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S T A T U T 
 

MIKOŁAJSKIEGO STOWARZYSZENIA 
 WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH - MS 

 

ROZDZIAŁ I. 
Postanowienia ogólne. 

§ 1. 
Stowarzyszenie nosi nazwę MIKOŁAJSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA 
INICJATYW LOKALNYCH - MS i zwane jest dalej STOWARZYSZENIEM. 
 

§ 2. 
Terenem działania STOWARZYSZENIA jest Europa, Ameryka Północna oraz Polska, ze 
szczególnym uwzględnieniem obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Siedzibą władz 
STOWARZYSZENIA są Mikołajki. 
 

§ 3. 
STOWARZYSZENIE zrzesza i reprezentuje interesy osób fizycznych i prawnych, działających 
zgodnie ze Statutem STOWARZYSZENIA i realizujących jego cele. 
 

§ 4. 
a. STOWARZYSZENIE działa na podstawie Prawa o Stowarzyszeniach i posiada osobowość 

prawną, określoną w Ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz. 
Ustaw nr. 20, poz. 104), z późniejszymi zmianami; 

b. STOWARZYSZENIE, jako organizacja pożytku publicznego prowadzi nieodpłatną oraz 
odpłatną działalność pożytku publicznego. 

 

§ 5. 
STOWARZYSZENIE posiada pieczęć wg. wzoru oraz może posiadać odznakę organizacyjną, a 
także wydawać legitymacje członkowskie. 
 

§ 6. 
a. STOWARZYSZENIE może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w 

odpowiednich przepisach wyłącznie w rozmiarach, służących realizacji zadań statutowych 
organizacji. 

b. Formami działalności gospodarczej Stowarzyszenia mogą być: 
1. organizacja i prowadzenie szkoleń i kursów, w ramach projektów własnych lub zleconych 

przez instytucje i organizacje; 
2. wynajem pomieszczeń oraz wyposażenia Centrum Aktywności Lokalnej, na potrzeby 

innych instytucji i organizacji, do prowadzenia spotkań, konferencji, szkoleń itp.; 
3. realizacja opracowań i badań o charakterze eksperckim, w ramach projektów własnych lub 

zleconych przez instytucje i organizacje; 
4. sprzedaż publikacji; 
5. wynajem pokoi gościnnych Centrum Aktywności Lokalnej osobom prawnym i fizycznym. 

 

c. STOWARZYSZENIE może pobierać wynagrodzenie za prowadzenie działalności pożytku 
publicznego w rozumieniu Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 
2003 r. nr. 96, poz. 873 art.4), jednak wynagrodzenie to musi wynikać z kalkulacji kosztów 
bezpośrednich, a wynagrodzenie osób zatrudnionych przy wykonywaniu zadań nie może 
przekraczać 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze 
przedsiębiorstw. 
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d. STOWARZYSZENIE może także wykonywać działalność w sferze pożytku publicznego nie 
pobierając wynagrodzenia za świadczone usługi, 

e. Decyzję co do odpłatnego bądź nieodpłatnego realizowania konkretnych działań z zakresu 
działalności pożytku publicznego podejmuje każdorazowo Zarząd STOWARZYSZENIA. 

 

§ 7. 
Zabronione jest: 
a. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem STOWARZYSZENIA, w 

stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku 
małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są 
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi”; 

b. przekazywania majątku STOWARZYSZENIA na rzecz ich członków, członków organów 
lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy 
organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 
zwanych dalej "osobami bliskimi”: 

c. wykorzystywania majątku organizacji na rzecz członków, członków organów lub 
pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy 
organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 
zwanych dalej "osobami bliskimi” ; 

d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, 
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w 
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.  

 

§ 8. 
STOWARZYSZENIE może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji społecznych, 
o zbliżonym profilu działania. 
 

ROZDZIAŁ II. 
Cele, zadania i środki działania STOWARZYSZENIA. 

§ 9. 
a. Strategicznym celem STOWARZYSZENIA jest wspieranie  i kreowanie lokalnych inicjatyw 

intelektualnych i gospodarczych, służących aktywizacji i integracji społeczności regionu oraz 
podnoszeniu poziomu jej życia, ze szczególnym uwzględnieniem tych środowisk, które 
znajdują się w najtrudniejszej sytuacji życiowej i materialnej. Cel ten realizowany jest poprzez 
działalność programową Centrum Aktywności Lokalnej w Mikołajkach. 

b. W swojej działalności STOWARZYSZENIE nie dyskryminuje żadnej grupy społecznej, 
zawodowej  ani wyznaniowej. 

c. STOWARZYSZENIE jest organizacją apolityczną, a w swojej działalności nie wspiera żadnej 
partii politycznej ani grupy wyznaniowej.  

    

§ 10.  
Do głównych zadań STOWARZYSZENIA należy: 
a. podejmowanie działań na rzecz wspierania procesu edukacji  dzieci i młodzieży regionu, 

rozwijania ich uzdolnień i osobowości oraz stwarzania szans na lepszy start w dorosłe życie, 
w konkurencji z rówieśnikami z dużych ośrodków miejskich; 
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b. tworzenie warunków do aktywizacji społecznej osób starszych tj. w wieku 50+; 
c. integracja oraz aktywizacja społeczna i zawodowa grup zmarginalizowanych, ze szczególnym 

uwzględnieniem środowisk osób bezrobotnych, ubogich, zagrożonych patologiami, 
niepełnosprawnych oraz tych wszystkich, którzy nie potrafią poradzić sobie z różnymi, 
codziennymi problemami; 

d. upowszechnianie praw kobiet oraz realizowanie działań, na rzecz równego statusu kobiet i 
mężczyzn; 

e. wspieranie regionalnych organizacji pozarządowych, aby skutecznie działały na rzecz swoich 
środowisk lokalnych; 

f. współdziałanie z sektorem publicznym (władze samorządowe wszystkich szczebli oraz ich 
agendy), w zakresie programowania i projektowania rozwoju społeczno-gospodarczego 
regionu oraz wspólnego realizowania programów, zgodnych ze strategicznym celem 
działalności Stowarzyszenia; 

g. inicjowanie i prowadzenie działań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami;   
h. podejmowanie działań, mających na celu ochronę szeroko rozumianego środowiska 

naturalnego regionu i dziedzictwa kulturowego tego obszaru; 
i. podejmowanie się realizowania zadań własnych samorządu (gmina, powiat) na zasadach 

kontraktu, o ile zadania te są zgodne ze strategicznym celem działalności Stowarzyszenia; 
j. tworzenie kapitału żelaznego, w oparciu o który funkcjonuje Fundusz Lokalny, zarządzany 

przez STOWARZYSZENIE. 
 

§ 11.  
STOWARZYSZENIE realizuje swoje zadania poprzez: 
a. realizację nowatorskich programów edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży; 
b. szkolenie oraz włączanie w realizację swoich programów wolontariuszy; 
c. organizowanie grup wsparcia dla osób w najtrudniejszej sytuacji życiowej i materialnej oraz 

bezpłatne poradnictwo obywatelskie i prawne; 
d. organizowanie szkoleń i kursów, z zakresu różnych form przedsiębiorczości oraz zmiany lub 

podnoszenia kwalifikacji wraz z prowadzeniem działań z zakresu ekonomii społecznej, w tym 
spółdzielni socjalnej, skierowanych do osób bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem, a 
także ich rodzin oraz wszystkich innych zainteresowanych tego typu działaniami; 

e. inicjowanie projektów na rzecz różnorodnych form aktywizacji osób w wieku 50+ takich jak 
zajęcia edukacyjne, kulturalne i sportowo-rekreacyjne, współdziałanie międzypokoleniowe 
itp.; 

f. inicjowanie i prowadzenie różnorodnych działań na rzecz bezdomnych zwierząt z terenu 
gminy, takich jak np. zbiórki żywności, dokarmianie, przygotowywanie schronień na zimę, 
zbiórki pieniężne, akcje na rzecz sterylizacji, etc.; 

g. prowadzenie działalności informacyjno-doradczej oraz szkoleniowej dla organizacji 
pozarządowych oraz jednostek samorządowych, a także realizacja programów szkoleniowo-
informacyjnych, skierowanych do zagranicznych instytucji samorządowych i organizacji 
pozarządowych; 

h. wspieranie finansowe organizacji społecznych i stowarzyszeń woj. warmińsko-mazurskiego, 
realizujących zadania z zakresu edukacji i wychowania dzieci i młodzieży, poradnictwa 
obywatelskiego oraz aktywizacji społeczno-zawodowej osób, zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, w ramach możliwości finansowych Funduszu Lokalnego, opartego na kapitale 
żelaznym; 

i. opracowywanie, we współpracy z lokalnymi społecznościami i władzami samorządowymi 
oraz innymi instytucjami, strategicznych programów rozwoju społeczno-gospodarczego; 

j. udział w konkursach ofert oraz przetargach, ogłaszanych przez instytucje rządowe, 
samorządowe oraz Unii Europejskiej, a związanych z realizacją zadań STOWARZYSZENIA; 

k. tworzenie oraz prowadzenie baz danych, związanych z zadaniami STOWARZYSZENIA; 
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l. organizowanie akcji charytatywnych, z których dochód będzie w całości przeznaczany na 
rzecz osób fizycznych pod warunkiem, że zostanie wykorzystany za zakup żywności, odzieży 
lub pokrycie kosztów leczenia. Dopuszcza się również przekazywanie dochodu z w/w akcji 
na rzecz osób prawnych, działających na rzecz osób ubogich, chorych lub 
niepełnosprawnych; 

m. bezpłatną dystrybucję żywności, odzieży i innych przedmiotów pierwszej potrzeby - 
pozyskiwanych z różnych instytucji oraz organizacji – na rzecz mieszkańców gminy, 
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społecznej i ekonomicznej; 

n. bezpłatne bądź odpłatne udostępnianie Centrum Aktywności Lokalnej oraz jego wyposażenia 
technicznego, a także pomoc informacyjno-doradczą wszystkim formalnym i nieformalnym 
grupom społeczności lokalnej, o ile ich działalność ma na celu aktywizację i wspieranie 
środowisk znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej; 

o. opracowywanie i wydawanie publikacji, związanych z działalnością programową 
STOWARZYSZENIA. 

 

ROZDZIAŁ III. 
Członkowie, ich prawa i obowiązki. 

§ 12. 
Członkami STOWARZYSZENIA mogą być: 
a. członkowie zwyczajni, czyli pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terenie Europy lub 

Ameryki Północnej, które złożyły deklarację członkowską o przystąpieniu do 
STOWARZYSZENIA; 

b. członkowie wspierający, czyli osoby prawne z terenu Europy i Ameryki Północnej, które 
złożyły deklarację o przystąpieniu do STOWARZYSZENIA; 

c. członkowie honorowi tj. osoby fizyczne mające szczególne zasługi dla 
STOWARZYSZENIA, a z różnych powodów nie mogące bezpośrednio uczestniczyć w 
działalności organizacji. 

 

§ 13. 
O przyjęciu lub odmowie przyjęcia jak też wykluczeniu członków zwyczajnych, wspierających i 
honorowych ze STOWARZYSZENIA decyduje Zarząd STOWARZYSZENIA w formie 
uchwały, przyjmowanej większością 2/3 głosów, w obecności minimum połowy statutowej ilości 
członków, uprawnionych do głosowania. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego 
Zebrania Członków STOWARZYSZENIA. 
 

§ 14. 
Członkowie STOWARZYSZENIA mają prawo do: 
a. korzystania z urządzeń, usług i pomocy STOWARZYSZENIA, zgodnie z zasadami 

ustalonymi przez Walne Zebranie Członków; 
b. czynnego i biernego prawa wyborczego do wszystkich, statutowych władz 

STOWARZYSZENIA; 
c. zgłaszania wniosków dotyczących wszystkich form działalności STOWARZYSZENIA; 
d. uczestniczenia w każdej formie działalności organizacji; 
e. członkowie honorowi STOWARZYSZENIA mają prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu 

Członków oraz w głosowaniach w jego trakcie, jednak nie mogą być wybierani do Zarządu 
ani Komisji Rewizyjnej. 

  

§ 15. 
Obowiązkiem członka STOWARZYSZENIA jest: 
a. czynny udział w działalności STOWARZYSZENIA; 
b. popieranie działalności STOWARZYSZENIA oraz promowanie jego idei; 
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c. regularne opłacanie składek członkowskich i wszystkich świadczeń na rzecz 
STOWARZYSZENIA; 

d. nie prowadzenie na terenie STOWARZYSZENIA żadnej agitacji politycznej i ideologicznej 
oraz nieangażowanie STOWARZYSZENIA do żadnych tego typu akcji zewnętrznych. 

 

§ 16. 
Ustanie członkostwa w STOWARZYSZENIU następuje: 
a. po likwidacji (rozwiązaniu) STOWARZYSZENIA, 
b. wycofaniu deklaracji o przystąpieniu do STOWARZYSZENIA, 
c. po uchwale Zarządu, na wniosek minimum 5 (pięciu) członków zwyczajnych, przyjętej jak w 

§ 13. 
 

ROZDZIAŁ IV. 
Struktury i władze STOWARZYSZENIA. 

§ 17. 
a. Władzami STOWARZYSZENIA są: 

1. Walne Zebranie Członków; 
2. Zarząd; 
3. Komisja Rewizyjna. 

 

b. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 (cztery) lata. 
 

§ 18. 
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą STOWARZYSZENIA i pełni rolę organu 
stanowiącego, którego decyzje są ostateczne. 
Walne Zebranie Członków może być: 
a. zwyczajne, zwoływane minimum 1 raz w ciągu roku na wniosek Zarządu; 
b. nadzwyczajne, zwoływane przez Zarząd na wniosek 1/3 liczby członków zwyczajnych 

STOWARZYSZENIA lub na wniosek Komisji Rewizyjnej. Wnioski o zwołanie 
nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków muszą być złożone w formie pisemnej, na ręce 
Prezesa STOWARZYSZENIA lub jego zastępcy. 

 

§ 19. 
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków musi odbyć się w ciągu 30 dni od daty złożenia 
wniosku o jego zwołanie. 
 

§ 20. 
Uchwały wszystkich władz STOWARZYSZENIA przyjmowane są zwykłą większością głosów, 
przy obecności minimum połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. W 
przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu STOWARZYSZENIA. 
 

§ 21. 
Władze STOWARZYSZENIA (Zarząd i Komisja Rewizyjna) mogą uzupełniać swój skład, w 
miejsce osób ustępujących w czasie kadencji, jednak w liczbie nie większej niż 1/3 składu 
wybranego przez Walne Zebranie Członków. 
 

§ 22. 
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków STOWARZYSZENIA należy: 
a. uchwalanie programu działania STOWARZYSZENIA; 
b. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz 

udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium Zarządowi; 
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c. wybór i odwoływanie członków Zarządu, Prezesa STOWARZYSZENIA i członków 
Komisji Rewizyjnej, 

d. uchwalanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
e. upoważnianie Zarządu do podejmowania zobowiązań w sprawach dotyczących majątku 

STOWARZYSZENIA; 
f. rozpatrywanie odwołań do uchwał Zarządu, dotyczących odmowy przyjęcia lub wykluczenia 

członków STOWARZYSZENIA; 
g. rozpatrywanie i rozstrzyganie wszystkich innych spraw, wnoszonych przez Zarząd lub 

członków STOWARZYSZENIA; 
h. zatwierdzanie, w drodze głosowania, rocznych raportów merytorycznych i finansowych 

MIKOŁAJSKIEGO STOWARZYSZENIA. 
 

§ 23. 
a. Zarząd STOWARZYSZENIA kieruje całokształtem działalności organizacji i reprezentuje ją 

na zewnątrz. Zarząd może składać się z 3 - 5 osób, w tym: 
1. Prezesa Zarządu; 
2. Zastępcy Prezesa Zarządu (V-ce Prezes); 
3. Sekretarza Zarządu; 
4. Skarbnika. 

 

b. członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnymi wyrokami za przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, a skazanie tego typu w czasie 
kadencji pociąga za sobą automatyczne zwolnienie z pełnionej funkcji, 

c. członkowie Zarządu nie otrzymują z tytułu pełnienia swoje  funkcji wynagrodzenia, poza 
możliwym zwrotem kosztów podróży, związanych ze sprawowaniem funkcji, 

d. członkowie Zarządu mogą pełnić funkcję koordynatorów bądź realizatorów działań w 
ramach projektów, realizowanych przez Mikołajskie Stowarzyszenie i z tego wyłącznie tytułu 
otrzymywać wynagrodzenie, określone w budżetach  projektów – podstawą otrzymania 
wynagrodzenia jest umowa cywilno-prawna lub umowa o pracę, zawarta z członkiem Zarządu 
jako osobą fizyczną i podpisana ze strony Mikołajskiego Stowarzyszenia przez dwóch innych 
członków Zarządu. 

 

§ 24. 
Wybory członków Zarządu odbywają się w drodze tajnego głosowania, spośród nieograniczonej 
liczby kandydatów, będących członkami zwyczajnymi STOWARZYSZENIA i wyrażających 
zgodę na kandydowanie. 
 

§ 25. 
Prezesa Zarządu STOWARZYSZENIA wybiera Walne Zebranie Członków w głosowaniu 
tajnym, większością 3/5 głosów przy obecności minimum połowy członków Walnego Zebrani 
Członków uprawnionych do glosowania, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, będących 
członkami zwyczajnymi STOWARZYSZENIA i wyrażających zgodę na kandydowanie. 
 

§ 26. 
Pozostałych członków Zarządu w liczbie 2 – 4 wybiera Walne Zebranie Członków w głosowaniu 
tajnym, zwyczajną większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, będących 
członkami zwyczajnymi STOWARZYSZENIA i wyrażających zgodę na kandydowanie. Na 
pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera, w głosowaniu jawnym, osoby do pełnienia funkcji: v-ce 
Prezesa Zarządu, sekretarza Zarządu, skarbnika. 
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§ 27. 
Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub 
jego zastępca. O posiedzeniu Zarządu powiadamia się jego członków  najpóźniej 7 (siedem) dni 
przed posiedzeniem. 
 

 § 28. 
Do kompetencji Zarządu STOWARZYSZENIA należy: 
a. reprezentowanie STOWARZYSZENIA w kontaktach zewnętrznych; 
b. wykonywanie Uchwał Walnego Zebrania Członków oraz realizacja budżetu 

STOWARZYSZENIA; 
c. opracowywanie preliminarza budżetowego, planów pracy i rocznych sprawozdań 

finansowych oraz merytorycznych; 
d. zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań w granicach określonych przez Walne Zebranie 

Członków w imieniu i na rzecz STOWARZYSZENIA; 
e. powoływanie i rozwiązywanie zespołów problemowych; 
f. opracowywanie projektów uchwał o przystąpieniu do krajowych i zagranicznych 

stowarzyszeń oraz przedstawienie ich Walnemu Zebraniu Członków; 
g. podejmowanie uchwał o przyjęciu, odmowie przyjęcia lub wykluczeniu ze 

STOWARZYSZENIA; 
h. rozpatrywanie spraw wnoszonych przez członków Zarządu, Komisję Rewizyjną i członków 

STOWARZYSZENIA; 
i. podejmowanie decyzji dotyczących form opodatkowania, zasad sprawozdawczości 

merytorycznej i finansowej oraz polityki finansowej STOWARZYSZENIA, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
 

§ 29. 
Prezes Zarządu STOWARZYSZENIA: 
a. przewodniczy posiedzeniom Zarządu; 
b. kieruje pracami Zarządu; 
c. podpisuje uchwały Zarządu i Walnego Zebrania Członków; 
d. reprezentuje  STOWARZYSZENIE i Zarząd na zewnątrz. 

 

§ 30. 
Zadania pozostałych członków Zarządu określa regulamin pracy Zarządu, przyjęty przez Walne 
Zebranie Członków. 

 

§ 31.  
a. Komisja Rewizyjna  składa się z 2-3 (dwóch - trzech) osób, wybieranych przez Walne 

Zebranie Członków, w drodze tajnego głosowania zwykłą większością głosów, spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia i 
wyrażających zgodę na kandydowanie. Komisja wybiera – w głosowaniu jawnym - spośród 
swoich członków Przewodniczącego; 

b. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli i jest organem niezależnym od Zarządu organizacji; 
c. członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani 

pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku 
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej; 

d. członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, ; a 
skazanie tego typu w czasie kadencji pociąga za sobą automatyczne zwolnienie z pełnionej 
funkcji; 
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e. członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać z tytułu pełnionej funkcji w organie 
kontroli żadnego wynagrodzenia poza możliwym zwrotem kosztów podróży, związanych z 
pełnioną funkcją; 

f. członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych władz 
STOWARZYSZENIA. 

 

§ 32. 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
a. badanie i nadzorowanie działalności STOWARZYSZENIA, ze szczególnym uwzględnieniem 

dochodów i wydatków w aspekcie ich prawidłowości i celowości; 
b. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonego nadzoru i 

kontroli, wraz z żądaniem wyjaśnień; 
c. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków wraz z 

wnioskowaniem o udzielenie (lub nie) absolutorium Zarządowi; 
d. występowanie z wnioskami o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków 

STOWARZYSZENIA. 
 

ROZDZIAŁ V. 
Majątek i fundusze STOWARZYSZENIA. 

§ 33. 
Majątek STOWARZYSZENIA stanowią: 
a. nieruchomości, 
b. ruchomości, 
c. fundusze. 
 

§ 34. 
Na fundusze składają się: 
a. wpływy z opłat wpisowych  i składek członkowskich; 
b. dotacje od firm, instytucji, organizacji i urzędów; 
c. świadczenia członków wspierających; 
d. darowizny, spadki i zapisy osób fizycznych i prawnych; 
e. dochody z własnej działalności gospodarczej; 
f. kapitał żelazny, w ramach którego finansowany jest Fundusz Lokalny, zarządzany przez 

MIKOŁAJSKIE STOWARZYSZENIE i funkcjonujący w oparciu o REGULAMIN 
FUNDUSZU LOKALNEGO, przyjęty przez Walne Zebranie Członków. 

 

§ 35. 
Szczegółowe zasady gospodarki finansowej STOWARZYSZENIA, zgodnie z obowiązującymi 
zasadami i przepisami, określa Zarząd, który także ustala wysokość opłat wpisowych, składek 
członkowskich i świadczeń członków wspierających. 
 

§ 36. 
Do ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych 
STOWARZYSZENIA jak też do udzielania pełnomocnictw, wymagany jest podpis Prezesa 
Zarządu jednoosobowo lub też w razie jego nieobecności dwóch członków Zarządu, działających 
łącznie.  
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ROZDZIAŁ VI. 
Zmiana Statutu i rozwiązanie STOWARZYSZENIA. 

§ 37. 
Zmiana Statutu STOWARZYSZENIA może zostać dokonana wyłącznie na  podstawie Uchwały 
Walnego Zebrania Członków, przyjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 
połowy liczby osób, uprawnionych do głosowania. 
 

§ 38. 
Rozwiązanie STOWARZYSZENIA może nastąpić w przypadkach przewidzianych Prawem o 
Stowarzyszeniach (Dz. Ustaw nr. 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) lub na podstawie 
Uchwały Walnego Zebrania Członków, przyjętej większością 2/3 głosów, przy obecności 
minimum połowy ilości osób, uprawnionych do głosowania. 
 

§ 39. 
W przypadku podjęcia decyzji o rozwiązaniu STOWARZYSZENIA, jego likwidatorami stają się 
członkowie Zarządu, natomiast decyzje o celu przeznaczenia majątku likwidowanego 
STOWARZYSZENIA podejmuje w formie Uchwały Walne Zebranie Członków. 
 


