Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.
&5
1) Stowarzyszenie

opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do

prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
2) Stowarzyszenie

może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach

służących realizacji celów statutowych.
3) Cały dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może
być przeznaczony do podziału między jego członków.
&6
Stowarzyszenie używa własnych pieczęci, znaków, odznak, barw itp. na zasadach
określonych w szczegółowych przepisach.
&7
Stowarzyszenie może współdziałać z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami o tym samym profilu działania oraz może być członkiem tych organizacji.

Rozdział II Cele i sposoby ich realizacji
&8
Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:
1) Pełna integracja osób niepełnosprawnych z ogółem społeczeństwa.
2) Znoszenie barier architektonicznych, psychicznych, społecznych, komunikacyjnych i
innych, które utrudniają osobom niepełnosprawnym aktywnie i godnie uczestniczyć w życiu
społecznym i korzystać z pełni praw obywatelskich.
3) Pomoc w zdobywaniu potrzebnego sprzętu rehabilitacyjno - ortopedycznego i ułatwianie
życia osobom niepełnosprawnym.
4) Uwrażliwianie społeczeństwa na potrzeby ludzi niepełnosprawnych,
5) Organizowanie grup wzajemnego wsparcia i samopomocy.
6) Zdobywanie funduszy na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym.
7) Organizowanie obozów rehabilitacyjnych.
8) Organizowanie zajęć rehabilitacyjno - terapeutycznych.
9) Działanie na rzecz osób zagrożonych i dotkniętych wykluczeniem społecznym.
&9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) Dialog i współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej, Kościołem
Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, organizacjami społecznymi, placówkami,
osobami fizycznymi oraz ze wszystkimi ugrupowaniami społecznymi, politycznymi
i gospodarczymi na rzecz integracji i rehabilitacji społecznej.
2) Współpracę z krajowymi, zagranicznymi
i międzynarodowymi organizacjami mającymi podobny profil działania.
3) Inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form popularyzujących cele Stowarzyszenia,
4) Gromadzenie środków umożliwiających realizację zadań statutowych Stowarzyszenia.
5) Prowadzenie działalności gospodarczej.
6) Prowadzenie działalności charytatywnej.
7) Prowadzenie na zlecenie w szczególności organów władzy państwowej i samorządowej
zadań państwowych na rzecz osób niepełnosprawnych.
8) Promowanie idei woluntaryzmu i bezinteresownej pomocy.
9) Organizowanie samopomocy członkowskiej
mającej na celu przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, bezradności, bezwartościowości i
osamotnienia, szczególnie wśród osób najciężej poszkodowanych.

10) Organizowanie imprez kulturalno - rozrywkowych, rajdów i wycieczek.
11) Aktywizację społeczności lokalnej na rzecz wspólnego rozwiązywania problemów osób
niepełnosprawnych.
12) Pozyskiwanie sponsorów i ofiarodawców, których darowizny będą umożliwiały
konkretną pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
13) Podejmowanie i popieranie inicjatyw społecznych zgodnie z celami statutowymi
Stowarzyszenia.
14) Udzielenie pomocy interwencyjnej w załatwianiu indywidualnych spraw osób
niepełnosprawnych.
15) Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w zakresie niezbędnych
form pomocy osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom.
16) Ujawnianie barier społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych i innych
ograniczających kontakt osób niepełnosprawnych ze środowiskiem i utrudniających im
rehabilitację oraz występowanie do kompetentnych władz z wnioskiem o ich usunięcie.
17) Popieranie i promowanie różnych dziedzin twórczości osób niepełnosprawnych.
18) Propagowanie w środowisku pracodawców ustawowych możliwości zatrudniania ludzi
niepełnosprawnych.
19) Opracowania adekwatnych rozwiązań prawnych dostępu osób niepełnosprawnych do
różnego rodzaju stanowisk pracy zgodnie z ich możliwościami fizycznymi, kwalifikacjami i
zainteresowaniami.
20) Inne formy pomocne realizacji celów statutowych.
21) Prowadzenie działań w zakresie integracji społecznej osób zagrożonych i dotkniętych
wykluczeniem społecznym.
Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki
&10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą, się na:
1). Członków zwyczajnych,
2). Członków wspierających,
3). Członków honorowych.
&11
1) Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna niepełnosprawna, posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych, która pragnie wnieść wkład pracy społecznej w
urzeczywistnieniu celów Stowarzyszenia.
2) Członkiem zwyczajnym może być również małoletnia osoba niepełnosprawna w wieku od

13 do 18 lat.

&12
1) Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności

prawnych

lub

osoba

prawna

zainteresowana

statutową

działalnością

Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
Członkowie wspierający biorą udział
w działalności Stowarzyszenia osobiście lub przez upełnomocnionego przedstawiciela.
2) Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, która pragnie wnieść wkład pracy społecznej na rzecz osób
niepełnosprawnych.
3) Członek

wspierający

obowiązany

jest

do

regularnego

wywiązywania

się

z

deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał
i regulaminów władz Stowarzyszenia.
&13
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie
pisemnej deklaracji.
&14
Za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków na wniosek zarządu
może nadać:
1).Członkom zwyczajnym i wspierającym - osobom fizycznym tytuł „Zasłużony Działacz
Stowarzyszenia”,
2). Członkom wspierającym - osobom prawnym tytuł „Zasłużony dla stowarzyszenia”.
&15
Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei
Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
&16
Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na
wniosek Zarządu.
&17
Członek zwyczajny ma prawo:
1) Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków.
2) Wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia.
3) Uczestniczenia w zebraniach, odczytach, sympozjach, itp., imprezach organizowanych

przez władze Stowarzyszenia.
4) Zgłaszanie wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia.
5) Korzystania ze wszelkich form działalności i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach
określonych przez jego władze.
6) Pomocy w zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjno—ortopedyczny i ułatwiający życie
osobom niepełnosprawnym oraz wszelkiej innej pomocy na zasadach określonych przez
władze Stowarzyszenia.
7) Brania udziału w działalności stowarzyszenia,
8) Noszenia odznaki organizacyjnej.
&18
Członkom wspierającym przysługują te same prawa co członkom zwyczajnym wymienione
w paragrafie 17 z wyjątkiem 2 punktu.
&19
Członkom zwyczajnym małoletnim w wieku od 16 do l8 lat nie przysługuje czynne i bierne
prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.
&20
Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
1) Aktywnie realizować cele statutowe Stowarzyszenia.
2) Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów uchwał Władz Stowarzyszenia.
3) Członkowie zwyczajni i wspierający są zobowiązani do regularnego opłacania składek
członkowskich.
&21
Członkowi honorowemu przysługują wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z
wyjątkiem opłacania składek członkowskich.
&22
1) Utrata członkostwa następuje w razie:
1.1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie do
Zarządu,
1.2. śmierci członka,
1.3. skreślenia z listy członków z powodu uchylania się od obowiązku płacenia składek
członkowskich przez okres pół roku, pomimo pisemnego upomnienia, bądź długotrwałego
zaprzestania działalności w Stowarzyszeniu przy jednoczesnym wywiązywaniu się z
obowiązku świadczenia składek,
1.4. wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego

orzeczenia Sądu

Koleżeńskiego, w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i
regulaminów łub działania na szkodę Stowarzyszenia,
1.5. rozwiązania stowarzyszenia.
2) W przypadku określonym w ust. l pkt.3 Zarząd, a w przypadku określonym w ust. 1 pkt. 4
Sąd Koleżeński zobowiązani są zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając
przyczynę skreślenia lub wykluczenia, wskazując jednocześnie władzę uprawnioną do
rozpatrzenia odwołania oraz termin złożenia odwołania. Uchwały oraz orzeczenia w wyżej
określonych sprawach mogą być zaskarżone w terminie 30 dni, od daty ich doręczenia
3) Ponowne przyjęcie do stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub
wspierające na podstawie ust. l pkt.3 następuje na podstawie uchwały Zarządu.
Rozdział IV Struktura organizacyjna władz:
&23
Władzami Naczelnymi Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków.
2) Zarząd.
3) Komisja Rewizyjna.
4) Sąd koleżeński.
1) Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się
w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania członków.
Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2) Prezes Zarządu i Komisji Rewizyjnej, powinien być wybrany spośród osób
niepełnosprawnych.
3) Władze Stowarzyszenia mają prawo do uzupełnienia swego składu o nowych członków w
miejsce tych, którzy ustąpili w czasie trwania kadencji, z tym, że liczba dokooptowanych
członków danej władzy nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
4) Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
członków.
W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
Walne Zebranie Członków
&25
1) Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, jest zwoływane w
trybie zwyczajnymi nadzwyczajnym.

2) W walnym zgromadzeniu członków biorą udział:
2.1.

z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i honorowi,

2.2.

z głosem doradczym - członkowie wspierający i zaproszeni goście.

3) O

terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd powiadamia

członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
&26
Walne zgromadzenie członków zwoływane jest przez Zarząd jeden raz w roku, w ciągu
trzech miesięcy po upływie roku kalendarzowego.
&27
Nadzwyczajne zebranie członków zwołuje zarząd z własnej inicjatywy i na wniosek Komisji
Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
&28
1) Zarząd stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały.
2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje nad sprawami, dla których
zostało zwołane.
& 29
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) Ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.
2) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej
i Sądu Koleżeńskiego,
3) Udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji
Rewizyjnej.
4) Wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Samorządu Koleżeńskiego.
5) Uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia.
6) Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
7) Uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia.
8) Podejmowanie uchwał oraz wyrażanie opinii w sprawach, które ze względu na szczególne
znaczenie wymagają decyzji ogółu uprawnionych członków.
9) Nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
10) Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich.
11) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przekazaniu jego majątku.
12) Podejmowanie innych uchwał w sprawach wymagających rozstrzygnięcia przez Walne
Zebranie Członków.

&30
Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały przy obecności w I terminie co
najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w II terminie - bez względu na liczbę
obecnych, o czym należy zamieścić wzmiankę w zawiadomieniu.
ZARZĄD
&31
Zarząd, będący najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami
Członków, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę i działalność
odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.
&32
1) Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zebranie
Członków.
2) Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, 1-2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
3) Zasady i tryb wybierania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
4) Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak, niż raz na
2 miesiące.
&33
W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz inni zaproszeni goście.
&34
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy;
1). Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.
2). Realizowanie uchwał i postanowień Walnego Zebrania Członków.
3). Uchwalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz sporządzanie sprawozdań
z ich wykonania.
4). Kierowanie działalnością oraz zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
5). Reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
6). Sprawy członkowskie (przyjmowanie, skreślanie z listy, wykluczanie).
7). Określanie wysokości składek członkowskich w Stowarzyszeniu oraz zasad ich
pobierania.
8). Podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych, zagranicznych i
międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia na
zagraniczne i międzynarodowe konferencje, zjazdy i inne.
9). Zawieranie porozumień o współpracy z organami władzy administracji państwowej,

instytucjami i władzami naczelnymi innych organizacji.
10). Podejmowanie decyzji w sprawie nabywania lub zbywania nieruchomości.
11). Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
12). Zwoływanie i przygotowywanie materiałów na zebrania członków.
13). Zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków godności członka
honorowego Stowarzyszenia.
14). Przyznawanie dyplomów, odznak, odznaczeń, nagród pieniężnych, rzeczowych i innych
darowizn.
15). Zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków osobom fizycznym
tytułu „Zasłużonego Działacza Stowarzyszenia”.
16). Podział środków uzyskanych z działalności Stowarzyszenia na poszczególne dziedziny
działalności statutowej.
17). Prowadzenie innych prac wynikających z postanowień Statutu.
&35
Do obowiązku wszystkich członków Zarządu należy również wykonywanie przydzielonych
im indywidualnie zadań.
&36
Zarząd może powoływać komitety, sekcje i grupy robocze do realizacji konkretnych zadań
wynikających ze statutowych celów Stowarzyszenia.
&37
Zarząd do prowadzenia bieżącej działalności może powołać biuro Zarządu.

Komisja Rewizyjna
&38
1). Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2). Komisja Rewizyjna wybierana przez Walne Zebranie Członków składa się z 3 - 5
członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.
3). Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia z członkami Zarządu,
b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów
lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt.8 ustawy z dn. 3 marca
2000 roku o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

&39
Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:
1). Przeprowadzenie

co

najmniej

raz

w

roku

kontroli

całokształtu

działalności

Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem
celowości, rzetelności i gospodarności.
2). Składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań z własnej działalności oraz
stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu
Zarządowi Stowarzyszenia.
3). Uchwalanie własnego regulaminu działania,
4). Zwoływanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd, w
terminie lub trybie ustalonym w statucie,
5). Prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu, celem omówienia uwag, wniosków i
zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej; posiedzenie Zarządu w takim
przypadku winno się odbywać nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku
(żądania).
&40
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący w miarę potrzeb lecz nie rzadziej
niż dwa razy w roku.
Sad Koleżeński
&41
Sąd Koleżeński jest władzą Stowarzyszenia powołaną do:
1) Rozpatrywania spraw wniesionych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną, w odniesieniu do
osób pełniących funkcje we władzach Stowarzyszenia.
2) Uchwalania regulaminu określającego tryb i zasady działania sądu w Stowarzyszeniu.
3) Rozstrzygania sporów między członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności
Stowarzyszenia.
4) Rozpatrywania spraw członków dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminu i
uchwał Władz Stowarzyszenia.
5) Składania okresowych sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
&42
1) Sąd Koleżeński składa się z 3 - 5 osób i wybiera ze swego grona przewodniczącego i
sekretarza.
2) Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach
Stowarzyszenia.

&43
Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary:
1) Upomnienia.
2) Nagany.
3) Zawieszenia w sprawach członka na okres od 1 -12 miesięcy.
4) Wykluczenia ze stowarzyszenia.

Rozdział V Majątek i fundusze Stowarzyszenia
&44
Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze oraz inne dochody.
1). Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1.1 .Składki członkowskie,
1.2.Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących, własność lub będących w
użytkowaniu Stowarzyszenia,
1.3. Dotacje,
1.4. Darowizny, zapisy i spadki,
1.5. Wpływy z działalności statutowej,
1.6. Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów,
1.7. Dochody z ofiarności publicznej,
1.8. Inne wpływy.
2). Środki pieniężne, niezależne od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane
wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu
bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
3). Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w
stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, 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, związanych dalej
osobami bliskimi,
b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz ich 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,

c) 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 wynika ze statutowego celu organizacji, zakupu na szczególnych
zasadach towaru i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
&45
1) Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia
oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy Prezesa lub wiceprezesa i skarbnika
lub dwóch innych osób upoważnionych przez Zarząd.
2) Do ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy członków Zarządu.

Rozdział VI Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
&46
1) Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia
przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2) Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Rozdział VII Postanowienia końcowe
&47
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego
postanowienia sądu rejonowego.

