
 

PROJEKT  
Uchwała nr ................./ 2015  

Walnego Zgormadzenia Członków  

o zmianie Statutu Stowarzyszenia Szkoła Pływania Orka  

 

 
 

Na podstawie  § 22 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia Szkołą Pływania Orka członkowie zebrani na 

Walnym Zebraniu Członków w dniu 27 kwietnia 2015 r. w Iławie postanawiają jednogłośnie 

zaakceptować i przyjąć następujące zmiany w statucie: 

 

1. Zmiana § 1, którego dotychczasowa treść brzmiała: 
 

1. Stowarzyszenie SZKOŁA PŁYWANIA „ORKA”  zwane w dalszej części statutu 

Stowarzyszeniem  jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość 

prawną.  

2. Stowarzyszenie SZKOŁA PŁYWANIA „ORKA” działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej,  - 

ustawą - Prawo o stowarzyszeniach. 

3. Własnym Statutem.    

 Nowa treść § 1  będzie brzmiała:  

1. Stowarzyszenie SZKOŁA PŁYWANIA „ORKA”  zwane w dalszej części statutu 

Stowarzyszeniem jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość 

prawną. 

2. Stowarzyszenie SZKOŁA PŁYWANIA „ORKA” działa zgodnie z  ustawą o sporcie,  

ustawą - Prawo o stowarzyszeniach, własnym statutem. 

 2.Zmiana § 6, którego dotychczasowa treść brzmiała: 

Celem Stowarzyszenia jest stworzenie możliwości wszechstronnego oraz harmonijnego rozwoju 

sprawności fizycznej i sfery osobowościowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych 

i korekcyjnych dzieci , młodzieży i dorosłych poprzez działalność: 

 

1. Odpłatną 

1)Planowanie, organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie podstawowej nauki 

pływania i doskonalenia stylów pływackich , pływania sportowego , korekcyjnego oraz rekreacji 

ruchowej w wodzie , w oparciu o możliwości obiektowe oraz sportowe miast oraz powiatów,  z 

pomocą organizacyjną, materialną rodziców, opiekunów i sympatyków Stowarzyszenia  



2)Planowanie, organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie nauczania i doskonalenia 

innych dyscyplin sportowych oraz form rekreacji ruchowej 

3)Organizowanie zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych dostosowanych do wieku, 

stopnia sprawności i zainteresowań sportowych 

4)Organizowanie obozów sportowo – rekreacyjnych w kraju i za granicą 

5)Uczestniczenie w zawodach sportowych i imprezach rekreacyjnych 

6)Planowanie ,organizowanie, nauczanie i prowadzenie działalności w zakresie sportów 

zimowych , w szczególności narciarstwa zjazdowego , narciarstwa biegowego, snowboardu i 

łyżwiarstwa. 

2. Nieodpłatną 

1.)Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością 

Stowarzyszenia 

2)Nawiązanie współpracy z innymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania 

w kraju i za granicą 

3)Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej  

4)Kształtowanie pozytywnych cech charakteru, zasad fair play oraz osobowości poprzez 

uczestnictwo w realizacji zadań sportowych i rekreacyjnych 

5)Prowadzenie działalności szkoleniowej 

6)Popularyzacja sportu i rekreacji ruchowej 

7)Popularyzacja walorów rekreacyjnych i turystycznych Ziemi Iławskiej 

8)Poprawa bezpieczeństwa nad wodą 

9)Współpraca ze środowiskiem osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 

 

 2. Dodanie do  § 6  treści: 

2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 

3.Wypoczynek dzieci i młodzieży. 

4.Wspomagaanie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. 

5.Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 

6.Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa. 

7. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 

 

3.Dodanie do paragrafu 7 zapisu  

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 



 - Planowanie, organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie nauczania i doskonalenia 

innych dyscyplin sportowych oraz form rekreacji ruchowej 

 - Organizowanie zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych dostosowanych do wieku, stopnia 

sprawności i zainteresowań sportowych 

 -  Organizowanie obozów sportowo – rekreacyjnych w kraju i za granicą 

 - Organizowanie półkolonii  i zimowisk sporotwych dla dzieci i młodzieży  

 - .Uczestniczenie w zawodach sportowych i imprezach rekreacyjnych 

 - Planowanie ,organizowanie, nauczanie i prowadzenie działalności w zakresie sportów zimowych 

, w szczególności narciarstwa zjazdowego , narciarstwa biegowego, snowboardu i łyżwiarstwa. 

 - .Nawiązanie współpracy z innymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania w 

kraju i za granicą 

 - Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej 

 Kształtowanie pozytywnych cech charakteru, zasad fair play oraz osobowości poprzez 

uczestnictwo w realizacji zadań sportowych i rekreacyjnych 

 - .Popularyzację sportu i rekreacji ruchowej 

 - .Popularyzację walorów rekreacyjnych i turystycznych Ziemi Iławskiej 

 - .Poprawę bezpieczeństwa nad wodą 

13. Współpracę ze środowiskiem osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 

2. Działalność wskazana w niniejszym paragrafie prowadzona może być jako działalność odpłatna 

i/lub działalność nieodpłatna.  

 

4. Dodanie do paragrafu 8 zapisu  

1.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w 

odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów 

statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku 

do działalności pożytku publicznego. 

3. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu 

działalności pożytku publicznego. 

4. Stowarzyszenie nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności 

gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności. 



5. Prowadzenie przez Stowarzyszenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, odpłatnej 

działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej wymaga rachunkowego 

wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i 

wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. 

6.O podjęciu działalności gospodarczej decyduje Zarząd w formie uchwały, określającej zakres i 

organizację jej prowadzenia. 

W związki dodaniem paragrafów w statucie dalsza numeracją podlega uporządkowaniu.  

 

 5.Zmiana § 10, którego dotychczasowa treść brzmiała: 

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być:  

1) Osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw 

publicznych, posiadające obywatelstwo polskie oraz akceptujące statutowe cele Stowarzyszenia.  

2) Dzieci i młodzież przedszkolna oraz szkolna, ich rodzice, opiekunowie oraz sympatycy. Osoby 

poniżej 16 roku życia mogą być członkami Stowarzyszenia za zgodą ich przedstawicieli 

ustawowych. 

3) Cudzoziemcy mający zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą.  

2. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji 

oraz po opłaceniu składki członkowskiej. 

 Nowa treść § 12 będzie brzmiała: (W związki dodaniem paragrafów w statucie dalsza 

numeracją podlega uporządkowaniu).  

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być:  

1) Osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw 

publicznych, posiadające obywatelstwo polskie oraz akceptujące statutowe cele Stowarzyszenia.  

2) Dzieci i młodzież przedszkolna oraz szkolna, ich rodzice, opiekunowie oraz sympatycy. Osoby 

poniżej 16 roku życia mogą być członkami Stowarzyszenia za zgodą ich przedstawicieli 

ustawowych. 

3) Cudzoziemcy mający zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą. 

2.Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. 

6. Zmiana § 11, którego dotychczasowa treść brzmiała: 

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:  

1) Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z biernym i czynnym prawem wyborczym, 

z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach . 

2) Uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez 



władze Stowarzyszenia.  

3) Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów wobec władz Stowarzyszenia.  

4) Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie. 

5) Korzystania z wszelkich urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia na zasadach określonych 

przez Zarząd Stowarzyszenia.  

6) Noszenia odznaki organizacyjnej  

7) Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.  

2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:  

1) Aktywnego uczestniczenia w życiu i działalności Stowarzyszenia.  

2) Realizowania i propagowania celów Stowarzyszenia.  

3) Stosowania się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.  

4) Regularnego opłacania składek członkowskich na zasadach ustalonych przez Zarząd 

Stowarzyszenia . 

5) 5) Godnego reprezentowania barw Stowarzyszenia. 

Nowa treść § 13 będzie brzmiała: (W związki dodaniem paragrafów w statucie dalsza 

numeracją podlega uporządkowaniu).  

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:  

1) Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z biernym i czynnym prawem wyborczym, 

z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach . 

2) Udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia. 

3) Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów wobec władz Stowarzyszenia.  

2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:  

1) Aktywnego uczestniczenia w życiu i działalności Stowarzyszenia. 

2) Realizowania i propagowania celów Stowarzyszenia. 

3)Stosowania się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. 4)Regularnego 

opłacania składek członkowskich na zasadach ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia . 

5)Godnego reprezentowania barw Stowarzyszenia. 

 

7. Zmiana § 13, którego dotychczasowa treść brzmiała: 

1. Członkowie wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiadają 

prawa określone w § 12 ust. 1 pkt. 2 – 7.  

2. Członkowie wspierający mają prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych 

władzach Stowarzyszenia.  

3. Członkowie wspierający są zobowiązani do regularnego wywiązywania się z 



deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie Statutu, regulaminów i 

uchwał władz Stowarzyszenia. 

Nowa treść § 15 będzie brzmiała: (W związki dodaniem paragrafów w statucie dalsza 

numeracją podlega uporządkowaniu).  

1. Członkowie wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiadają 

prawa określone w § 13 pkt 1 1-3 

2. Członkowie wspierający mają prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych 

władzach Stowarzyszenia.  

3. Członkowie wspierający są zobowiązani do regularnego wywiązywania się z deklarowanych 

świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie Statutu, regulaminów i uchwał władz 

Stowarzyszenia. 

8. Zmiana § 14, którego dotychczasowa treść brzmiała: 

 

1. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, które wniosły wybitny wkład w rozwój idei 

Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosły zasługi dla Stowarzyszenia.  

2. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek 

Zarządu.  

3. Członkowie honorowi, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiadają prawa 

określone w § 12 ust. 1 pkt. 2 – 7.  

4. Członkowie honorowi mają prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach 

Stowarzyszenia.  

5. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.  

Nowa treść § 16 będzie brzmiała: (W związki dodaniem paragrafów w statucie dalsza 

numeracją podlega uporządkowaniu).  

1. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, które wniosły wybitny wkład w rozwój idei 

Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosły zasługi dla Stowarzyszenia.  

2. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek 

Zarządu.  

3. Członkowie honorowi, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiadają prawa 

określone w w § 13 pkt 1 1-3  

4. Członkowie honorowi mają prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach 

Stowarzyszenia.  

5. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.  



6. Członkostwo honorowe jest dożywotnie, decyzję w sprawie pozbawienia członkostwa 

honorowego może podjąć tylko Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. 

9. Zmiana § 15, którego dotychczasowa treść brzmiała: 

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:  

1) Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie 

Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek i innych zobowiązań.  

2) Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.  

3) Rozwiązania się Stowarzyszenia.  

2. Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia dokonuje się na skutek:  

1) Umyślnego i rażącego naruszania postanowień Statutu, nieprzestrzegania postanowień, uchwał, 

regulaminów i zasad etyki. 

2) Uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia przez okres jednego roku . 

3) Nieusprawiedliwionego zalegania w opłacaniu składek członkowskich lub innych zobowiązań 

przez okres przekraczający jeden rok.  

4) Działania na szkodę Stowarzyszenia.  

5) Utraty zdolności do czynności prawnych przez osobę fizyczną.  

6) Skazania prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwo umyślne.  

7) Pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia 

i następującego w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która członkostwo nadała.  

3. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1, 2, oraz w ust. 2 pkt. 2, 3, 4, 5, 6,  podejmuje uchwałę 

i dokonuje skreślenia Zarząd. W przypadku określonym w ust. 2 pkt. 1 głosuje Walne Zebranie 

Członków i na podstawie wyników głosowania Zarząd dokonuje skreślenia. W przypadku 

określonym w ust. 2 pkt.7 wnioskuje Zarząd i na podstawie wyników głosowania pozbawia 

członkostwa Walne Zebranie Członków. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu 

lub pozbawieniu członkostwa podając jego przyczyny i wskazując na prawo wniesienia odwołania 

do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub 

orzeczenia.  

4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w 

ust. 2. 

Nowa treść § 17 będzie brzmiała: (W związki dodaniem paragrafów w statucie dalsza 

numeracją podlega uporządkowaniu).  

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:  

1) Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, 

po uprzednim uregulowaniu składek i innych zobowiązań.  



2) Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.  

3) Rozwiązania się Stowarzyszenia.  

2. Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia dokonuje się na skutek:  

1) Umyślnego i rażącego naruszania postanowień Statutu, nieprzestrzegania postanowień, uchwał, 

regulaminów i zasad etyki. 

2) Uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia przez okres jednego roku . 

3) Nieusprawiedliwionego zalegania w opłacaniu składek członkowskich lub innych zobowiązań 

przez okres przekraczający jeden rok.  

4) Działania na szkodę Stowarzyszenia.  

5) Utraty zdolności do czynności prawnych przez osobę fizyczną.  

6) Skazania prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwo umyślne.  

7) Pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia 

i następującego w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która członkostwo nadała.  

3. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1, 2, oraz w ust. 2 pkt. 2, 3, 4, 5, 6,  podejmuje uchwałę 

i dokonuje skreślenia Zarząd. W przypadku określonym w ust. 2 pkt. 1 głosuje Walne Zebranie 

Członków i na podstawie wyników głosowania Zarząd dokonuje skreślenia. W przypadku 

określonym w ust. 2 pkt.7 wnioskuje Zarząd i na podstawie wyników głosowania pozbawia 

członkostwa Walne Zebranie Członków. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu 

lub pozbawieniu członkostwa podając jego przyczyny i wskazując na prawo wniesienia odwołania 

do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub 

orzeczenia.  

 10. Dodanie do § 24 (W związki dodaniem paragrafów w statucie dalsza numeracją podlega 

uporządkowaniu)  zapisu:  

1 Decydowanie o przedmiocie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej 

2. Podejmowanie decyzji w przedmiocie odpłatności lub nieodpłatności prowadzonej przez 

Stowarzyszenie działalności pożytku publicznego. 

 nowa treść § 26  będzie brzmiała: (W związki dodaniem paragrafów w statucie dalsza 

numeracją podlega uporządkowaniu)  

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia w szczególności należy:  

1) Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia na podstawie uchwał i postanowień 

Walnego Zebrania Członków.  

2) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.  

3) Reprezentowanie Stowarzyszenia w kontaktach z innymi organizacjami społecznymi i 

sportowymi.  



4) Określanie szczegółowych kierunków działania.  

5) Ustalanie budżetu, preliminarzy i planu finansowego oraz przyjmowanie sprawozdań z ich 

wykonania. 

6) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia – podejmowanie uchwał w sprawie 

nabywania i zbywania majątku Stowarzyszenia, zarządzanie tym majątkiem oraz zaciąganie 

zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia.  

7) Przyjmowanie darowizn i zapisów.  

8) Powoływanie oraz rozwiązywanie komisji problemowych, zespołów oraz określanie ich zadań.  

9) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.  

10) Podejmowanie uchwał o przyjmowaniu i skreślaniu członków Stowarzyszenia.  

11) Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.  

12) Opracowywanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.  

13) Ustalanie wysokości składek członkowskich, a także terminów ich płacenia.  

14) Uchwalanie regulaminów działalności Stowarzyszenia nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania 

Członków.  

15) Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego.  

16) Decydowanie o przedmiocie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej 

17) Podejmowanie decyzji w przedmiocie odpłatności lub nieodpłatności prowadzonej przez 

Stowarzyszenie działalności pożytku publicznego; 

 

11. Zmiana § 26, którego dotychczasowa treść brzmiała: 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.  

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: Przewodniczącego, jego Zastępcy oraz 

Sekretarza.  

3. Komisja wybiera na swym pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza 

Komisji. 

1)Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy 

do roku. 

2) Komisja Rewizyjna ma prawo powoływania ekspertów do realizacji opracowań 

specjalistycznych. Mają oni głos doradczy. 

Nowa treść § 28 będzie brzmiała: (W związki dodaniem paragrafów w statucie dalsza 

numeracją podlega uporządkowaniu).  

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.  

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków,. 



3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy 

do roku.  

4. Komisja Rewizyjna ma prawo powoływania ekspertów do realizacji opracowań 

specjalistycznych. Mają oni głos doradczy. 

 

12. Zmiana § 29, którego dotychczasowa treść brzmiała: 

1. Przewodniczący lub członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem 

doradczym, w posiedzeniach Zarządu.  

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać 

z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.  

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

z winy umyślnej  

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej  mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie 

zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 

8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 

prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, 

poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).  

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.  

6. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę. 

7. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego 

Zebrania Członków w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu. 

 

Nowa treść §31będzie brzmiała: (W związki dodaniem paragrafów w statucie dalsza 

numeracją podlega uporządkowaniu).  

1.  Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach 

Zarządu.  

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać 

z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.  

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

z winy umyślnej  

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej  mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie 

zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż przeciętne 

miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego za rok poprzedni. 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.  



6. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.  

7. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego 

Zebrania Członków w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu. 

13. Zmiana § 31, którego dotychczasowa treść brzmiała: 

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:  

1)  Składki członkowskie.  

2) Darowizny, zapisy, spadki . 

3) Dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny.  

4) Wpływy z działalności statutowej.  

5) Inne wpływy.  

2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie 

na rachunku bankowym Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu 

bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.  

3. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i korzystać 

z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową.  

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

5. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków 

majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu 

działających łącznie : Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza. 

 

6. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest 1 podpis: Prezesa Stowarzyszenia 

lub jednego z Wiceprezesów. 

 

Nowa treść § 33będzie brzmiała: (W związki dodaniem paragrafów w statucie dalsza 

numeracją podlega uporządkowaniu).  

 

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

1)Składki członkowskie. 

2)Darowizny, zapisy, spadki . 

3) Dotacje, subwencje, udziały, lokaty,  

4)Wpływy z działalności statutowej. 

5)Wpływy z działalności gospodarczej  

6) Inne wpływy 

 2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane  na 

rachunku bankowym lub w kasie  Stowarzyszenia.  



3.Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i korzystać 

z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową.  

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

5. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków 

majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu 

działających łącznie : Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza. 

6. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest 1 podpis: Prezesa Stowarzyszenia 

lub jednego z Wiceprezesów. 

 Usunięcie  pkt 4 § 32 którego treść brzmiała  

 4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

Komisjia uchwał i wniosków  

 

1.............................................. ............................................. 

2.............................................  ............................................. 

3.............................................  ............................................... 

 

 


