STATUT STOWARZYSZENIA ŚPIEWACZEGO CANTO ALEGRE
IM. JANA KONDRATOWICZA
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1.
2.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Śpiewacze Canto Alegre im. Jana
Kondratowicza.
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”
z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393) oraz niniejszego Statutu i posiada
osobowość prawną.
§2

1.
2.

3.

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Łodzi przy ul. Grodzieńskiej 13/15
(kod pocztowy 94-016).
Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji
swoich celów, Stowarzyszenie może prowadzić działania także poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym profilu działania i zbliżonych celach.
§3

1.
2.
3.

Stowarzyszenie zostało założone na czas nieokreślony.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do
prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.
Stowarzyszenie może używać odznak oraz pieczęci okrągłych i podłużnych, z nazwą,
adresem oraz numerami REGON, NIP i KRS. Do użytkowania pieczęci uprawniony jest
Zarząd Stowarzyszenia lub inne osoby, działające z jego upoważnienia.
Rozdział II
Cele Stowarzyszenia
§1

Celem Stowarzyszenia jest:
1. działanie na rzecz propagowania muzyki chóralnej, w szczególności poprzez
rozwijanie aktywności prowadzonego przez Stowarzyszenie chóru,
2. organizowanie koncertów muzycznych, w tym również o charakterze
charytatywnym i dobroczynnym,
3. popularyzowanie dorobku i dokonań chóru oraz animacja jego działań w lokalnych
społecznościach i w środowisku muzycznym,
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4.
5.

6.
7.
8.

popularyzowanie projektów i wydarzeń artystycznych, związanych z różnorodnymi
dziedzinami polskiej i światowej kultury muzycznej,
propagowanie poprzez muzykę chóralną, wywodzącą się z różnych stref
kulturowych, idei integracji wspólnot i społeczności lokalnych, ze szczególnym
uwzględnieniem partnerskich relacji między grupami społecznymi, zróżnicowanymi
ze względu na narodowość, pochodzenie etniczne, język, kulturę lub wyznanie,
rozwijanie partnerstwa i wzajemnego szacunku w obszarze integracji
międzypokoleniowej,
pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturowej poprzez podtrzymywanie
rodzimej tradycji i popularyzowanie szeroko pojętego dziedzictwa narodowego,
wspieranie indywidualnych inicjatyw członków stowarzyszenia, które pozostają
w zgodzie z głównymi celami Stowarzyszenia.
§2

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie pracy chóru, opiekę i wsparcie jego działań,
2. podejmowanie działań na rzecz doskonalenia chóru w zakresie sztuki wokalnej,
ze szczególnym uwzględnieniem nauki solfeżu i emisji głosu,
3. organizowanie koncertów i festiwali,
4. współpracę z innymi podmiotami w zakresie organizowania festiwali, koncertów,
przeglądów, konkursów, spektakli operowych, operetkowych i musicalowych oraz
nagrań audio-video,
5. prowadzenie dokumentacji działalności chóru, w tym dokonywanie nagrań audio
i video,
6. organizowanie wyjazdów szkoleniowo-artystycznych i spotkań integracyjnych,
propagujących muzykę chóralną w kraju i zagranicą,
7. udział w akcjach o charakterze dobroczynnym i charytatywnym, poprzez organizację
koncertów,
8. prowadzenie dystrybucji i sprzedaży nagrań oraz materiałów promujących
działalność Stowarzyszenia,
9. organizację płatnych koncertów oraz prowadzenie zbiórek, aukcji i licytacji dla
pozyskania środków na działalność statutową,
10. animowanie współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a organizacjami i ośrodkami,
prowadzącymi podobną działalność w kraju i zagranicą, w szczególności z chórami
i zespołami muzycznymi,
11. działanie na rzecz integracji europejskiej poprzez nawiązywanie współpracy
z chórami i zespołami muzycznymi z państw członkowskich Unii,
12. udział w przedsięwzięciach społeczno-kulturalnych inicjowanych przez inne
podmioty i służących realizacji celów statutowych.
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Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§1
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.
§2
Członkami Stowarzyszenia mogą zostać:
1. osoby fizyczne, chcące realizować cele wyznaczone przez niniejszy Statut,
2. inne osoby fizyczne i prawne, akceptujące cele Stowarzyszenia.
§3
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, mająca pełną
zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która utożsamia się
z celami Stowarzyszenia i jest aktywnym członkiem chóru.
Członkiem zwyczajnym może być małoletni poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli
ustawowych, bez prawa udziału w głosowaniach na zebraniach Walnego Zgromadzenia
Stowarzyszenia oraz bez prawa do korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego
do władz Stowarzyszenia.
Członkiem zwyczajnym mogą być małoletni w wieku od 16 do 18 lat, posiadający
ograniczoną zdolność do czynności prawnych, z możliwością korzystania z biernego
i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, pod warunkiem, że w składzie
Zarządu Stowarzyszenia większość będą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności
prawnych.
Członkami Stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy, niemający miejsca
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu członka zwyczajnego podejmuje Zarząd
Stowarzyszenia, w ciągu 30 dni od otrzymania pisemnej deklaracji kandydata.
Obowiązkiem członka zwyczajnego jest:
a) czynnie realizować program Stowarzyszenia,
b) realizować postanowienia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
oraz Zarządu,
c) aktywnie włączać się w inicjatywy i działalność Stowarzyszenia,
d) regularnie uczestniczyć w próbach i występach chóru, a także w zebraniach
i spotkaniach Stowarzyszenia,
e) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
f) opłacać miesięczne składki.
Członek zwyczajny ma prawo:
a) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia, z głosem
stanowiącym,
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b)
c)
d)
e)
f)
8.

korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
występować z wnioskami do władz Stowarzyszenia,
otrzymywać informacje o inicjatywach i działalności Stowarzyszenia,
aktywnie uczestniczyć w inicjatywach i działalności Stowarzyszenia,
uzyskiwać wsparcie Stowarzyszenia dla własnych inicjatyw – o ile są zgodne z jego
celami – w zakresie i na zasadach uzgodnionych z Zarządem Stowarzyszenia.
Na indywidualny, umotywowany wniosek członka, Zarząd Stowarzyszenia może zwolnić
go z obowiązku płacenia składek.
§4

1.

2.
3.

4.
5.

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna, która utożsamia się z celami
Stowarzyszenia i wykazała się pomocą lub innym świadczeniem na jego rzecz, a także
deklaruje chęć dalszej współpracy.
Członkiem wspierającym może zostać także osoba prawna, spełniająca powyższe
warunki.
Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na członka wspierającego podejmuje
Zarząd Stowarzyszenia, w ciągu 30 dni od otrzymania odpowiedniego, pisemnego
wniosku.
Obowiązkiem członka wspierającego jest pomoc w realizacji inicjatyw Stowarzyszenia,
zgodnie ze złożonym zobowiązaniem.
Członek wspierający ma prawo:
a) występować z wnioskami do władz Stowarzyszenia,
b) otrzymywać informacje o inicjatywach i działalności Stowarzyszenia,
c) uczestniczyć w inicjatywach i działalności Stowarzyszenia, w tym także w zebraniach
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, z głosem doradczym,
d) reprezentować Stowarzyszenie na podstawie szczegółowego upoważnienia Zarządu,
e) używać tytułu członka wspierającego Stowarzyszenie.
§5

1.
2.
3.
4.

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która szczególnie zasłużyła się dla
rozwoju Stowarzyszenia lub realizacji jego celów.
Nadania godności członka honorowego dokonuje Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
Członek honorowy ma prawo udziału w zebraniach Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia, z głosem doradczym.
Członek honorowy zwolniony jest z obowiązków dotyczących innych członków,
w tym z płacenia składek członkowskich.
§6

1.

Obowiązkiem wszystkich członków Stowarzyszenia jest przestrzeganie Statutu,
regulaminu chóru oraz uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia, a także dbanie o dobre
imię Stowarzyszenia.
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§7
1.

2.

Karami za naruszenie Statutu, regulaminu chóru, uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia
są: upomnienie,
zobowiązanie do wykonania dodatkowych prac na rzecz
Stowarzyszenia,
zawieszenie
w
prawach
członka
oraz
wykluczenie
z grona członków Stowarzyszenia.
Decyzję o udzieleniu kary, opisanej w p. 1 niniejszego paragrafu, podejmuje Zarząd
Stowarzyszenia, najpóźniej w ciągu 60 dni od uzyskania informacji o faktach, będących
podstawą nałożenia kary.
§8

1.

2.

Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje przez:
a) przekazanie Zarządowi pisemnej informacji o dobrowolnym wystąpieniu,
b) wykluczenie z grona członków przez Zarząd w sytuacji niespełnienia obowiązków
określonych w § 6 niniejszego rozdziału,
c) skreślenie z listy członków, na mocy uchwały Zarządu, za niepłacenie składek
członkowskich przez okres przekraczający rok,
d) skreślenie z listy członków, na mocy uchwały Zarządu, jeżeli członek zwyczajny
Stowarzyszenia zaprzestał czynnego udziału w pracy Stowarzyszenia na okres co
najmniej 6 miesięcy,
e) utratę pełnej zdolności do czynności prawnych w przypadku osób pełnoletnich,
f) utratę praw publicznych w przypadku osób pełnoletnich,
g) likwidację osoby prawnej – w przypadku członka wspierającego, będącego osobą
prawną,
h) śmierć członka Stowarzyszenia.
Od uchwały Zarządu o zawieszeniu w prawach członka lub wykluczeniu członka ze
Stowarzyszenia, członek zwyczajny Stowarzyszenia może odwołać się do Walnego
Zebrania Członków Stowarzyszenia, w terminie 14 dni od daty powiadomienia
o podjęciu uchwały.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
I. Przepisy ogólne
§1

1.
2.
3.

Uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej
liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego zebrania.
Uchwały są ważnie podjęte, jeżeli w zebraniu uczestniczyła minimum połowa
uprawnionych, a wszyscy uprawnieni zostali o zebraniu prawidłowo powiadomieni.
Warunek obecności połowy uprawnionych nie obowiązuje na zwołanym w drugim
terminie zebraniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które może odbyć się
nie wcześniej niż 14 dni po pierwszym terminie.

5

4.

Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym. W kwestiach personalnych uchwały
podejmowane są w głosowaniu tajnym.
§2

1.
2.

Oświadczenia woli składa w imieniu Stowarzyszenia łącznie dwóch członków Zarządu.
Zobowiązania majątkowe zaciąga w imieniu Stowarzyszenia łącznie dwóch członków
Zarządu.
II. Władze Stowarzyszenia
§1

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
2. Zarząd Stowarzyszenia,
3. Komisja Rewizyjna.
§2
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia
i jest zwoływane przez Zarząd w odstępach nie dłuższych niż rok.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia określa kierunki rozwoju artystycznego chóru,
realizację i rozstrzyganie kwestii spornych powierzając Dyrektorowi Artystycznemu.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Roczne, zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje się obowiązkowo
w pierwszym kwartale każdego roku kalendarzowego. Zarząd na zebraniu tym
przedkłada sprawozdanie roczne i sprawozdanie finansowe.
O ile Zarząd nie ogłosi zwołania rocznego zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia w terminie do 28 lutego danego roku, termin tego zebrania ustala
i ogłasza Komisja Rewizyjna.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd
w przypadku:
a) wniosku Zarządu podjętego w formie uchwały,
b) wniosku Komisji Rewizyjnej,
c) pisemnego wniosku co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd
w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Zebranie powinno odbyć się najpóźniej
w ciągu 1 miesiąca od daty podjęcia uchwały lub otrzymania wniosku.
O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia, Zarząd zawiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem
zebrania, w formie wiadomości przesłanej na podany wcześniej przez członka
stowarzyszenia adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej.
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9.
10.

11.

12.

13.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na zebraniu nadzwyczajnym obraduje nad
sprawami, dla których zostało zwołane.
W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia udział biorą:
a) z głosem decydującym, członkowie zwyczajni Stowarzyszenia,
b) z głosem doradczym, członkowie wspierający i członkowie honorowi.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
a) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
b) rozpatrywanie sprawozdań z działalności i udzielanie absolutorium Zarządowi,
c) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej,
d) wytyczanie kierunku aktywności Stowarzyszenia i zatwierdzanie ogólnego programu
jego działań,
e) ocena działalności Stowarzyszenia,
f) uchwalanie zmian Statutu,
g) odwoływanie Zarządu zwykłą większością wszystkich uprawnionych głosów (może
to dotyczyć jedynie poszczególnych członków Zarządu i wówczas w ich miejsce
wybiera się nowych),
h) nadawanie godności członka honorowego,
i) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia,
j) uchwalanie regulaminów,
k) rozpatrywanie innych wniosków Zarządu i pozostałych władz oraz wniosków
poszczególnych członków Stowarzyszenia.
Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
a) podejmowanie jednorazowych zobowiązań finansowych w kwocie przekraczającej
1000 PLN,
b) przyjmowanie planu finansowego w sytuacji, gdy planowana lub rzeczywista, łączna
suma obrotów środkami pieniężnymi Stowarzyszenia w ciągu roku kalendarzowego
przekracza kwotę 5000 PLN.
Realizację decyzji, podjętych zgodnie z p. 12a) i p. 12b) niniejszego paragrafu, Walne
Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia powierza Zarządowi.
Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia wiążą wszystkich członków
Stowarzyszenia.
§3
Zarząd Stowarzyszenia

1.

2.

Zarząd Stowarzyszenia, wybierany przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na
okres 2 lat, składa się z 5 członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia wybiera Prezesa, Wiceprezesa, Dyrektora Artystycznego, Skarbnika
i Sekretarza. Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie z członkostwem w Komisji
Rewizyjnej.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na
kwartał. Zebranie Zarządu zwołuje Prezes, który kieruje pracami Zarządu
i reprezentuje go. O ile Prezes nie zwołał zebrania w terminie, posiedzenie może zwołać
inny członek Zarządu.
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3.
4.
5.

6.

7.

W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział, z głosem doradczym, przewodniczący
Komisji Rewizyjnej lub jego zastępcy, a także osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu.
Decyzje Zarządu podejmowane są w formie uchwał.
Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia,
b) kierowanie całością działalności Stowarzyszenia,
c) zwoływanie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, przedstawianie
projektu porządku obrad, zgłaszanie wniosków i projektów uchwał na te obrady,
d) przygotowywanie ogólnego programu działań Stowarzyszenia,
e) zapewnienie bieżącej komunikacji ze wszystkimi członkami Stowarzyszenia,
f) realizacja planu finansowego, przyjętego przez Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia oraz wykonywanie decyzji dotyczących transakcji finansowych,
będących w wyłącznym zakresie kompetencji Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia,
g) o ile jest to konieczne, definiowanie potrzeby przygotowania planu finansowego
i przedłożenie jego projektu Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
h) bieżące zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, określanie sposobu
wydatkowania funduszy Stowarzyszenia (do limitów określonych przez Statut),
i) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz trybu ich płacenia,
j) podejmowanie uchwał w sprawie zawarcia umów cywilnoprawnych, w tym
o dotacje, subwencje, darowizny oraz dofinansowania działalności związkowej
i artystycznej,
k) przygotowywanie wniosków o nadanie godności członka honorowego,
l) podejmowanie decyzji o karach dotyczących członków Stowarzyszenia, w tym
o zawieszaniu, wykluczaniu i skreślaniu członków ze stowarzyszenia.
m) zatrudnianie osób fizycznych do prowadzenia prac na rzecz Stowarzyszenia – po
uzyskaniu zgody Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności (w tym – sprawozdanie finansowe)
Komisji Rewizyjnej i Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Nieprzedłożenie
sprawozdania finansowego w terminie, jego niezatwierdzenie lub nieudzielenie
absolutorium przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, powoduje
natychmiastowe wygaśnięcie mandatu Zarządu.
W przypadku pisemnej rezygnacji członka Zarządu, jego śmierci bądź innych okoliczności
uniemożliwiających mu dalsze sprawowanie funkcji, na jego miejsce wybierany jest
nowy członek.
§4
Komisja Rewizyjna

1.

2.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków
Związku na okres 2 lat. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego,
Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są zwoływane przez Przewodniczącego, który czuwa nad
jej pracami. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzenie zwołuje
Zastępca Przewodniczącego.
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3.
4.

5.
6.

Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego członek jest uprawniony do
udziału w posiedzeniach Zarządu, z głosem doradczym.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) bieżąca kontrola działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem
działalności finansowej,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi,
c) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium,
d) występowanie z inicjatywą zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia,
e) Ustalanie i ogłoszenie zwołania rocznego zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia w terminie do 28 lutego danego roku, w przypadku, gdy nie uczyni
tego Zarząd.
Komisja składa sprawozdanie ze swej działalności podczas Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia.
W przypadku pisemnej rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej, jego śmierci bądź innych
okoliczności uniemożliwiających mu dalsze sprawowanie funkcji, na jego miejsce
powoływany jest nowy członek.
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§1

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Majątek
Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów
z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
§2
W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, Stowarzyszenie składa
oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy
w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi
spadkowe.
§3
Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje i subwencje według ogólnie obowiązujących
zasad, określonych w odrębnych przepisach.
§4
1.
2.
3.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad,
określonych w odrębnych przepisach.
Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji jego celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
Rozpoczęcie działalności gospodarczej może nastąpić po dokonaniu przez Zarząd
niezbędnych czynności formalno-prawnych i uzyskaniu niezbędnych zezwoleń.
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§5
1.

2.

3.
4.

Zarząd Stowarzyszenia przeznacza zebrane środki na cele statutowe Stowarzyszenia,
mając na względzie przede wszystkim jego dobro i istotne potrzeby, chyba że Walne
Zebranie Członków Stowarzyszenia w inny sposób określiło przeznaczenie tych środków.
Zarząd Stowarzyszenia składa Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia szczegółowe
sprawozdanie, dotyczące przychodów i rozchodów środków finansowych, wraz
z pisemną opinią Komisji Rewizyjnej, dotyczącą tego sprawozdania.
Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdania zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§1

Uchwała o przyjęciu zmiany statutu zapada podczas prawidłowo zwołanego Walnego
Zebrania Członków Stowarzyszenia, decyzją dwóch trzecich wszystkich członków
stowarzyszenia z głosem stanowiącym i po wpisaniu zmian do KRS.
§2
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może podjąć uchwałę o rozwiązaniu
Stowarzyszenia, określającą datę rozwiązania, likwidatorów i cel, na który ma być
przeznaczony majątek Stowarzyszenia. Uchwała taka zapada podczas prawidłowo zwołanego
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, decyzją dwóch trzecich wszystkich członków
stowarzyszenia z głosem stanowiącym.
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