
-PROJEKT-

STATUT STOWARZYSZENIA

DeSki

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Warszawskie Towarzystwo Sportowe DeSki w skrócie WTS 

DeSki i w dalszych postanowieniach Statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie  jest  powołane  dla  organizacyjnego  i  merytorycznego  wspierania 

działań  wychowawczych  i  opiekuńczych  młodzieży  oraz  prowadzi  działalność  w  zakresie 

sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży, nauki, szkolnictwa, edukacji, oświaty i wychowania, 

kultury oraz sztuki.

§ 3

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa. 

2. Terenem  działań  jest  Rzeczpospolita  Polska.  Dla  właściwego  realizowania  swoich 

celów Stowarzyszenie może prowadzić  działalność poza granicami  kraju,  zgodnie  z 

obowiązującymi przepisami prawa.

3. Stowarzyszenie  może  być  członkiem  krajowych  i  międzynarodowych  organizacji  o 

podobnym profilu działania. 

§ 4

1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. 

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy 

Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.) oraz 

niniejszego statutu i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
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3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w 

odrębnych  przepisach.  Dochód  z  działalności  gospodarczej  służy  realizacji  celów 

statutowych.  Stowarzyszenie  może  zatrudniać  pracowników,  w  tym  członków 

Stowarzyszenia, lub zlecać czynności innym podmiotom, w zakresie służącym realizacji 

jego celów statutowych. 

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, logo, znaku oraz barw i godła. 

§ 6

1. Stowarzyszenie  jest  dobrowolną,  samorządną  i  trwałą  organizacją  o  celach 

niezarobkowych, samodzielnie określającą swoje cele, programy działania i struktury 

organizacyjne oraz uchwalającą akty wewnętrzne określające jej działalność.

2. Stowarzyszenie  opiera  swoją  działalność  na  pracy  społecznej  osób  w  nim 

stowarzyszonych. Do prowadzenia swych prac może zatrudniać pracowników, w tym 

swoich członków.

§ 7

Celami Stowarzyszenia są:

a) popularyzowanie  kultury  fizycznej  wśród  swoich  członków  oraz  innych  osób 

zainteresowanych aktywnością sportową,

b) kształtowanie  postaw  członków  Stowarzyszenia  w  kierunku  szlachetnego 

współzawodnictwa, szacunku dla partnerów i trudu rywalizacji,

c) podstawowymi dyscyplinami rozwijanymi i propagowanymi przez Stowarzyszenie są:

narciarstwo zjazdowe, tenis, kolarstwo, squash, snowboard, kitesurfing i windsurfing. 

d) rozwój i  propagowanie sportu jako formy rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 

aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich integracja z osobami sprawnymi.
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§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności w następujący sposób:

a) prowadzi  szkolenie  dzieci  i  młodzieży w podstawowych dyscyplinach rozwijanych i 

propagowanych przez Stowarzyszenie,

b) propaguje sport wśród społeczeństwa,

c) organizuje zawody i imprezy sportowe,

d) organizuje szkolenie w postaci kursów, treningów i obozów sportowych,

e) prowadzi działalność socjalną polegającą na świadczeniu przez Stowarzyszenie usług 

na rzecz różnych form wypoczynku,  działalności  kulturalno-oświatowej  i  sportowo-

rekreacyjnej,

f) bierze udział w imprezach sportowych organizowanych przez władze sportowe i inne 

organizacje,

g) nabywa i  buduje obiekty,  nabywa i  gromadzi  sprzęt przeznaczony do prowadzenia 

działalności statutowej,  

h) zarządza  i  administruje  urządzeniami  sportowymi,  sprzętem i  obiektami  będącymi 

własnością Stowarzyszenia,

i) współpracuje  w  zakresie  rozwoju  wychowania  fizycznego  i  sportu  z  władzami 

państwowymi oraz samorządowymi,

j) współdziała z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach działania,

k) prowadzi  dozwoloną  przez  właściwe  przepisy  działalność  gospodarczą  w  zakresie 

niezbędnym do wspierania i realizacji celów statutowych.

§ 9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem Wspierającym Stowarzyszenia. 
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§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

I. Uczestników.

II. Zwyczajnych.

III. Wspierających.

IV. Honorowych.

§ 11

1. Członkiem Uczestnikiem Stowarzyszenia może być osoba, która nie ukończyła  18 roku 

życia, pod warunkiem że:

a. złoży pisemną deklarację, przy czym jeżeli małoletni nie ukończył 16 roku życia to 
deklaracja  ta  musi  być  potwierdzona  przez  jego  rodziców  lub  prawnych 
opiekunów,

b. zostanie przyjęta przez Zarząd,

c. uiści wpisowe.

2. Członkom  Uczestnikom  Stowarzyszenia  nie  przysługuje  bierne  ani  czynne  prawo 

wyborcze.

3. Po ukończeniu 18 roku życia członkostwo Uczestnika Stowarzyszenia ustaje.

4. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, 

która  złoży  pisemną  deklarację  zawierającą  rekomendację  co  najmniej  trzech 

Członków  Zwyczajnych  o  stażach  członkowskich  nie  krótszych  niż  5  lat,  a  także 

pozytywną opinię Rady Stowarzyszenia, a ponad to uiści wpisowe.

5. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu 

3 miesięcy od daty złożenia deklaracji.

6. Członkiem  Wspierającym  Stowarzyszenia  może  zostać  osoba  fizyczna  lub  prawna 

deklarująca  pomoc  finansową,  rzeczową  lub  merytoryczną  w  realizacji  celów 
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Stowarzyszenia,  a  także  rodzice  lub  prawni  opiekunowie  członków  Uczestników 

Stowarzyszenia  po  złożeniu  pisemnej  deklaracji.  Członkom  Wspierającym  nie 

przysługuje  bierne  ani  czynne  prawo  wyborcze.  Przyjęcia  członków  Wspierających 

dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia 

deklaracji. 

7. Członkiem  Honorowym  Stowarzyszenia  może  być  osoba  fizyczna,  która  wniosła 

wybitny wkład w działalność i  rozwój Stowarzyszenia i  była członkiem Zwyczajnym 

Stowarzyszenia. Członkiem honorowym zostaje się po przyjęciu uchwały przez Walne 

Zebranie  na  wniosek  Zarządu  albo  co  najmniej  10  członków  Zwyczajnych 

Stowarzyszenia.  Każdy  członek  Honorowy  jest  zwolniony  od  płacenia  składek 

natomiast przysługują mu wszelkie prawa członka Zwyczajnego.

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

1. Za  wyjątkiem  członków Uczestników  i  członków  Wspierających,  uczestniczyć  w 

Walnych  Zebraniach  z  prawem głosu,  wybierać  i  być  wybieranym  do organów 

Stowarzyszenia. 

2. Korzystać  z  obiektów,  urządzeń  i  sprzętu  Stowarzyszenia  w  ramach 

obowiązujących przepisów i regulaminów.

3. Uprawiać  wybrane  dyscypliny  sportu  i  rekreacji  oraz  brać  udział  w  imprezach 

organizowanych przez Stowarzyszenie.

4. Nosić odznakę Stowarzyszenia.

5. Być nagradzani za działalność sportową lub społeczną w Stowarzyszeniu zgodnie z 

odrębnymi przepisami.

6. Z ważnych przyczyn zawieszać członkostwo na czas określony.

§ 13

Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:
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1. Branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia.

2. Godne  i  etyczne  postępowanie  oraz  stosowanie  zasad  fair-play  w  aktywności 

sportowej i działalności społecznej.

3. Stosowanie  się  do  postanowień statutu,  regulaminów,  a  także uchwał  i  zarządzeń 

władz Stowarzyszenia.

4. Wykazywanie dbałości o majątek Stowarzyszenia.

5. Regularne opłacanie składek w wysokości ustalonej przez Zarząd, w terminie do dnia 

31 stycznia każdego roku kalendarzowego z góry.

6. Reprezentowanie barw Stowarzyszenia w szlachetnej rywalizacji sportowej.

§ 14

Członkostwo ustaje na skutek:

1. Dobrowolnego  wystąpienia  zgłoszonego  na  piśmie  do  Zarządu  po  uregulowaniu 

zobowiązań wobec Stowarzyszenia. 

2. Śmierci. 

3. Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu za zaleganie 

z  zapłatą  składek,  zgodnie  z  § 13  pkt  5,  w  terminie  30  dni  od  dnia  doręczenia 

upomnienia na adres poczty elektronicznej lub adres zamieszkania, wskazane przez 

członka w deklaracji członkowskiej, lub nowy zaktualizowany przez członka adres.

4. Wykluczenia członka przez Zarząd za ciężkie naruszenie postanowień Statutu, 

działalność  na  szkodę  Stowarzyszenia,  a  także  za  popełnienie  innego  ciężkiego 

przewinienia  lub  rażąco  nagannego  zachowania,  w  tym  sprzecznego  z  prawem. 

Wykluczenie członka przez Zarząd wymaga sporządzenia pisemnego uzasadnienia. O 

wykluczeniu  decyduje  Zarząd  uchwałą.  Od  uchwały  w  przedmiocie  wykluczenia 

przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

składane za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania jest 

ostateczna. 
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§ 15

Za  niestosowanie  się  do  postanowień  Statutu,  regulaminów  oraz  za  wykroczenia 

dyscyplinarne  i  naruszenie  etyki  Zarządowi  przysługuje  prawo  nakładania  na  członków 

następujących kar:

1. Upomnienia ustnego lub pisemnego.

2. Nagany.

3. Zawieszenia w prawach członkowskich na okres od czterech tygodni do trzech lat, 

które polega ono na okresowym pozbawieniu wszystkich uprawnień statutowych.

4. Wykluczenia i utraty członkostwa, zgodnie z § 14 ust. 4 powyżej.

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie.

2. Zarząd.

3. Komisja Rewizyjna.

4. Rada Stowarzyszenia.

§ 17

1. Wybór władz Stowarzyszenia: Zarządu i Komisji Rewizyjnej, odbywa się w głosowaniu 

tajnym. 

2. Członkowie  władz  Stowarzyszenia  mogą  być  wybierani  jedynie  z  pośród  członków 

Zwyczajnych i Honorowych Stowarzyszenia.

§ 18

1. Kadencja członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. Mandat wygasa wraz z 

wyborem nowych członków w. w. organów przez Walne Zebranie, z zastrzeżeniem § 28 

Statutu.

2. Członkowie  władz  Stowarzyszenia  pełnią  swe  funkcje  honorowo.  Wyjątek  stanowi 

urzędujący członek Zarządu, który otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie.  Członkom 
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Zarządu przysługuje  dieta  za  każde  odbyte  posiedzenie  Zarządu.  Członkowie  Zarządu 

mogą  otrzymywać  nagrody  rzeczowe  lub  pieniężne  przyznawane  przez  Radę 

Stowarzyszenia na wniosek Prezesa Zarządu.

3. Mandat  członków  władz  Stowarzyszenia  wygasa  wraz  z  ustaniem  członkostwa  w 

Stowarzyszeniu,  zgodnie  z  § 14,  pisemnej  rezygnacji  lub  wraz  z  końcem kadencji  po 

wyborze nowych członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, następuje 

uzupełnienie ich składu, z zastrzeżeniem § 23 pkt 1 lit. c.

§ 19

Jeżeli  szczególne  postanowienia  Statutu  nie  stanowią  inaczej,  uchwały  wszystkich  władz 

Stowarzyszenia zapadają zwykłą  większością,  przy  czym dla ich ważności  wymagana jest 

obecność  co  najmniej  połowy  z  ogólnej  liczby  osób  uprawnionych  do  głosowania,  z 

zastrzeżeniem § 22 Statutu. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. 

§ 20

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie może być: 

a. Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbywa się co cztery lata, nie później 

niż do    końca czerwca danego roku kalendarzowego, 

b. Sprawozdawcze,  które  odbywa się  co roku nie  później  niż do końca 

czerwca,                  

c. Nadzwyczajne, zwoływane w miarę potrzeb w celach innych niż w pkt. 

a) i b) powyżej.

§ 21

1. O  terminie,  miejscu  i  proponowanym  porządku  obrad  Walnego  Zebrania  Zarząd 

zawiadamia  członków  Honorowych  oraz  członków  Zwyczajnych  Stowarzyszenia 

najpóźniej  na  dwa  tygodnie  przed  zebraniem,  listem  poleconym  lub  pocztą 

elektroniczną na ostatni wskazany przez członka stowarzyszenia adres oraz poprzez 

umieszczenie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia. 
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2. Udział w Walnym Zebraniu, jak i wykonywanie prawa głosu, przysługuje uprawnionym 

członkom  osobiście.  Zabrania  się  dokonywania  powyższych  czynności  przez 

pełnomocników. 

§ 22

1. Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów w 

pierwszym  terminie  przy  obecności  co  najmniej  połowy  członków  uprawnionych  do 

głosowania,  a  w  drugim  terminie  zwykłą  większością  głosów  niezależnie  od  liczby 

obecnych  uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu członków, z zastrzeżeniem 

ust. 2 i 3 poniżej.

2. Uchwałę  w  sprawie  zmiany  statutu  podejmuje  Walne  Zebranie  większością  2/3 

głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

3. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 3/4 

głosów  w  obecności  co  najmniej  połowy  członków  uprawnionych  do  głosowania.  W 

przypadku  rozwiązania  się  Stowarzyszenia  Walne  Zebranie  podejmuje  uchwałę  o 

przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia oraz wybiera likwidatora, który odpowiedzialny jest 

za przeprowadzenie likwidacji  zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałą Walnego 

Zebrania. 

4. Uchwały  w  przedmiocie  zatwierdzenia  wyrażenia  zgody  na  zbycie  lub  nabycie 

nieruchomości, podejmowane są większością 3/4 głosów w obecności co najmniej połowy 

członków uprawnionych do głosowania. 

5. Uchwałę  w  przedmiocie  uwzględnienia  odwołania  od  wykluczenia  członka  przez 

Zarząd,  jak również w przedmiocie  uchylenia pozostałych uchwał  Zarządu,   podejmuje 

Walne  Zebranie  większością  3/4  głosów  w  obecności  co  najmniej  połowy  członków 

uprawnionych do głosowania. 

§ 23

1. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
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c) w wypadku ustąpienia z funkcji w czasie kadencji lub wygaśnięcia mandatu zgodnie z 

§ 18 Statutu więcej niż 1/3 członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej pochodzących z 

wyboru,

d) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia wniesiony do Zarządu,

e) na żądanie Rady Stowarzyszenia.

3. Walne  Zebranie  powinno  być  zwołane  w  ciągu  trzech  miesięcy  od  daty  złożenia 

żądania bądź wniosku. Żądanie lub wniosek muszą zawierać proponowany porządek 

obrad.

4. Walne  Zebranie  obraduje  tylko  nad  sprawami,  dla  których  zostało  zwołane  oraz 

zgodnie z porządkiem obrad. Obrady prowadzi Przewodniczący .

§ 24

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. Uchwalenie ogólnych kierunków działania Stowarzyszenia.

2. Zatwierdzanie i ocena sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

3. Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

4. Rozpatrywanie  odwołań  od  uchwał  Zarządu  składanych  do  Walnego  Zebrania  za 

pośrednictwem Zarządu.

5. Nadawanie godności członka Honorowego.

6. Uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania.

7. Podejmowanie uchwał w innych sprawach nie zastrzeżonych statutem do kompetencji 

innych władz Stowarzyszenia. 

8. Wybór Prezesa i członków Zarządu.

9. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.

10. Uchwalanie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmian.

11. Podejmowanie uchwał w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia.

12. Podejmowanie uchwał w przedmiocie przystąpienia do innych organizacji.

13. Podejmowanie  uchwał  w  przedmiocie  zatwierdzenia  zbycia  lub  nabycia 

nieruchomości, z zastrzeżeniem § 34  ust. 5 Statutu.

14.Wyboru  pełnomocnika  do  reprezentowania  Stowarzyszenia  w  umowach  między 

członkami Zarządu a Stowarzyszeniem i w sporach pomiędzy w.w. stronami.
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§ 25

Zarząd  Stowarzyszenia  składa  się  z  5  członków  w  tym  z  Prezesa,  dwóch  vice-prezesów, 

sekretarza i skarbnika, tworzących Prezydium Zarządu. Zarząd działa w oparciu o regulamin. 

Wszelkie  czynności  dotyczące praw i  obowiązków majątkowych Stowarzyszenia,  takie  jak: 

zobowiązania  finansowe,  pełnomocnictwa,  czeki,  upoważnienia,  umowy,  listy  płac  itp. 

wymagają  dla  swej  ważności  podpisów  prezesa  lub  vice-prezesa  oraz  skarbnika  lub 

sekretarza.

§ 26

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia i prowadzenie jego spraw.

2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, w tym składanie wszelkich oświadczeń 

woli, a także oświadczeń dotyczących zbycia lub nabycia nieruchomości. 

3. Wykonywanie i realizacja uchwał Walnego Zebrania.

4. Podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjmowania członków i ustania członkostwa 

w Stowarzyszeniu, a także wybór, powoływanie i  odwoływanie kierowników sekcji, 

zespołów, szkoleń.

5. Powoływanie  i  rozwijanie  sekcji  i  zespołów  oraz  zatwierdzanie  instrukcji 

wewnętrznych.

6. Rozdzielanie i przydział środków pieniężnych pomiędzy sekcjami, grupami i zespołami.

7. Przygotowywanie regulaminów oraz zatwierdzanie instrukcji wewnętrznych.

8. Zarządzanie  bieżącymi  sprawami  Stowarzyszenia,  w  tym  dotyczącymi  majątku  i 

funduszy, a także zbycia lub nabycia nieruchomości, jak również nabywanie praw i 

zaciąganie zobowiązań, z zastrzeżeniem § 34 ust. 5 Statutu.

9. Uchwalanie  budżetu  w  formie  uchwały,  oraz  sporządzanie  rocznych  sprawozdań 

finansowych.

10. Ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego, przy czym  ich każdorazowa 

zmiana wymaga zatwierdzenia przez Radę Stowarzyszenia.

11. Składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.

12. Uchwalanie regulaminu Zarządu.
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13. Kontrola płatności składek członkowskich.

14. Przygotowywanie projektu regulaminu Walnego Zebrania.

§ 27

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż jeden raz na 6 

tygodni. W posiedzeniach Zarządu uczestniczyć mogą z głosem doradczym kierownicy 

tych sekcji i zespołów, których dotyczy przedmiot obrad.

2. Do obsługi administracyjnej Zarząd może zatrudniać pracowników.

3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub członek Zarządu.

§ 28

W  razie  ustąpienia  w  trakcie  kadencji  lub  wygaśnięcia  mandatu  zgodnie  z  §  18  Statutu 

członka Zarządu lub członka Komisji  Rewizyjnej,  Zarząd lub Komisja  Rewizyjna ma prawo 

uzupełnienia swojego składu o nowego członka, z tym że ilość uzupełnionych w ten sposób 

członków nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru członków Zarządu lub członków 

Komisji Rewizyjnej.

§ 29

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z trzech członków, którzy wybierają ze swego 

grona przewodniczącego.

§ 30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrola co najmniej raz w roku działalności finansowo-gospodarczej pod względem 

celowości, rzetelności, praworządności i gospodarności.

2. Badanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych.

3. Składanie wniosków o zwołanie Walnego Zebrania.

4. Kontrola działalności Zarządu w zakresie opłacania składek członkowskich.

5. Nadzorowanie  działalności  Stowarzyszenia  w zakresie  jego  zgodności  z  przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowieniami Statutu.
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6. Występowanie na Walnym Zebraniu z wnioskiem o udzielenie absolutorium członkom 

Zarządu. 

§ 31

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu lub jego prezydium 

z głosem doradczym.

§ 32

Członkowie  Komisji  Rewizyjnej  nie  mogą  pełnić  żadnych  innych  funkcji  we  władzach 

Stowarzyszenia  ani  pozostawać  w  stosunku  pracy  ze  Stowarzyszeniem,  ani  też  na 

jakiejkolwiek innej podstawie zatrudnienia lub współpracy przez okres dłuższy niż  1 rok. 6 

miesięcy.

§ 33

1. Rada Stowarzyszenia składa się z  nie więcej niż 5 członków Stowarzyszenia, którzy 

zgłoszą  swoją  kandydaturę  na  piśmie  Zarządowi.  Przy  czym  w  przypadku  braku 

kandydatur na stanowisko członków Rady Stowarzyszenia zgodnie z  § 33 ust. 2 – 4 

poniżej,  organ  ten  nie  konstytuuje  się,  a  jego  kompetencje,  w  tym  konieczność 

uzyskania zgód przewidzianych w § 34 ust. 5 Statutu, nie jest wymagana.

2. Członkiem  Rady  Stowarzyszenia  może  być  członek  Stowarzyszenia,  którego  staż 

członkowski wynosi nie  mniej niż 10 lat, oraz który wykonywał co najmniej przez dwie 

kadencje funkcję członka Zarządu i z wykonywania tej funkcji  uzyskał absolutorium 

Walnego Zebrania, oraz nie jest członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

3. Kadencja  członków  Rady  Stowarzyszenia  trwa  4  lata.  Skład  Rady  Stowarzyszenia 

ustalany jest w ciągu 14 dni po Walnym Zebraniu, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 

4 i 5 poniżej.

4. O  członkostwie  w  Radzie  Stowarzyszenia  decyduje  czas  stażu  w  Zarządzie 

Stowarzyszenia.  W  przypadku  większej  ilości  osób  uprawnionych  do  zasiadania  w 

Radzie Stowarzyszenia tworzy się listę członków oczekujących. Na miejsce w Radzie 

Stowarzyszenia  wstępuje  osoba  z  listy  oczekujących,  w  pierwszej  kolejności  o 
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największym  stażu  w  Zarządzie  Stowarzyszenia,  następnie  o  największym  stażu  w 

Stowarzyszeniu, następnie w kolejności zgłoszeń.

5. Pracami  Rady  Stowarzyszenia  kieruje  Przewodniczący.  Przewodniczącym  zostaje 

osoba z grona Rady Stowarzyszenia o największym stażu w Zarządzie Stowarzyszenia. 

6. Rada  Stowarzyszenia  ustala  w  przyjętej  przez  siebie  formie  sposób  wykonywania 

obowiązków. 

§ 34

Do kompetencji Rady Stowarzyszenia należy:

1. Ocena  zgodności  działań  Zarządu  Stowarzyszenia  z  celami  statutowymi  oraz 

kierunkami  działania  wytyczonymi  przez  Walne  Zebranie,  oraz  występowanie  do 

Zarządu Stowarzyszenia w sprawach wniosków i wyjaśnień wynikających z w/w oceny.

2. Opiniowanie  na  wniosek  Zarządu  lub  z  własnej  inicjatywy  celów  strategicznych 

Stowarzyszenia i istotnych dla Stowarzyszenia zamierzeń inwestycyjnych.

3. Prezentacja swojego stanowiska na piśmie do członków Stowarzyszenia i  na forum 

władz Stowarzyszenia.

4. Rozstrzyganie sporów wewnętrznych pomiędzy członkami Stowarzyszenia.

5. Wyrażanie zgody w formie uchwały na decyzje Zarządu w przedmiocie:

a) nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości, w tym ograniczonymi prawami 

rzeczowymi oraz użytkowania wieczystego nieruchomości,

b) nabycia, zbycia lub obciążenia udziałów lub akcji,

c) zaciągnięcia  kredytów  lub  pożyczek,  lub  wszelkich  innych  zobowiązań 

finansowych, które przekraczają kwotę 200 tys. zł lub o wartości  prowadzącej 

do przekroczenia tej kwoty,

d) Przyjęcia lub odrzucenia spadku,

e) zatwierdzanie diet i nagród przyznanych członkom Zarządu, o których mowa w 

§ 18 ust. 2 Statutu.

§ 35
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Członkowie  Rady  Stowarzyszenia  mogą  brać  udział  w  posiedzeniach  Zarządu  lub  jego 

prezydium z głosem doradczym.

§ 36

1. Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.

a. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

a) wpisowe i składki,

b) dochody z imprez i działalności gospodarczej prowadzonej przez 

Stowarzyszenie,

c) dotacje, subwencje, spadki, zapisy i darowizny, pożytki i dochody z majątku 

Stowarzyszenia i praw z nim związanych.

2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi ze składek i darowizn, spadków, zapisów, pożytków i 

dochodów z majątku Stowarzyszenia i jego działalności.

3. Majątkiem  i  funduszami  Stowarzyszenia  dysponuje  i  zarządza  Zarząd  przy  udziale 

Rady Stowarzyszenia, zgodnie z § 34 Statutu.

§ 37

Statut w niniejszym brzmieniu został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania

………………………………………………………………………  w dniu ………………………....                        
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