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STATUT
STOWARZYSZENIA MIESZKANCOW St.UiEWA

Rozdzial 1
POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1

Stowarzyszenie Mieszkaricow Stuzewa zwane dalej Stowarzyszeniem dziala na
podstawie ustawy Prawo 0 stowarzyszeniach, ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego
i 0 wolontariacie oraz niniejszego Statutu.

§2

Terenem dziatania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a szczeg61nie
obszar 0 tradycyjnej nazwie: .Shrzew" w dzielnicy Mokot6w w miescie stolecznyrn
Warszawie. Dla wlasciweqo realizowania swoich cel6w Stowarzyszenie moze prowadzic
dzialalnosc rowniez poza granicami kraju.

§3

Siedziba Stowarzyszenia jest miasto stoteczne Warszawa.

§4

Stowarzyszenie wsp6tpracuje z krajowymi, zagranicznymi i miedzynarodowyrni
organizacjami i instytucjami, 0 tym samym lub podobnym profilu dzialania oraz rnoze bye
cztonkiern tych organizacji na zasadach pelnej autonomii.

§5

Stowarzyszenie posiada osobowosc prawna i ma prawo uzywania okraqle] pieczeci z
napisem - Stowarzyszenie Mieszkaricow Shrzewa, oraz uzywania jako godta - herbu
Sluzewskich z XVI wieku.

§6

Stowarzyszenie jest samorzadnym zrzeszeniem, opartym 0 dobrowolnie zqtoszone w nim
cztonkostwo, zmierzajacym w swym dzialaniu do ksztaltowania i rozwijania
demokratycznych form zycia publicznego opartego na r6wnych prawach i obowiazkach
oraz szerzenia solidarnosci rniedzyludzkiej.
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Rozdzial 2
CELE STOWARZYSZENIA

§7

Stowarzyszenie realizuje nastepujace cele i zadania:
1) Organizowanie pomocy spotecznej i dzialalnosci charytatywnej, w tym w

szczeqolnosci pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowe],
2) Podtrzymywanie i promowanie tradycji narodowej, pieleqnowania polskosci oraz

rozwoju swladornosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz w szczeqolnosci
upowszechniania wiedzy 0 historii i tradycjach Stuzewa i Warszawy oraz losach ludzi
z nimi zwiazanych,

3) Dziatania na rzecz ochrony zdrowia oraz na rzecz os6b niepetnosprawnych,
4) Dziatania na rzecz aktywizacji zawodowej bezrobotnych,
5) Upowszechnianie i ochrona wolnoscl i praw cztowieka oraz swob6d obywatelskich, a

takze dziatari wspomagajqcych rozw6j demokracji i spolecznosci lokalnej,
6) Organizowanie i koordynowanie dzialalnosci 0 charakterze edukacyjnym,

oswiatowym i wychowawczym, w tym szczeg61nie przeciwdziatanie patologiom

spotecznym,
7) Organizowanie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i mlodziezy,
8) Organizowanie i koordynowanie dzialalnosci promujqcych kulture, sztuke oraz

ochrone d6br kultury i tradycji,
9) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
10) Organizowanie i prowadzenie dziatalnosci w zakresie edukacji ekologicznej oraz

ochrony dziedzictwa przyrodniczego ze szczeg61nym uwzqlednieniem Shizewa,
11) Pomoc ofiarom katastrof, klesk zywiolowych, konflikt6w zbrojnych i wojen w kraju i za

qranica oraz promowanie wiedzy 0 ratownictwie i ochronie tudnosci,
12) Upowszechnianie i ochrona praw lokator6w i konsument6w,
13) Dzialania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontakt6w wsp6tpracy

rniedzy spoleczenstwaml,
14) Promowanie i organizowanie wolontariatu,
15) Pomoc Polonii i Polakom za granicq,
16) Wsp6tdziatanie z organizacjami pozarzadowyrni,
17) Wsp6tpraca z organami administracji rzadowe] i sarnorzadowej w zakresie realizacji

zadari statutowych Stowarzyszenia.

§8

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele dzieki:
1) Nieodptatnej dzialalnosci statutowej,
2) Odptatnej dziatalnosci statutowej, z tym, ze odplatnosc musi wynikac tylko i

wylacznie z faktycznie poniesionych koszt6w,
3) Dzialalnosci gospodarczej niepokrywajqcej sie w jakimkolwiek stopniu z odplatna

dztafalncscia statutowa i bedaca tylko uboczna dzialalnoscia Stowarzyszenia, z
kt6rej caty zysk jest przekazywany na realizacje cel6w statutowych.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) Inicjowanie, organizowanie i wspieranie lokalnych inicjatyw obywatelskich,
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2) Prowadzenie dzialan opiniotw6rczych i opiniodawczych wobec organ6w
przedstawicielskich i administracji oraz wsp6tpracy z tymi organami,

3) Inicjowanie i tworzenie form wsp6tpracy i kontakt6w mi~dzy wyborcami a ich
reprezentantami, zwlaszcza organizowanie spotkari z eurodeputowanymi,
poslaml, senatorami, radnymi oraz z urzednlkamt administracji paristwowej
samorzCldowej ,

4) Rozwijanie roznych form pomocy opiekuriczo-wychowawczej dla dzieci
rnlodziezy,

5) Organizowanie i prowadzenie dzialalnosci informacyjnej, wydawniczej i
propagandowej dotyczacej problematyki lnteresuiace] spolecznosc objeta
dzialaniem Stowarzyszenia,

6) Wyrazanie opinii w sprawach publicznych,
7) Czynne uczestnictwo w zyciu publicznym i kulturalnym,
8) Udzial w konsultacjach dotyczacych projekt6w akt6w prawa miejscowego.

\ _./

Rozdzial3
CZtONKOWIE STOWARZYSZENIA

§9

1. Czlonkiem zwyczajnym Stowarzyszenia rnoze bye obywatel polski lub cudzoziemiec,
kt6ry ukoriczyt 16 lat, uznajacy cele Stowarzyszenia, podejrnujacy si~ ich realizacji i
optacania skladek czlonkowskich, kt6ry zlozy! deklaracjs przystaptenla do
Stowarzyszenia.

2. Czlonkiem wspierajacyrn Stowarzyszenie rnoze bye osoba fizyczna lub osoba prawn a
dzialajaca w oparciu 0 obowiClzujClce w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy, kt6ra
wyraza wole uznania cel6w Stowarzyszenia, zlozyla deklaracje przystClpienia do
Stowarzyszenia potwierdzona przez jej Zarzad oraz codeirnulaca sie oplacac skladki
czlonkowskie w zadeklarowanej wysokosci zaakceptowanej przez Zarzad
Stowarzyszenia.

3. Cztonkiern honorowym Stowarzyszenia moze bye osoba fizyczna szczeg61nie
zasluzona w urzeczywistnieniu cel6w Stowarzyszenia.

§10

1. Czlonkow zwyczajnych i wspierajacych przyjmuje Zarzad Stowarzyszenia na
podstawie pisemnego zgloszenia deklaracji.

2. Ubieqajacy si~ 0 czlonkostwo, kt6remu odm6wiono przyjecia do Stowarzyszenia rna
prawo odwolania sie do Walnego Zebrania Cztonk6w Stowarzyszenia.

3. Cztonkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Czlonk6w Stowarzyszenia.

§ 11

1. Czlonkowie zwyczajni rnaja okreslons prawa i obowiazki:
1) Obowiazklem cztonka zwyczajnego jest aktywne uczestnictwo w pracach

Stowarzyszenia oraz terminowe wplacanie skladek,
2) Do praw czlonka zwyczajnego zalicza sie:
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postanowieniami niniejszego Statutu,

c) Wyrazanie i przedstawianie swych opinii oraz wniosk6w pod adresem
Stowarzyszenia,

d) Uzyskiwanie informacji 0 dzlatalnosci Stowarzyszenia.
2. Cztonkowie wspierajacy rnaja okreslone prawa i obowiazki:

1) Obowiqzkiem czlonka wspierajqcego jest wsp6tuczestnictwo w dzialaniach
podejmowanych przez Stowarzyszenie oraz terrninowe wptacanie sktadek.

2) Do praw czlonka wspierajqcego zalicza sie:
a) Posiadanie gtosu doradczego i opiniodawczego w stosunku do dzialari

podejmowanych przez Stowarzyszenie,
b) Posiadanie statych przedstawicieli w Stowarzyszeniu.

3. Cztonkowie honorowi maja prawo gtosu doradczego i opiniodawczego.

§ 12
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Cztonkostwo wygasa z chwila:
1) Rozwiqzania Stowarzyszenia, " '
2) Smierci czronka zwyczajnego i honorowego,
3) Likwidacji instytucji bedace] czlonkiem wspierajqcym Stowarzyszenia,
4) Rezygnacji z cztonkostwa przedstawionej Stowarzyszeniu w formie pisemnej,
5) Wykluczenia z listy cztonk6w zwyczajnych i wspierajqcych na podstawie uchwaly

Zarzadu na skutek nieprzestrzegania przez czlonka Statutu, Regulamin6w i Uchwat

Wtadz,
6) Skreslenia na skutek nieptacenia skladek dluze] niz przez rok, po uprzednim

upomnieniu.

§ 13

1. Odwotanie od decyzji Zarzadu 0 wygasni~ciu cztonkostwa zlozone na pisrnie przez
czlonka rozpatruje Walne Zebranie Cztonk6w Stowarzyszenia.

2. Uchwata Walnego Zebrania Cztonk6w Stowarzyszenia podjeta w sprawie odwotania
od decyzji 0 wygasni~ciu cztonkostwa lub jego pozbawienia jest ostateczna.

§ 14

Cztonkowie zwyczajni i wspierajqcy wypelniaja swoje obowiazki wobec Stowarzyszenia w

spos6b nieodptatny.

Rozdzial 4
STRUKTURA I WtADZE STOWARZYSZENIA

§ 15

Wtadzami Stowarzyszenia sa:
1) Walne Zebranie Cztonk6w Stowarzyszenia (zwane Walnym Zebraniem),
2) Zarzqd Stowarzyszenia (zwany Zarzqdem),
3) Komisja Rewizyjna. . . .
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§ 16

1. Najwyzsza wladza Stowarzyszenia jest Walne Zebranie,
2. Do kompetencji Walnego Zebrania nalezy:

1) Uchwalenie i ksztaltowanie programu dzialalnosci Stowarzyszenia,
2) Okreslenie liczebnosci Zarzadu (z zastrzezeniern § 18) oraz wyb6r w odrebnych

gJosowaniach Przewodniczqcego Zarzadu oraz Zarzadu,
3) Okreslenie liczebnosci Komisji Rewizyjnej (z zastrzezeniern § 19) oraz wyb6r w

odrebnych gJosowaniach Przewodniczqcego Komisji oraz Komisji Rewizyjnej,
4) Rozpatrywanie sprawozdari z dzialalnosci Zarzadu i Komisji Rewizyjnej,
5) Udzielanie absolutorium Zarzadowi za roczne okresy jego dzialalnoscl, jak

absolutorium dla ustepuiaceqo Zarzadu,
6) Uchwalenie nowego Statutu, wprowadzenie zmian w Statucie oraz rozwiazanie

Stowarzyszenia, pod warunkiem umieszczenia ich w projekcie porzadku obrad
Walnego Zebrania w zawiadomieniu 0 Walnym Zebraniu,

7) Podejmowanie decyzji w sprawach odwolan od decyzji 0 wyqasnieciu
czlonkostwa oraz uchwal 0 nadaniu lub pozbawieniu czlonkostwa honorowego,

8) Podejmowanie decyzji w sprawach odwotan od innych postanowien Zarzadu lub
Komisji Rewizyjnej,

9) Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzezonych do kompetencji
innych organ6w Stowarzyszenia.

§ 17

1. Walne Zebranie zwoluje Zarzad z wlasnej inicjatywy nie rzadziej niz raz na rok - w
terminie do 30 czerwca.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Czlonkow Stowarzyszenia zwoluje Zarzad na
wniosek:
1) Komisji Rewizyjnej, nie pozniej niz 30 dni od daty zlozenia wniosku,
2) Co najmniej 1/4 liczby czlonkow, nie poznie] niz 30 dni od daty zlozenia wniosku.

3. Zwolujac Walne Zebranie i Nadzwyczajne Walne Zebranie Zarzad ma obowiazek
podac pierwszy i drugi termin Zebrania. Mi~dzy pierwszym i drugim terminem
zebrania musi uplynac co najmniej 30 minut. Zarzad zawiadarniajac cztonkow 0

zebraniu zobowiazany jest podac obydwa terminy zebrania. Kiedy zebranie odbywa
sie:
1) W pierwszym terminie, w6wczas kworum wynosi 50%,
2) W drugim terminie, kworum wynosi 33%.

4. W zawiadomieniu 0 Walnym Zebraniu Zarzad podaje projekt porzadku obrad
zebrania. Walne Zebranie ustala i zatwierdza porzadek obrad.

5. Uchwaty w sprawach, 0 kt6rych mowa w § 16 zapadaja zwykla wiekszoscia gJos6w.
6. Uchwalenie nowego Statutu, wprowadzenie zmian w Statucie oraz pocjecie uchwaty

o rozwiazaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga uzyskania
kwalifikowanej wiekszosci 2/3 liczby gJos6w cztonk6w bioracych udzial w
gtosowaniu.

7. W wypadku rownosci gtos6w rozstrzyga gtos przewodniczqcego Walnego Zebrania.
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§ 18

1. Zarzad jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
2. Kadencja Zarzadu trwa 3 lata i wygasa po wybraniu przez Walne Zebranie nowego

Zarzadu. Wi~kszosc cztonk6w Zarzadu musza stanowic osoby 0 pemej zdolnosci do

czynnosci prawnych.
3. W sklad Zarzadu wchodzi od 8 do 12 os6b:

1) Przewodniczq_cy,
2) Dwaj zasteocv Przewodniczq_cego,
3) Sekretarz,
4) Skarbnik,
5) Czlonkowle Zarzadu.

4. Zarzad na pierwszym posiedzeniu, kt6re odbywa w terminie 14 dni od daty Walnego
Zebrania, wybiera z posrod siebie zwyktq_wiekszoscia gtos6w, w gtosowaniu jawnym:
dw6ch zastepcow przewodniczq_cego, sekretarza i skarbnika.

5. Warunkiem pelnienla funkcji w Zarzadzie jest zlozenie oswiadczenia, ze zasladajacy
w Zarzadzie nie byt skazany prawomocnym wyrokiem za przestspstwo urnyslne lub

przestepstwo skarbowe. )
6. Do kompetencji Zarzadu nalezy:

1) Reprezentowanie Stowarzyszenia wobec organ6w administracji paristwowe],
sarnorzadowej, organizacji spotecznych, politycznych, gospodarczych i innych
os6b prawnych, a takze os6b fizycznych,

2) Opracowanie programu dzialania Stowarzyszenia,
3) Powotywanie komisji, zespot6w i innych jednostek pomocniczych Stowarzyszenia

oraz okreslanie ich dzialan,
4) Inicjowanie dzialari doraznych,
5) Zarzadzanie srodkarni finansowymi Stowarzyszenia oraz prowadzenie

rachunkowosci i dokumentacji finansowej,
6) Przyjmowanie i skreslanie czlonkow zwyczajnych i wspierajq_cych,
7) Zwotywanie Walnych Zebran,
8) Opracowywanie i skladanie okresowych sprawozdari ze swojej dzialalnosci,
9) Ustalanie wysokosci skladek cztonkowskich,
10) Ustalanie wysokosci pogotowia kasowego.

7. Zarzad ponosi odpowiedzialnosc za realizacje obowiazkow sprawozdawczych
Stowarzyszenia, w szczeqolnosci za terminowe opracowanie, skladanie i
publikowanie sprawozdan merytorycznych i sprawozdan finansowych zgodnie z
przepisami ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie oraz ustawy 0

rachunkowosci. Sprawozdania merytoryczne i finansowe zamieszczana sa na stronie

internetowej Stowarzyszenia.
8. Posiedzenie Zarzq_du zwoluie Przewodniczq_cy z wtasnej inicjatywy lub na wniosek

czlonka Zarzadu, Komisji lub 1/4 cztonk6w Stowarzyszenia, nie poznie] niz w terminie

10 dni od daty zlozenia wniosku.
9. Zebrania Zarzq_du odbywaia sie w rniare potrzeb, jednak nie rzadziej niz:

1) raz na dwa rniesiace, gdy Zarzad funkcjonuje bez powotanego Prezydium,
2) raz na trzy miesiace. gdy Zarzad powolal Prezydium.

10. Pracami Zarzadu kieruje Przewodniczq_cy. Przewodniczq_cy moze upowazni6
Zast~pc~ Przewodniczq_cego d.ozwotania i przeprowadzenia posiedzenia Zarzq_du.
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11. Uchwaty Zarzadu zapadaja zwykla wiekszoscia gtos6w przy obecnosci co najmniej
polowy liczby czlonkow, w tym Przewodniczqcego lub Zastepcy Przewodniczqcego.
W razie rownosci gfos6w rozstrzyga gtos prowadzqcego zebranie.

12. Jezeti Zarzad liczy powyzej osrniu czlonkow, to ze swego sktadu powoluje
Prezydium. W sklad Prezydium wchodza Przewodniczqcy, jego zastepcy, sekretarz i
skarbnik.

I r '\,.

13. Prezydium kieruje dzialalnoscia Stowarzyszenia w okresie miedzy zebraniami
Zarzadu.

14. Szczeg6towe zasady dzialania Zarzadu okresla regulamin uchwalony przez Zarzad.

§ 19

1. Komisja Rewizyjna jest statutowym kolegialnym organem Stowarzyszenia
powotanym do sprawowania kontroli nad jego dzialalnoscia.

2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata i wygasa po wybraniu przez Walne
Zebranie nowej Komisji Rewizyjnej.

3. Komisja Rewizyjna liczy od 3 do 5 os6b.
4. Cztonkiem Komisji Rewizyjnej nie rnoze zostac osoba,

Zarzadu lub jest Petnomocnikiem Zarzadu w jakies
cztonkiern Zarzadu lub Pelnomocnikiem Zarzadu w
powinowactwa lub podleqlosci z tytulu zatrudnienia.

5. Warunkiem pelnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej jest zlozenie oswiadczenia, ze
zasiadajacy w Komisji Rewizyjnej nie by] skazany prawomocnym wyrokiem za
przestepstwo umyslne lub przestepstwo skarbowe.

6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nalezy:
1) Okresowe i roczne badanie dzialalnosci Stowarzyszenia, szczeg61nie

dzialalnosci gospodarczej i finansowej,
2) Przedkladanie Zarzadowi protokolow pokontrolnych wraz z wnioskami,
3) Przedstawianie sprawozdan ze swej dzialalnosci Walnemu Zebraniu,
4) Wnioskowanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
5) Wyst~powanie do Zarzadu z wnioskiem 0 zwolanie zebrania zarzadu,
6) Wyst~powanie do Zarzadu z zadaniem zwolania Nadzwyczajnego Walnego

Zebrania Cztonkow Stowarzyszenia w razie stwierdzenia niewywiqzywania si~
przez Zarzqd z jego statutowych obowiqzk6w,

7) Sktadanie na Walnym Zebraniu wniosk6w 0 udzielenie lub odmowl? udzielenia
absolutorium Zarzqdowi,

8) Zwotanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Czfonk6w Stowarzyszenia w razie
nie zwotania go przez Zarzqd w terminie okreslonym w § 17 ust. 2.

7. Uchwaty Komisji Rewizyjnej zapadajq zwyktq wi~kszosciq gtos6w przy obecnosci
co najmniej potowy cztonk6w, w tym Przewodniczqcego. W razie r6wnosci gtos6w
rozstrzyga gtos Przewodniczqcego.

8. Komisja Rewizyjna dziata w oparciu 0 uchwalony przez siebie regulamin.
9. Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej i, w razie potrzeby na jego wniosek, innl JeJ

cztonkowie majq prawo uczestnictwa z gtosem doradczym w zebraniach Zarzqdu i
posiedzeniach Prezydium.

10. Komisja Rewizyjna ma prawo zqdania od cztonk6w Zarzqdu ztotenia pisemnych
lub ustnych wyjasnien dotyczqcych kontrolowanych spraw.

"I'ar-owano zna\~i oplaty S?!dl~81
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§ 20

W przypadku ustapienia w trakcie kadencji czlonka wladz, 0 kt6rych mowa w § 18 i §19,
wladzom tym przystuguje prawo uzupelnienia sktadu - kooptacji. Liczba os6b
dokooptowanych w okresie kadencji nie rnoze przekroczyc 1/3 statutowej liczby

czlonkow tych wladz.

Rozdzial 5
MAJATEK I FINANSE STOWARZYSZENIA

§ 21

1. Majqtek Stowarzyszenia sklada sie z:
1) Sktadek cztonkowskich,
2) Wynik6w dzia~alnosci gospodarczej powstalej z inicjatywy Stowarzyszenia,
3) Darowizn, spadk6w, zapis6w od os6b fizycznych i prawnych.

2. Fundusze i rnaiatek Stowarzyszenia rnoqa byc uzywane wylacznie do cel6w

statutowych.
3. Przewodniczqcy upowazniony jest do samodzielnego podpisywania wszelkich

dokument6w zwiqzanych z dziatalnosciq Stowarzyszenia, za wyjqtkiem dokument6w
zawierajqcych oswiadczenia woli w zakresie praw i obowiqzk6w majqtkowych
Stowarzyszenia. Przewodniczqcy moze upowaznic Zastepce Przewodniczqcego lub
Sekretarza do podpisywania w jego zastepstwie okreslonych dokument6w.

4. Do sktadania oswiaoczenia woli w zakresie praw i obowiqzk6w majqtkowych w
imieniu Stowarzyszenia upowaznieni sa: Przewodniczqcy oraz Skarbnik, dzialajacy
osobtsc'e lub przez petnomocnik6w przez nich ustanowionych. Dla waznosci
oswiadczenia wymagane jest tqczne dziatanle dw6ch os6b.

5. W razie potrzeby zatrudnienia czlonka Zarzadu, stosunek pracy w imieniu
Stowarzyszenia nawiazu]e z nim Przewodniczqcy, natomiast w razie potrzeby
zatrudnienia PrzewodniczqceQo, stosunek pracy w imieniu Stowarzyszenia nawiazu]e
z nim dw6ch czlonkow Zarzadu w tym Zast~pca Przewodniczqcego.

6. Srodki pienlezne, niezaleznie od zrodel ich pochodzenia, powinny bye
przechowywane - z wyjqtkiem pogotowia kasowego - na koncie Stowarzyszenia.
Wptaty got6wkowe winny bye, przy uwzqtedmeniu biezacych potrzeb, jak najszybciej

przekazywane na konto.
7. Zabrania si~ rozporzadzania majqtkiem Stowarzyszenia na rzecz cztonkow,

pracownik6w lub ich os6b bliskich, oraz dokonywania zakup6w towar6w lub ustug na
zasadach szczeg61nych u tych os6b, niezgodnie z wymogami art. 20 ust.1 pkt.6
ustawy 0 dziatalnosci pozytku publicznego 0 wolontariacie z dnia 24.04.2003 r.

8. Doch6d z dziatalnosci gospodarczej Stowarzyszenia stuzy wytqcznie realizacji cel6w
statutowych oraz zadan nalezacvch do sfery zadan publicznych, 0 kt6rych mowa w
art. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. 0 dziatainosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie
i nie moze bye przeznaczony do podzialu rniedzy jego cztonkow.
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§ 22

Stowarzyszenie nie rnoze:
1) Udzielac pozyczek lub zabezpieczac zobowiazan rnajatkiern organizacji w stosunku

do jej czlonkow, cztonkow organ6w lub pracownik6w oraz os6b, z kt6rymi pracownicy
pozostaja w zwiazku maizenskim albo w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieristwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
albo sa zwiazani z tytulu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej .osobarni
bliskimi",

2) Przekazywac i wykorzystywac majatku trwaleqo stowarzyszenia na rzecz czlonkow,
czlonkow organ6w lub pracownik6w oraz ich os6b bliskich, na zasadach innych niz w
stosunku do os6b trzecich, w szczeqolnosci, jezeli przekazanie to nastepuje
bezplatnie lub na preferencyjnych warunkach.

Rozdziat 6
POSTANOWIENIA KONCOWE

{ )
§ 23

1. W razie podjecia przez Walne Zebranie uchwaty ° rozwiazaniu Stowarzyszenia,
Walne Zebranie powotuje Kornisje Likwidacyjnq.

2. Uchwale ° przeznaczeniu majatku Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie.

§ 24

Statut ruruejszy zostal uchwalony przez Walne Zebranie Cztonk6w Stowarzyszenia
Mieszkancow Stuzewa w dniu 11 czerwca 2013 roku.
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