Statut Stowarzysze nia na rze cz Integracji Społe czne j „Modrze w”

STATUT
STOWARZYSZENIA NA RZECZ INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ „MODRZEW”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”, zwane dalej
„Stowarzyszenie” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, o celach
nie zarobkowych, powołanym dla osiągnięcia celów zawartych w niniejszym
statucie.
§2
Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo
o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.
§3
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§4
Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Krępiec.
§5
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla
właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność
również poza granicami kraju.
§6
Stowarzyszenie
przepisami.

może

używać

odznak

i

pieczęci

zgodnie

z

obowiązującymi

§7
1. Stowarzyszenie
może
współpracować
z
krajowymi,
zagranicznymi
i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym
profilu działania na zasadach określonych w przepisach prawa.
2. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji, o których mowa w ust. 1, na
zasadach określonych w przepisach prawa.
3. O przystąpieniu bądź wystąpieniu z organizacji, o których mowa w ust. 1,
decyduje Zarząd.
§8
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników oraz może tworzyć
placówki i oddziały terenowe.
Rozdział II
Cele i formy działania
§9
Celami działania Stowarzyszenia są:
a) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz upowszechnianie idei
pomocy osobom pokrzywdzonym, ubogim, bezrobotnym, bezdomnym,
niepełnosprawnym oraz wszystkim tym, którzy pragną odzyskać nadzieję
i godnie żyć,
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b) działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji niezbędnej dla rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego,
c) wszechstronne działania na rzecz organizacji społecznych i pozarządowych,
d) wspieranie społecznej aktywności obywateli,
e) wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych,
f) wyrównywanie szans kobiet w dostępie do rynku pracy i zatrudnienia,
g) tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości,
w szczególności poprzez wsparcie samozatrudnienia oraz spółdzielczości
socjalnej,
h) promocja ekonomii społecznej,
i) promowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do: rozwijania
przedsiębiorczości, podejmowania i umacniania inicjatyw społecznych,
gospodarczych i kulturalnych, tworzenia i rozwoju firm, stowarzyszeń
i zrzeszeń, jako integralnego składnika nowej rzeczywistości gospodarczej,
wyzwalającego inicjatywy ekonomiczne i tworzącego nowe miejsca pracy oraz
jako niezbędnego warunku efektywnego funkcjonowania samorządów
terytorialnych.
§ 10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) opracowanie i wdrażanie programów pomocy w celu aktywizowania
określonych grup społecznych ukierunkowanych na przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu,
b) nawiązywanie współpracy z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz
organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów statutowych,
c) działania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
i aktywizacji zawodowej,
d) tworzenie
i
prowadzenie
ośrodków
o
charakterze
doradczym
i konsultacyjnym,
e) organizowanie akcji społecznych, imprez integracyjnych,
f) prowadzenie
działalności
wydawniczej,
informacyjno-promocyjnej
i edukacyjno-szkoleniowej,
g) wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz
ich współpracy międzynarodowej,
h) wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie
użytecznych,
i) prowadzenie edukacji pozaszkolnej,
j) prowadzenie placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia
praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego,
umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności
i kwalifikacji zawodowych,
k) doradztwo ekonomiczne, finansowe, organizacyjne i inne w razie potrzeby,
osobom fizycznym i prawnym rozpoczynającym i prowadzącym działalność
gospodarczą lub też zmieniającym zakres swojego działania,
l) doradztwo ekonomiczne, finansowe i organizacyjne osobom fizycznym
zamierzającym utworzyć organizacje pozarządowe oraz takim organizacjom,
m) prowadzenie działalności szkoleniowej,
n) organizowanie pokazów, konkursów, giełd, targów, spotkań i szkoleń,
o) przyznawanie stypendiów, nagród, dotacji osobom fizycznym i prawnym
wybitnie przyczyniającym się do realizacji celów Stowarzyszenia. Opisane
wyżej ewentualne świadczenia finansowe nie mogą stanowić wynagrodzenia
dla osób je otrzymujących,
p) podejmowanie działalności reklamowej, wydawniczej i informacyjnej,
q) prowadzenie własnej działalności gospodarczej, uczestnictwo w spółkach
z osobami krajowymi i zagranicznymi oraz organizowanie wspólnych
przedsięwzięć gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
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r) zakładanie przedsiębiorstw i towarzystw, których cele mieszczą się w celach
statutowych Stowarzyszenia,
s) doradztwo w zakresie podnoszenia kwalifikacji przez osoby poszukujące
pracy lub też chcące ją zmienić,
t) współpracę z organizacjami związkowymi, samorządowymi, społecznymi,
naukowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, podmiotami gospodarczymi
i instytucjami państwowymi w zakresie udzielania pomocy mieszczącej się
w obszarze celów działania Stowarzyszenia.
§ 11
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach,
określonych w odrębnych przepisach.
2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
3. Dla prowadzenia działalności gospodarczej Stowarzyszenie może tworzyć
wyodrębnione organizacyjnie i finansowo zakłady.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, obejmującą:
17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych
18.11.Z Drukowanie gazet
18.12.Z Pozostałe drukowanie
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach
47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
47.79.Z
Sprzedaż
detaliczna
artykułów
używanych
prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami
55.20.Z
Obiekty
noclegowe
turystyczne
i
miejsca
krótkotrwałego
zakwaterowania
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
58.11.Z Wydawanie książek
58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
58.13.Z Wydawanie gazet
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting)
i podobna działalność
63.12.Z Działalność portali internetowych
66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych
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73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracowników
78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.31.A Gimnazja
85.31.B Licea ogólnokształcące
85.31.C Licea profilowane
85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe
85.32.A Technika
85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
91.01.A Działalność bibliotek
91.01.B Działalność archiwów
91.02.Z Działalność muzeów
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana
70.11.Z – zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
70.12.Z – kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
70.20.Z – wynajem nieruchomości na własny rachunek
70.32.Z – zarządzanie nieruchomościami na zlecenie
5. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia i podlegają Zarządowi
Stowarzyszenia.
6. Kierownika zakładu powołuje Zarząd Stowarzyszenia i jest on kierownikiem
zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.
7. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków osób kierujących
zakładem określa uchwała Zarządu Stowarzyszenia.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.
§ 13
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna
działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 14
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch
miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków
zwyczajnych. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma
prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce
Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie
w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
§ 15
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1. Członek zwyczajny ma prawo:
a) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia z czynnym i biernym
prawem wyborczym,
b) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
c) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach
Stowarzyszenia,
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
c) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
d) dbania o mienie Stowarzyszenia.
§ 16
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana
merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która
zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej
deklaracji.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach
Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące
podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
3. 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 nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu
Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może
jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek
członkowskich.
§ 18
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na
piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań
odnośnie Stowarzyszenia,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c) uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich lub
nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres
2 lat,
d) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień
statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę
Stowarzyszenia.
2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego
Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie
rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania
jest ostateczna.
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Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 19
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
b) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
c) Komisja Rewizyjna.
§ 20
1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym
w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków (quorum),
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie,
nie później niż 20 dni po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały
zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
Powyższe nie odnosi się do uchwał, o których mowa w § 34 ust. 1 i 2.
3. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.
§ 21
W przypadku ustąpienia, skreślenia z listy członków lub śmierci członka
wybieralnych władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy może być,
każdorazowo uzupełniany uchwałą Zarządu, do 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów
uzupełniających.
Walne Zebranie Członków
§ 22
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być:
a) Zwyczajne,
b) Nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co
cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie
o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni
przed terminem Walnego Zebrania.
4. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu
obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od
daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których
zostało zwołane.
7. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu
jawnym, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia (z zastrzeżeniem § 20 ust. 2 oraz z wyjątkiem spraw określonych
w § 34 ust. 1 i 2).
8. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany
każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych
członków Stowarzyszenia.
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9. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos
przewodniczącego Walnego Zebrania.
§ 23
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
a) ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
b) uchwalenie statutu i jego zmian,
c) zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d) wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
f) ustalanie wysokości składek członkowskich,
g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku,
h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
i) nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
j) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Zarząd Stowarzyszenia
§ 24
1. Zarząd składa się z od 3 do 7 osób, w tym Prezesa. Na pierwszym posiedzeniu
Zarząd wybiera ze swego grona sekretarza i skarbnika, a także może wybrać
wiceprezesa.
2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych
członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos
Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować
uchwały w głosowaniu tajnym.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz
na kwartał.
5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.
§ 25
Do zakresu działania Zarządu należy:
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności
Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
b) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
d) ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
e) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
i ruchomego,
f) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
g) zwoływanie Walnego Zebrania,
h) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków
zwyczajnych i wspierających,
i) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności
Stowarzyszenia,
j) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
k) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
l) w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek
członkowskich;
m) reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
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§ 26
Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
§ 27
1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego
Kierownika.
2. Kierownik kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega
akceptacji Zarządu.
Komisja Rewizyjna
§ 28
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania
kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie
Przewodniczącego Komisji.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata.
§ 29
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności
Stowarzyszenia,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych
kontroli i żądanie wyjaśnień,
c) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie
stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych
obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
d) zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny
w terminie ustalonym statutem,
e) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę
udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
f) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
§ 30
Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają
zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie
uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały
w głosowaniu tajnym.
§ 31
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu
z głosem doradczym.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia
wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących
kontrolowanych spraw.
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Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa
§ 32
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki
publiczne,
c) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej
działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki,
lokaty, akcje),
d) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub
w użytkowaniu Stowarzyszenia,
e) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty,
zlecenia usług,
f) dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych
przepisów
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.
Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne
Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na
członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określana jest przez Walne
Zgromadzenie.
§ 33
Do reprezentowania Stowarzyszenia we wszystkich sprawach, zaciągania w jego
imieniu zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw
upoważnieni są Prezes samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie.
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 34
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga
kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania.
2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków
wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3
członków uprawnionych do głosowania.
3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej
zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje
Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne
Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele
statutowe do Stowarzyszenia na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”, nie
nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek
Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań

Świdnik, dnia 30 czerwca 2012 r.
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