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STATUT STOWARZYSZENIA 
Lokalna Grupa Działania 
„ZIEMIA BIŁGORAJSKA” 

(tekst jednolity, po zmianach z 18 października 2010 r., 29 czerwca 2012 r.,  
10 października 2013 r., 21 grudnia 2015 r.,28 czerwca 2018) 

 

Rozdział  I 
Postanowienia ogólne. 

 
§ 1. 

1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania o nazwie „ZIEMIA BIŁGORAJSKA”, zwane dalej 
”Stowarzyszeniem”, jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora 
publicznego, gospodarczego i społecznego. Lokalna Grupa Działania działa jako stowarzyszenie i jest 
dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych. 

2. Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję 
środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno - kulturowych, rozwój turystyki oraz 
popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych. 

 
§ 2. 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Biłgoraj. 
 

§ 3. 
1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów: 

1) ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. 
zm.), 

2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 13 marca 2015 r. poz. 
349), 

3)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich ( Dz. Urz. UE L347/487 z 20.12.2013 r.),  

4) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 
z 18 marca 2015 r. poz. 378)  

5) niniejszego statutu. 
i posiada osobowość prawną z chwilą rejestracji w Krajowym Rejestrze Sadowym. 
 

§ 4. 
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania. 
 

§ 5. 
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Realizując swe cele może 
prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.  

 
§ 6. 
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1. Stowarzyszenie posługuje się nazwą Lokalna Grupa Działania „Ziemia Biłgorajska”. Stowarzyszenie może 
posługiwać się skrótem LGD „Ziemia Biłgorajska” oraz nazwą w języku angielskim Local Action Group 
„Biłgoraj Region” oraz skrótem LAG „Biłgoraj Region”. 

2. Stowarzyszenie może używać pieczęci z napisem w języku polskim: Lokalna Grupa Działania „Ziemia 
Biłgorajska” oraz w języku angielskim: Local Action Group „Biłgoraj Region”. 

3. Stowarzyszenie może posiadać odznakę organizacyjną według wzoru ustanowionego przez Walne 
Zebranie Członków. 

 
§ 7. 

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

 

Rozdział  II 
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. 

 
§ 8. 

1. Celem działalności Stowarzyszenia jest: 
1) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, 
2) aktywizowanie ludności wiejskiej w zakresie podejmowania inicjatyw oddolnych, 
3) opracowanie i realizacja lokalnej strategii rozwoju dla obszaru obejmującego gminy: 

Aleksandrów, Biłgoraj, Biszcza, Frampol, Goraj, Księżpol, Łukowa, Obsza, Tereszpol, 
Potok Górny, Tarnogród, Turobin. 

2. Stowarzyszenie realizuje  swoje cele poprzez: 
1) Opracowanie i realizację lokalnej strategii rozwoju  
2) Wdrażanie działań z innych programów operacyjnych spójnych z celami lokalnej strategii rozwoju. 
3) Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie programów rozwoju obszarów 

wiejskich. 
4) Podnoszenia jakości życia ludności na obszarach wiejskich. 
5) Rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. 
6) Rozwój agroturystyki i turystyki. 
7) Rozwój aktywności społeczności lokalnej. 
8) Rozwój społeczeństwa informacyjnego. 
9) Promocję obszarów wiejskich. 
10) Promowanie produktów lokalnych. 
11) Rozwój lokalnej aktywności i współpracy gospodarczej. 
12) Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 
13) Wspieranie działań z zakresu edukacji ekologicznej. 
14) Wspieranie działań dla integracji europejskiej. 
15) Wspieranie działań z zakresu aktywizacji osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 
16) Wspieranie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki. 
17) Wspieranie działań z zakresu kultywowania kultury, dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego 

oraz tradycji lokalnych. 
18) Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi 

działającymi w zakresie objętym celem działalności Stowarzyszenia na poziomie krajowym 
i międzynarodowym. 

19) Organizowanie i finansowanie: 
a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, 

konferencji i konkursów, 
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b) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza 
promocji regionu i jego tożsamości kulturowej, 

c) działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym: opracowywanie i druk broszur, 
folderów, plakatów, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, 
tworzenie stron internetowych,  przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów 
o charakterze reklamowym lub promocyjnym. 

20) Prowadzenie innych działań przewidzianych dla lokalnych grup działania w przepisach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

21) Współpracę z partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie zgodnym z celami 
Stowarzyszenia. 

 
§ 9. 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji lokalnej strategii rozwoju 
w zakresie: wydawniczym, szkoleniowym, handlowym, informacyjnym, promocyjnym i turystycznym. 

2. Przedmiotem działalności Stowarzyszenia  jest: 
1) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD K 74.14.A, 
2) pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD P 85.59.B, 
3) wydawanie książek  PKD D 58.11.Z, 
4) wydawanie gazet PKD D 58.13.Z, 
5) działalność wydawnicza pozostała PKD D 58.19.Z, 
6) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych  PKD D 58.14.Z, 
7) działalność organizatorów turystyki PKD I 79.12.Z, 
8) działalność pośredników turystycznych PKD I 79.11.B, 
9) działalność turystyczna pozostała PKD I 79.90.C, 
10) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 

PKD K 72.19.Z, 
11) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  PKD K 82.30.Z, 
12) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych 

PKD O 4.99.Z, 
13) pozostała działalność związana ze sportem PKD O 93.19.Z, 
14) pozostała działalność  rozrywkowa i rekreacyjna PKD O 93.29.Z. 

  
§ 10. 

1. Stowarzyszenie realizując cele statutowe opiera się na pracy społecznej członków i pracy zatrudnionych 
pracowników. 

2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, zawierać umowy cywilnoprawne lub zlecać określone 
zadania innym podmiotom. 

3. Organem nadzorującym Stowarzyszenia jest Marszałek Województwa Lubelskiego. 

 
Rozdział  III 

Członkowie Stowarzyszenia  
 

§ 11. 
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) członków zwyczajnych, 
2) członków wspierających. 

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia  może być: 
1) osoba fizyczna, która: 
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a) spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, 
b) działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub deklaruje takie działanie, 
c) złoży pisemną deklarację członkowską. 

2) osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, która: 
a) działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub deklaruje takie działanie, 
b)  przedstawi uchwałę organu stanowiącego lub dokument zawierający deklarację przystąpienia 

do Stowarzyszenia oraz wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w pracach 
Stowarzyszenia. 

 
3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka samorządu terytorialnego chcąca  

współpracować w  realizacji lokalnej strategii rozwoju, przekazać środki finansowe, darowiznę rzeczową, 
majątkową lub inny rodzaj pomocy na rzecz Stowarzyszenia, nie starając się o członkowstwo zwyczajne. 

 

§ 12. 
Nabycie i utrata członkowstwa następuje w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów Zarządu 
Stowarzyszenia. 
 

§13. 
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są: 

1) propagować cele LGD i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji, 
2) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia, 
3) opłacać składki członkowskie, 
4) brać udział w Walnych Zebraniach Członków. 

2. Członkowie  zwyczajni Stowarzyszenia  mają prawo: 
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 
2) składać Zarządowi Stowarzyszenia  wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia, 
3) brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie. 

3. Do obowiązków członka wspierającego należy: 
1) propagowanie celów Stowarzyszenia, 
2) dbanie o dobre imię Stowarzyszenia, 
3) udzielanie pomocy Stowarzyszeniu zgodnie z pisemnym uzgodnieniem z Zarządem 

Stowarzyszenia. 
4. Członkowie wspierający mają prawo: 

1) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia, 
2) brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym, 
3) brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie. 

 
§ 14. 

1. Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego lub członka wspierającego Stowarzyszenia następuje 
wskutek: 

1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji – w przypadku osoby fizycznej, 
2) złożenia Zarządowi uchwały organu stanowiącego osoby prawnej z decyzją o wystąpieniu 

ze Stowarzyszenia, 
3) wykluczenia przez Zarząd: 

a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia, 
b) z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu, 
c) za działania na szkodę Stowarzyszenia, 
d) za nie wywiązywanie się z obowiązków członka Stowarzyszenia. 

4) śmierci osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej. 
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2. Uchwała Zarządu o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia powinna zawierać uzasadnienie faktyczne 
i prawne.  

3. Na posiedzenie Zarządu i Walnego Zebrania Członków, na którym rozpatrywana będzie sprawa 
wykluczenia członka zaprasza się osobę, której wykluczenie ma dotyczyć, celem umożliwienia jej złożenia 
wyjaśnień. 

4. W przypadku wykluczenia członka skreślenie z rejestru członków następuje z chwilą uprawomocnienia się 
decyzji Zarządu lub podjęcia ostatecznej uchwały Walnego Zebrania Członków. 

 
§ 15. 

Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia  w przedmiocie wykluczenia członków zwykłych i wspierających 
Stowarzyszenia  przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia doręczenia 
uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na 
najbliższym Walnym Zebraniu Członków. 

 

Rozdział  IV 
Władze Stowarzyszenia oraz sposób reprezentowania Stowarzyszenia 

i zaciągania zobowiązań majątkowych. 
 

§ 16. 
1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków, 
2) Zarząd, 
3) Komisja Rewizyjna, 
4) Rada. 

2. Nie można być jednocześnie członkiem: 
1) Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
2) Zarządu i Rady, 
3) Komisji Rewizyjnej i Rady. 

3. Kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. 
4. Pierwsze posiedzenie Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komitetu 

Założycielskiego, kolejne posiedzenia zwołuje Prezes/ Przewodniczący lub Wiceprezes/ 
Wiceprzewodniczący odpowiednio Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej. 

 
§ 17. 

Z zastrzeżeniem § 18 ust. 8 uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie 
stanowią inaczej. 
 

§ 18. 
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 
2. Walne Zebranie Członków w miarę istniejących potrzeb zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny 

wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach 
porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny 
sposób co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. 

3. Walne Zebranie Członków musi się odbyć przynajmniej raz w roku w terminie sześciu miesięcy po upływie 
każdego roku kalendarzowego. 
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4. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do 
głosowania. 

5. W przypadku, gdy na zwoływane Walne Zebranie Członków nie przybędzie wymagana ilość członków, 
Zarząd zwołuje Zebranie w innym terminie z tym samym porządkiem obrad i wówczas jest ono ważne 
i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych członków. 

6. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć zwyczajni członkowie Stowarzyszenia  oraz z głosem doradczym 
członkowie wspierający oraz zaproszeni przez Zarząd goście. 

7. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności: 
1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia, 
2) wybór i odwołanie oraz uzupełnienie składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady, 
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady, w szczególności 

dotyczących projektów realizowanych w ramach lokalnej strategii opracowanej przez 
Stowarzyszenie, 

4) udzielenie absolutorium Zarządowi po każdym roku kalendarzowym, 
5) uchwalanie zmian Statutu, 
6) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia  do innych organizacji, 
7) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia, 
9) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady oraz 
rozwiązania Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy 
Członków Walnego Zebrania. 

9. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia  przysługuje na Walnym Zebraniu jeden głos. 
10. W sprawach, w których Statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia, decyzje i uchwały podejmuje 

Walne Zebranie Członków. 
 

§ 19. 
1. Zarząd składa się z 3 do 7 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie. 
2. Zarząd wybiera spośród siebie Prezesa, dwóch Wiceprezesów oraz Skarbnika. 
3. Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy: 

1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, ich wykluczanie i skreślanie z rejestru 
członków, 

2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia oraz prawidłowe prowadzenie finansów 

Stowarzyszenia, 
4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 
5) ustalanie wysokości składek członkowskich, 
6) organizacja Biura Stowarzyszenia, zatrudnianie i zwalnianie Dyrektora Biura oraz nadzór nad 

pracą Biura, 
7) ustalanie liczby etatów i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia, 
8) uchwalanie regulaminu organizacyjnego pracy Biura Stowarzyszenia, 
9) koordynacja prac w zakresie opracowywania lokalnej strategii rozwoju, oraz innych wymaganych 

przepisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dokumentów, 
10) składanie wniosku o dofinansowanie realizacji lokalnej strategii rozwoju i przystąpienie do 

konkursu na jej dofinansowanie, 
11) realizacja lokalnej strategii rozwoju, w tym ogłaszanie konkursów na projekty z zakresu działania 

– wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, ich przyjmowanie i przedkładanie Radzie, celem 
dokonania wyboru projektów do realizacji w ramach strategii, 
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12) składanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na wdrażanie projektów 
współpracy i funkcjonowania stowarzyszenia z  programów pomocowych i innych, 

13) nadzór nad prowadzoną działalnością gospodarczą i przestrzeganiem postanowień niniejszego 
statutu. 

4. Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo albo Wiceprezes 
Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu  

5. (skreślony) 
6. Oświadczenie woli za Stowarzyszenie w sprawach majątkowych składa się w ten sposób, że pod pieczęcią 

Stowarzyszenia osoby uprawnione do zaciągania  zobowiązań w sprawach majątkowych składają swoje 
podpisy z podaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji w Stowarzyszeniu. 

7. Oświadczenia woli za stowarzyszenie oraz zaciąganie zobowiązań w sprawach majątkowych 
przekraczających kwoty ustalone przez Walne Zebranie Członków wymaga odrębnej zgody Zebrania. 

8. Członkowie zarządu  mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną 
funkcją. Z członkami zarządu mogą być zawarte umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne. W umowach 
między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu Stowarzyszenie reprezentuje pełnomocnik powołany 
uchwałą Walnego Zebrania Członków. 

§ 20. 
1. Biuro Stowarzyszenia jest jednostką administracyjną powołana do realizacji prac organizacyjnych, 

przygotowawczych, wykonawczych i innych Stowarzyszenia. 
2. Biurem Stowarzyszenia kieruje Dyrektor Biura Stowarzyszenia. 
3. Szczegółową strukturę organizacyjną i zakres działalności Biura oraz wymagania kwalifikacyjne na 

stanowisko Dyrektora Biura określa regulamin organizacyjny Biura Stowarzyszenia. 
 

§ 21. 
1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób.  
2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu i niniejszego Statutu. 
4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo popełnione umyślnie. 
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w związku małżeńskim, ani też w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu. 
6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrola działalności Stowarzyszenia, 
2) ocena pracy Zarządu i składanie wniosków w przedmiocie udzielenia bądź  nie udzielenia 

Zarządowi absolutorium na Walnym Zebraniu Członków, 
3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków, 
4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia 

zgodnie z przepisami o rachunkowości, 
5) dokonywanie kontroli działalności Zarządu oraz Biura Stowarzyszenia w zakresie zgodności 

działania ze Statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i obowiązującymi przepisami. 
W uzasadnionych przypadkach Komisja Rewizyjna może zasięgać opinii biegłego rewidenta. 

7. Komisja Rewizyjna przedstawia swoje stanowisko w postaci pisemnego sprawozdania bądź uchwały. 
 

§ 22. 

1. (skreślony). 
2. Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków  spośród członków Stowarzyszenia. Członek rady 

nie może być równocześnie członkiem organu kontroli wewnętrznej LGD, zarządu LGD lub pracownikiem 
LGD. 

3. (skreślony) 
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4. Rada wybiera ze swojego składu Przewodniczącego, jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących  
i Sekretarza. 

5. Rada może obradować w Komisjach lub Zespołach do oceny projektów, które będzie powoływał 
Przewodniczący Rady. 

6. Do wyłącznej właściwości Rady należy wybór operacji oraz ustalanie kwoty wsparcia. 
7. Ponadto Rada może: 

1) inicjować nowatorskie rozwiązania i proponować innowacje służące realizacji lokalnej strategii 
rozwoju, 

2) dokonywać okresowej oceny realizacji lokalnej strategii rozwoju, 
3) dokonywać oceny realizacji projektów, 
4) wnioskować w innych sprawach dotyczących rozwoju terenów wiejskich na obszarze objętym 

lokalną strategią rozwoju, 
5) realizować inne zadania, jeżeli wynikać to będzie z obowiązujących przepisów. 

8. Za udział w wyborze operacji poszczególnym członkom Rady może zostać przyznane wynagrodzenie  
na podstawie umowy cywilnoprawnej. Umowy z członkami Rady zawiera Zarząd Stowarzyszenia, który 
ustala wysokość wynagrodzenia. Wynagrodzenie nie może zostać przyznane, jeżeli udział  
w posiedzeniach Rady wynika z pełnienia przez członka Rady obowiązków służbowych w innym 
podmiocie niż Stowarzyszenie 

§ 23. 
W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 16 ust. 1 pkt. 2 i 3 poniżej ilości 
członków określonej w Statucie w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zebranie 
Członków w celu uzupełnienia ich składu. 

 

Rozdział  V 
Majątek i rozwiązanie Stowarzyszenia. 

 
§ 24. 

1. Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, subwencji, 
dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej. 

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszania zarządza Zarząd. 
 

§ 25. 
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych 

przypadkach  prawem przewidzianych. 
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego 

likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 
3. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach. 

 
      


