STATUT
STOWARZYSZENIA POWIATÓW I GMIN
DORZECZA BZURY

(Tekst jednolity Statutu uwzgledniający zmiany uchwalone
w dniu 16 grudnia 2013 roku)

STOWARZYSZENIE POWIATÓW I GMIN
DORZECZA BZURY
ul. Świętojańska 1, 99-400 Łowicz
tel./fax (46) 837 53 20 , (46) 838 12 54, 535 416 648
e-mail: spigdb@bzura.pl www.bzura.pl

I. PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury zwane dalej
„Stowarzyszeniem” jest organizacją samorządów związanych z dorzeczem
Bzury mających na celu wspieranie idei samorządności lokalnej, ochrony
naszych

wspólnych

interesów

oraz

współdziałania

na

rzecz

rozwoju

gospodarczego, historycznego i kulturowego tego obszaru.
§ 2. 1. Stowarzyszenie reprezentuje interesy zrzeszonych powiatów
i gmin członkowskich oraz ogółu społeczeństwa.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych
organizacji o podobnych celach działania oraz może podejmować
współpracę z innymi organizacjami jednostek samorządu terytorialnego,
gospodarczego i społecznego w kraju i zagranicą.
§ 3. 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2013.594 j.t. z późn. zm.),
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t.
z późn. zm.), ustaw z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach
(Dz.U.2001.79.855 j.t. z późn. zm.), z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2010.234.1536 j.t. z późn. zm.) oraz
niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§ 4. Tymczasową siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Łowicz.
Terenem działań Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
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§ 5. Stowarzyszenie realizuje swoje cele głównie poprzez:
1) reprezentowanie

zrzeszonych

członków

Stowarzyszenia na forum

krajowym i międzynarodowym;
2)

inicjowanie i opiniowanie projektów gospodarczych, strategicznych dotyczących

działalności

wspólnej zrzeszonych

podmiotów

oraz

obszarów ich działania;
3) propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych
zadań własnych samorządów i realizowanych zadań zleconych
lub powierzonych;
4)

inspirowanie i podejmowanie wspólnych działań, mających wpływ na
rozwój społeczności objętych działaniem zrzeszonych podmiotów;

5)

inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw w celu pozyskiwania
środków finansowych krajowych i zagranicznych, służących społeczno gospodarczemu

rozwojowi

samorządów,

w

tym

restrukturyzacji

obszarów wiejskich;
6)

podejmowanie wspólnych działań organizacyjnych, inwestycyjnych
mających na celu zrównoważony rozwój obszaru działania zrzeszonych
podmiotów w szczególności w zakresie:

a) gospodarki wodnej oraz ochrony wód dorzecza rzeki Bzury;
b) gospodarki odpadami;
c) poprawy stanu dróg;
d) rozwoju przetwórstwa rolno - spożywczego i drobnej przedsiębiorczości,
7) działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz rozwój edukacji
dostosowanej do przemian zachodzących na obszarze działania
stowarzyszenia, w tym edukacji ekologicznej;
8) opracowanie i wdrażanie projektów inwestycyjnych i nie inwestycyjnych
prowadzących do rozwoju przedsiębiorczości, poprawy warunków życia
mieszkańców obszarów wiejskich i miast, w tym ekonomii społecznej;
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9) inicjowanie i wspieranie budowy i organizacji pierwotnego rynku rolnego
oraz rolniczych grup producenckich;
10)prowadzenie pracy informacyjnej oraz działalność usługowa w zakresie
informacji;
11)prowadzenie pracy konsultacyjnej, w tym doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
12)prowadzenie pracy programowej, w tym badania naukowe i prace
rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, badanie
rynku i opinii publicznej, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
mająca na celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie dziedzin
działalności

samorządów

terytorialnych

i

innych

Członków

Stowarzyszenia;
13)prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie książek,
czasopism

i

pozostałych

periodyków

oraz

pozostała

działalność

wydawnicza;
14)prowadzenie działalności szkoleniowej, w tym pozaszkolne formy
edukacji, pozaszkolne formy edukacji artystycznej oraz działalność
wspomagająca edukację;
15)prowadzenie działalności promocyjnej osiągnięć gmin i powiatów
zrzeszonych w Stowarzyszeniu, dotyczącej problematyki Stowarzyszenia,
jego Członków oraz ogółu społeczności;
16)upowszechnienie zasad i dostosowanie się do wymogów i praw
obowiązujących w Unii Europejskiej, tworzenie podstaw ekonomicznych
do harmonijnej przyszłej współpracy z partnerami zagranicznymi;
17)wspieranie uczestnictwa gmin i powiatów zrzeszonych w Stowarzyszeniu
i Podregionie Północnym województwa łódzkiego w programach Unii
Europejskiej

oraz

skutecznego

wykorzystania

unijnych

pomocowych;
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środków

18)wspomaganie

rozwoju

gospodarczego,

w

tym

rozwoju

przedsiębiorczości, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania oraz pomoc w działalności wspierającej
usługi finansowe i udzielania kredytów;
19)podtrzymywanie tradycji kulturowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości historycznej, obywatelskiej i kulturowej;
20)podtrzymywanie tożsamości regionalnej mieszkańców regionu, ich
odpowiedzialności za ochronę dziedzictwa kulturowego, historycznego
i przyrodniczego oraz walorów środowiska naturalnego, piękna przyrody
i krajobrazu regionu;
21)promocja

partnerstwa

publiczno-prywatnego

jako

instrumentu

efektywnej realizacji zadań publicznych oraz zwiększenie skuteczności
i efektywności samorządów w realizacji projektów infrastrukturalnych
dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu;
22)doradztwo i szkolenia, w tym w ramach ośrodków szkoleniowodoradczych;
23)pomoc w transferze i komercjalizacji nowych technologii w ramach
centrów transferu technologii;
24)pomoc w tworzeniu nowych przedsiębiorców w otoczeniu instytucji
naukowych

i

szkół

wyższych

w

ramach

preinkubatorów

oraz

akademickich inkubatorów przedsiębiorczości;
25)pomoc dla nowo powstałych przedsiębiorców w ramach inkubatorów
przedsiębiorczości,

inkubatorów

technologicznych

i

centrów

technologicznych;
26)tworzenie skupisk przedsiębiorców w ramach parków technologicznych,
stref biznesu, parków przemysłowych oraz klastrów.
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§ 6. 1. Stowarzyszenie wykonuje swoje zadania w imieniu własnym i na
własną odpowiedzialność.
2. Dla realizacji celów Stowarzyszenie może utworzyć Biuro.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać
pracowników.
4.

W

celu

gospodarczych

prowadzenia
Stowarzyszenie

zadań

inwestycyjnych

może

i

zawierać

przedsięwzięć
porozumienia

z samorządami, i innymi osobami prawnymi i podmiotami.
§ 7. Stowarzyszenie posługuje się znakiem logo, którego wzór stanowi
Załącznik Nr 1 do Statutu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.
II. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§ 8.1. Członkami Stowarzyszenia mogą być gminy i powiaty z obszaru
Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwykłych;
2) wspierających.
3. Członkami Zwykłymi są samorządy powiatów i gmin.
4. Członkami Wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne
akceptujące cele działania i niniejszy Statut.
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5. Warunkiem uzyskania członkostwa Stowarzyszenia jest podjęcie przez
radę powiatu, gminy lub właściwego organu reprezentującego daną osobę
prawną, uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia i przyjęcia postanowień
niniejszego Statutu. Dla osób fizycznych wystarczającym jest złożenie
oświadczenia woli o przystąpieniu i akceptacji Statutu.
6. Nabycie praw i obowiązków przez członka Stowarzyszenia następuje
w momencie podjęcia uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia o przyjęciu
gminy lub powiatu do Stowarzyszenia. Jednostka samorządu terytorialnego,
której

Zarząd

Stowarzyszenia

odmówił

przyjęcia

w

skład

członków

Stowarzyszenia, może złożyć odwołanie do Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia w terminie 30 dni od momentu doręczenia uchwały Zarządu.
§ 9.1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do płacenia składek
na rzecz Stowarzyszenia.
2. Wysokość składek na dany rok budżetowy uchwala Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
3.

Członkowie

Stowarzyszenia

mogą

podejmować

uchwały

o wspólnym prowadzeniu działalności gospodarczej, inwestycyjnej zgodnej
z celem działania Stowarzyszenia, na który przeznaczają dodatkowe ustalone
odrębnymi uchwałami środki w formie dotacji, udziałów, czy też darowizn.
§ 10. Zwykłym Członkom Stowarzyszenia przysługuje czynne i bierne
prawo

wyborcze

do

Organów

Stowarzyszenia,

natomiast

Wspierającym tylko bierne prawo wyborcze.
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Członkom

§ 11. 1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu nastepuje poprzez:
a) wystąpienie ze Stowarzyszenia na mocy uchwały rady samorządu
lub organu stanowiącego danej osoby prawnej bądź oświadczenia
woli osoby fizycznej,
b) zniesienie jednostki samorządu terytorialnego,
c) likwidację lub skreślenie z rejestru osoby prawnej,
d) śmierć osoby fizycznej członka Stowarzyszenia,
e) pozbawienie członkostwa w Stowarzyszeniu na mocy uchwały Zarządu
Stowarzyszenia w przypadku nieprzestrzegania Statutu Stowarzyszenia,
w tym, z powodu zalegania ze składkami i opłatami przez co najmniej
rok.
Od uchwały o pozbawieniu członkostwa przysługuje prawo odwołania
się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. W przypadku wystąpienia ze Stowarzyszenia lub likwidacji, czy też
zniesienia

podmiotu

członkostwa

(śmierci

osoby

fizycznej)

następuje

automatycznie, fakt ten potwierdza uchwała Zarządu Stowarzyszenia.
III. ORGANY STOWARZYSZENIA
§ 12. Organami Stowarzyszenia są:
1)

Walne Zebranie Członków;

2)

Komisja Rewizyjna;

3)

Zarząd.
§

13.1.

Do

realizacji

celów

Statutowych

Stowarzyszenie

powoływać Komisje.
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może

2. Komisja powoływana jest do wypełniania określonych zadań,
wynikających z zakresu działania Stowarzyszenia.
3. Komisja działa w oparciu o regulamin pracy zatwierdzony przez
Zarząd.
§ 14.1. Kadencja organów Stowarzyszenia trwa 4 lata.
2. Posiedzenie Walnego Zebrania Członków w sprawie wyboru
organów Stowarzyszenia zwoływane jest w terminie do 9 miesięcy od
ogłoszenia wyników wyborów samorządowych.
§

15.

Walne

Zebranie

Członków

jest

organem

stanowiącym

Stowarzyszenia.
§ 16.1. W Walnym Zebraniu Członków w głosowaniu każdy członek
Stowarzyszenia dysponuje jednym głosem.
2. Osoby prawne, Członkowie Stowarzyszenia, desygnują delegata do
Walnego Zebrania Członków.
3. Delegat do Walnego Zebrania Członków może w przypadku
zaistnienia okoliczności uniemożliwiających mu udział w obradach doraźnie
wyznaczyć swego zastępcę. Zastępca delegata uczestniczy w Walnym
Zebraniu Członków bez biernego prawa wyborczego.
§ 17. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
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1. kształtowanie programu działalności Stowarzyszenia,
2. uchwalenie oraz zmiana Statutu Stowarzyszenia, regulaminu obrad
Walnego

Zebrania

Członków,

ordynacji

wyborczej

do

władz

Stowarzyszenia,
3. wybór i odwołanie Prezesa Zarządu, Wiceprezesów, pozostałych
Członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej, odbywa się
w głosowaniu tajnym,
4. uchwalenie budżetu stowarzyszenia,
5. uchwalenie wysokości i terminów składek członkowskich,
6. uchwalenie wysokości i zasad przekazywania dotacji celowych,
7. przyjmowanie sprawozdań Prezesa Zarządu z działalności Zarządu,
wykonanie budżetu (pod warunkiem zaopiniowania przez Komisję
Rewizyjną),
8. ustalanie zasad zwrotu kosztów podróży oraz ewentualnych ryczałtów
i diet dla członków Zarządu, Komisji i Komisji Rewizyjnej,
9. wyrażanie

zgody

na,

nabywanie

i

zbywanie

nieruchomości,

emitowanie obligacji oraz określenie zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu,
10. ustalenie maksymalnej wysokości zobowiązań zaciąganych przez
Zarząd
11. rozpatrywanie

odwołań

w

sprawie

pozbawiania

członkostwa

w Stowarzyszeniu,
12. uchwalanie rozwiązania Stowarzyszenia, wybór jego likwidatora oraz
podjęcie

uchwały

o

przeznaczeniu

majątku

Stowarzyszenia

przeprowadzonej likwidacji,
13. powoływanie stałych Komisji Stowarzyszenia
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po

§ 18. 1. Posiedzenie zwyczajne Walnego Zebrania Członków zwołuje
Prezes Zarządu co najmniej raz w roku. Termin, miejsce i projekt porządku
obrad ustala Zarząd
§ 19.1. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków
zwołuje Prezes Zarządu na pisemny wniosek:
a) Zarządu
b) Komisji Rewizyjnej
c) co najmniej 1/3 Członków Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zebrania Członków zwołuje się
w terminie do 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa
w ust. 1.
§ 20.1. Zaproszenia na posiedzenie Walnego Zebrania Członków
dostarczane są w formie pisemnej najpóźniej na 14 dni przed posiedzeniem
zwyczajnym i 7 dni przed posiedzeniem nadzwyczajnym. Do zaproszenia
winien być dołączony proponowany porządek obrad i materiały dotyczące
tego porządku.
2. W posiedzeniu Walnego Zebrania Członków uczestniczą delegaci
Członków Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym inne zaproszone osoby.
§ 21. Walne Zebranie Członków jest ważne w przypadku udziału w nim,
co najmniej połowy delegatów Członków Zwykłych Stowarzyszenia.
§ 22.1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą
większością głosów, z wyjątkiem:
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a) zmiany Statutu Stowarzyszenia, do czego wymagana jest większość
bezwzględna głosów,
b) rozwiązanie Stowarzyszenia, do czego wymagana jest większość 2/3
głosów,
2. Dla wyboru i odwołania Zarządu lub poszczególnych jego członków
wymagana jest bezwzględna większość głosów, w obecności co najmniej
połowy delegatów, którym przysługuje czynne prawo wyborcze.
§ 23.1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z od 7 do 11 osób, wybranych
przez Walne Zebranie Członków, spośród delegatów do Walnego Zebrania
w sposób zapewniający przedstawicielstwo każdego z powiatów.
2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, 2 Wiceprezesów, 4 do 8 Członków
Zarządu.
3. Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie Wiceprezes reprezentuje
Stowarzyszenie na zewnątrz.
4. Zarząd po wybraniu przez Walne Zebranie Członków działa do czasu
wyboru nowego Zarządu.
§ 24.1) Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) rezygnacji z funkcji,
b) utraty mandatu delegata na Walne Zebranie Członków,
c) odwołanie przez Walne Zebranie Członków.
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2) Ustanie członkostwa w Zarządzie powoduje zwolnienie z wszystkich
czynności

i

funkcji,

które

Członek

Zarządu

pełnił

w

charakterze

przedstawiciela Stowarzyszenia we wszystkich instytucjach, organizacjach.
3)Jeżeli funkcje przedstawiciela Stowarzyszenia określone w ust. 1 pełnił
delegat niebędący członkiem Zarządu traci on tę funkcję:
a) na skutek uchwały Zarządu,
b) na skutek utraty mandatu delegata na Walnym Zebraniu Członków.
§ 25.1. W przypadku zmniejszenia liczby członków Zarządu Walne
Zebranie

Członków

dokonuje

na

najbliższym

posiedzeniu

wyborów

uzupełniających.
2. Gdy liczba członków Zarządu zmniejsza się o 50 % składu wybranego
przez Walne Zebranie Członków, zwoływane jest posiedzenie nadzwyczajne
Walnego Zebrania Członków dla określenia wyborów uzupełniających.
§ 26.1. Zarząd, Komisja Rewizyjna i Komisje Stowarzyszenia pełnią swe
funkcje bez wynagrodzenia.
2. Ustalenie wysokości ewentualnych diet i zwrotu kosztów podróży dla
osób wymienionych w ust. 1 i innych przedstawicieli Stowarzyszenia
reprezentowanych w różnych organizacjach należy do Walnego Zebrania
Członków.
§27. Do kompetencji Zarządu należy:
1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
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2. przygotowywanie projektów uchwał i materiałów na posiedzenie
Walnego Zebrania Członków,
3. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
4. ustalanie terminu, miejsca i projektu porządku obrad Walnego Zebrania
Członków z wyjątkiem I Walnego Zebrania Członków, którego termin
i miejsce ustala Zebranie Założycielskie,
5. opracowanie

regulaminu

obrad

Walnego

Zebrania

Członków

i projektu ordynacji wyborczej, do wyboru Organów Stowarzyszenia,
6. delegowanie przedstawicieli do innych organizacji i instytucji oraz
podpisywanie umów i porozumień o współpracy,
7. powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Stowarzyszenia,
8. podejmowanie uchwał dotyczących działalności gospodarczej, w tym,
o tworzeniu podmiotów gospodarczych i przystępowaniu do nich,
9. przyjmowanie darowizn i zapisów oraz zaciąganie zobowiązań do
wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków,
10. wykonywanie budżetu,
11. powoływanie doraźnych Komisji.
§ 28.1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej
niż 1 raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu z własnej
inicjatywy na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub, co najmniej 1/3
Członków Zarządu.
3. O terminach posiedzeń Zarządu, Prezes Zarządu informuje Komisję
Rewizyjną.
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§ 29.1.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów

w głosowaniu jawnym, przy obecności, co najmniej połowy składu Zarządu.
2. W posiedzeniach Zarządu może uczestniczyć Dyrektor Biura
Stowarzyszenia i inni zaproszeni goście.
3. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć przedstawiciele Komisji.
§ 30.1. Pisemne zaproszenie na posiedzenia Zarządu powinny być
dostarczane

co

najmniej

na

7

dni

przed

terminem

posiedzenia,

z dołączonymi materiałami dotyczącymi porządku obrad.
2.

Zawiadomienia

mogą

być

przesyłane

faxem

lub

pocztą

elektroniczną.
§ 31.1. Dyrektor Biura Stowarzyszenia organizuje Biuro Stowarzyszenia
i kieruje jego pracami.
2. Prezes Zarządu wykonuje czynności pracodawcy dla pracowników
Biura Stowarzyszenia.
§

32.1.

Walne

Zebranie

Członków

wybiera

Komisję

Rewizyjną

składającą się od 3 do 5 osób w głosowaniu tajnym.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego
Komisji.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
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a) kontrola zgodności działań organów Stowarzyszenia ze Statutem
Stowarzyszenia i uchwałami Walnego Zebrania Członków,
b) kontrola wykonania budżetu przez Zarząd,
c) prawo złożenia wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków.
4. W przypadku zmniejszenia się liczby Członków Komisji Rewizyjnej
Walne Zebranie Członków dokonuje na najbliższym posiedzeniu wyborów
uzupełniających.
5. Uchwały w sprawach wymienionych w pkt. 3 Komisji Rewizyjnej
zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu
Komisji.
IV. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 33. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową w oparciu
o roczny budżet uchwalony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
§ 34.1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
1) nieruchomości,
2) ruchomości,
3) inne prawa majątkowe,
4) środki pieniężne.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
1) ze składek członkowskich;
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2) z opłat pobieranych od Członków Stowarzyszenia za jego czynności
dokonywane w interesie i na zlecenie danego Członka Stowarzyszenia
a stanowiących zwrot wyłożonych kosztów;
3) z dochodów z działalności gospodarczej i urządzeń Stowarzyszenia;
4) z subwencji, dotacji, grantów, itp. ...;
5) z darowizn, spadków i zapisów na rzecz Stowarzyszenia;
6) z odsetek bankowych;
7) z ofiarności publicznej;
8) środki pomocowe Unii Europejskiej oraz innych instytucji pomocowych.
§ 35.1. Oświadczenia woli oraz wszelkie dokumenty, na mocy, których
Stowarzyszenie zaciąga zobowiązania materialne wobec osób trzecich
muszą zawierać podpisy dwóch upoważnionych przez Zarząd osób,
w tym, Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu.
2. Zarząd może upoważnić Dyrektora Biura Stowarzyszenia do składania
oświadczeń

woli

jednoosobowo

w

sprawach

związanych

z prowadzeniem bieżącej działalności Biura Stowarzyszenia, w zakresie
ustalonym uchwałą Zarządu.
§ 36.1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Dochody uzyskane z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych
Stowarzyszenia.
3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala
zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd Stowarzyszenia.
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V. PRZEPISY KOŃCOWE
§ 37. W przypadku uchwalenia przez Walne Zebranie Członków
rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków podejmuje
uchwałę w trybie określonym w § 17 pkt 12.
§ 38. Statut został przyjęty uchwałą Zebrania Założycielskiego w dniu
11.02.2000 r.
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