Statut Stowarzyszenia
„Gildia Sztuki”
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§1
Stowarzyszenie „Gildia Sztuki” zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego
statutu.
§2
1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Do realizowania celów statutowych
może prowadzić działania również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli nie narusza to
przepisów prawa i zawartych umów międzynarodowych.
2. Stowarzyszenie może być członkiem i uczestniczyć w pracach innych organizacji krajowych i
międzynarodowych.
3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§3
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.
§4
1. Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego statutu.
2. Szczegółową działalność Stowarzyszenia regulują regulaminy wewnętrzne.
§5
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków, wolontariuszy, a do
prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
2. Członkowie Stowarzyszenia mogą otrzymać zwrot uzasadnionych kosztów swojej działalności
społecznej na rzecz Stowarzyszenia.
§6
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych
przepisach prawa. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych.
§7
Stowarzyszenie używa pieczęci, legitymacji i odznak. Wzór pieczęci, legitymacji oraz odznak ustala Walne
Zebranie Członków zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
§8
Celem działania Stowarzyszenia jest:
1. popularyzacja działalności artystycznej oraz stwarzanie możliwości aktywnego uczestnictwa w
kulturze,
2. wspieranie i promocja kultury i sztuki studenckiej i młodzieżowej,
3. propagowanie pozytywnych postaw prospołecznych,
4. propagowanie idei turystycznego i aktywnego stylu życia,
5. wskazanie alternatywnego sposobu spędzania czasu i popularyzacja twórczych postaw w
społeczeństwie.
§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania, w sferze zadań publicznych, poprzez:
1. współpracę z organizacjami społecznymi, instytucjami kulturalnymi, instytucjami oświatowymi oraz
władzami samorządowymi a także centralnymi,
2. współpracę z organizacjami studenckimi oraz uczniowskimi,
3. organizację i wspieranie inicjatyw społecznych związanych z realizacją statutowych celów
Stowarzyszenia,
4. organizowanie imprez kulturalno – rozrywkowych,
5. uczestnictwo w imprezach kulturalnych,
6. wymianę doświadczeń z autorytetami życia kulturalnego,
7. promocję artystów oraz dzieł artystycznych,
8. prowadzenie działalności gospodarczej i innej służącej celom stowarzyszenia,
9. prowadzenie działalności wydawniczej,
10. promowanie i lansowanie marki Stowarzyszenia,
11. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
12. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
13. działalność charytatywną,
14. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
15. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
16. ochronę i promocję zdrowia,
17. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
18. promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy,
19. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
20. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
21. działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
22. działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie
i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
23. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
24. naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie,
25. wypoczynek dzieci i młodzieży,
26. kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
27. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego,
turystykę i krajoznawstwo,
porządek i bezpieczeństwo publiczne,
upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działanie
wspomagające rozwój demokracji,
ratownictwo i ochronę ludności,
pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
promocję i organizację wolontariatu,
promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka,
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
działalność na rzecz organizacji pozarządowych,
współpracę z organizacjami studenckimi i uczniowskimi,
organizację i wspieranie inicjatyw społecznych związanych z realizacją statutowych celów
Stowarzyszenia,
promocję artystów oraz dzieł artystycznych.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków Zwyczajnych
2. Członków Wspierających
3. Członków Honorowych
§11
1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel, mający pełną zdolność do czynności
prawnych, pragnący urzeczywistniać cele Stowarzyszenia oraz który:
1.1.
zadeklarował chęć przystąpienia do Stowarzyszenia,
1.2.
złożył deklarację członkowską (kandydaci małoletni, poniżej 18 lat, również pisemną zgodę
rodziców bądź opiekunów ustawowych) oraz zobowiązał się do regularnego uiszczania
wszelkich zobowiązań finansowych obowiązujących w Stowarzyszeniu oraz zapoznał się ze
Statutem oraz Regulaminem Wewnętrznym, a także zobowiązał się do przestrzegania ich
zapisów,
1.3.
jego kandydatura po spełnieniu wszystkich powyższych warunków została zaakceptowana
przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Od negatywnej decyzji w sprawie przyjęcia w poczet Członków Stowarzyszenia, kandydatowi
przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu
Stowarzyszenia.
3. Termin złożenia odwołania wynosi 14 dni od dnia powiadomienia zainteresowanego o decyzji
Zarządu. Odwołanie winno być rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania
Członków. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
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§12
1. Członkowie Zwyczajni mają prawo do:
1.1.
uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków stowarzyszenia z czynnym i biernym prawem
wyborczym,
1.2
zgłaszania propozycji i wniosków do władz Stowarzyszenia,
1.3
uczestnictwa we wszystkich przedsięwzięciach realizowanych przez Stowarzyszenie, lub w
których Stowarzyszenie bierze udział,
1.4
inicjatywy uchwałodawczej,
1.5
korzystania z majątku Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez Zarząd,
1.6
korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd.
2. Członkowie Zwyczajni, małoletni, poniżej 18 lat nie mają prawa udziału w głosowaniu na Walnym
Zebraniu Członków oraz nie korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz
Stowarzyszenia.
§13
Członek Zwyczajny zobowiązany jest do:
1. aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów statutowych,
2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3. regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich oraz innych zobowiązań
obowiązujących w Stowarzyszeniu,
4. przestrzegania zasad etycznego postępowania w prowadzonej przez siebie działalności, a także w
życiu społecznym. W przypadku przedstawienia członkowi przez prokuratora zarzutu popełnienia
umyślnego przestępstwa jest on zobowiązany w terminie siedmiu dni zawiadomić o tym fakcie
Zarząd Stowarzyszenia.
§14
1. Członkiem Wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych jak i osoba prawna, która zadeklarowała pomoc Stowarzyszeniu w dowolnej formie.
2. Członkowie wspierający zobowiązani są do przestrzegania zapisów zawartych w §13 ust. 4.
3. Członek Wspierający posiada wszystkie prawa zawarte w § 12 za wyjątkiem biernego i czynnego
prawa wyborczego.
4. O przyjęciu Członka Wspierającego decyduje Zarząd Stowarzyszenia na pisemny wniosek minimum
5 członków Stowarzyszenia oraz za zgodą zainteresowanego.
5. Członek Wspierający zobowiązany jest do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy.
§15
1. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności
prawnych i zasłużyła się w sposób szczególny w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia lub
wniosła wybitny wkład w urzeczywistnianie idei Stowarzyszenia oraz posiada nieposzlakowaną
opinię.
2. Nadanie godności Członka Honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
3. Członek Honorowy posiada wszystkie prawa zawarte w § 12 za wyjątkiem biernego i czynnego
prawa wyborczego.
4. Członkowie Honorowi zwolnieni są z wnoszenia składek członkowskich obowiązujących w
Stowarzyszeniu.
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§16
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
2. utraty zdolności do czynności prawnych,
3. skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub
innych świadczeń przez okres dłuższy niż 5 miesięcy,
4. wykluczenia ze Stowarzyszenia na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia w przypadku
naruszania zasad statutowych, nie przestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na niekorzyść
Stowarzyszenia lub jego członków,
5. pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,
6. pozbawienia godności Członka Honorowego w wyniku uchwały władzy, która tę godność nadała w
przypadku §16 ust. 2, ust. 4 i ust. 5,
7. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do zawiadomienia członka o skreśleniu z listy członków
podając przyczynę usunięcia,
8. odwołanie można złożyć w terminie 14 dni od doręczenia decyzji do Walnego Zebrania Członków
za pośrednictwem Zarząd Stowarzyszenia,
9. ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające
następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§17
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków
b. Zarząd Stowarzyszenia
c. Komisja Rewizyjna
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
3. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.
4. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania chyba, że statut stanowi
inaczej.
5. W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji
Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych
nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Kadencja dokooptowanych
członków upływa wraz z terminem upływu kadencji organu, do którego został wybrany.
Walne Zebranie Członków
§18
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków zwoływane, z zastrzeżeniem ust.
5 przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze zwoływane jest raz na cztery lata jednak nie później
niż na miesiąc przed zakończeniem kadencji Zarządu Stowarzyszenia.
4. Walne Zebranie sprawozdawcze zwoływanej jest raz do roku.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia:
a. z własnej inicjatywy,
b. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
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c. na wniosek 1 ogółu członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania,
d. w terminie czterech tygodni od daty złożenia wniosku lub podjęcia uchwały.
6. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd Stowarzyszenia
zawiadamia uczestników co najmniej na 30 dni przed Zebraniem, a materiały przekazuje na 14 dni
przed Zebraniem.
7. W zawiadomieniu podaje się pierwszy i drugi termin Walnego Zebrania Członków.
§19
Uchwały Walnego Zebrania Członków są prawomocne przy obecności:
1. w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków
Stowarzyszenia,
2. w drugim terminie bez względu na liczbę osób obecnych uprawnionych do głosowania
§20
1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym:
a. Członkowie Zwyczajni,
b. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
2. W Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym biorą udział:
a. Członkowie Honorowi,
b. Członkowie Wspierający lub ich przedstawiciele,
c. Zaproszeni przez Zarząd goście.
§21
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. uchwalanie rocznych programów statutowej i organizacyjnej działalności Stowarzyszenia,
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3. uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
4. wybór Zarządu Stowarzyszenia, Prezesa oraz Komisji Rewizyjnej,
5. odwołanie Zarządu, Prezesa i Komisji Rewizyjnej zgodnie z §25,
6. dokonywanie zmian w statucie Stowarzyszenia,
7. uchwalanie regulaminu wewnętrznego Stowarzyszenia,
8. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych zobowiązań obowiązujących w
Stowarzyszeniu,
9. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz przeznaczeniu jego majątku,
10. rozpatrywanie odwołań od decyzji o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia oraz od decyzji
odmownych w sprawie przyjęcia kandydata do Stowarzyszenia,
11. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod uchwały Walnego Zebrania.
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Zarząd Stowarzyszenia
§22
1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnym Zebraniami.
2. W skład Zarządu wchodzą wybierani przez Walne Zebranie członkowie Stowarzyszenia.
3. Zarząd składa się z dwóch członków - Prezesa Stowarzyszenia i Skarbnika, lub trzech członków –
Prezesa Stowarzyszenia, Zastępcy Prezesa i Skarbnika, wybieranych imiennie.
4. Zarząd oraz Prezes wybierani są w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
5. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
6. Zebranie zwołuje Prezes lub Zastępca Prezesa, bądź Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który
zwraca się z pisemnym wnioskiem o zwołanie zebrania do Prezesa bądź Zastępcy Prezesa. W takim
wypadku zebranie musi być zwołane w terminie do czternastu dni od dnia złożenia wniosku.
7. Zebrania prowadzi Prezes lub wyznaczony Członek Zarządu.
8. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej 1 liczby członków Zarządu, w
tym Prezesa.
9. W przypadku równej liczby głosów podczas głosowania rozstrzyga głos Prezesa.
10. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi
Stowarzyszenia o ile statut nie stanowi inaczej.
§23
Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresach
pomiędzy Walnymi Zebraniami, a w szczególności:
1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i w jego imieniu oraz działanie zgodnie ze statutem
oraz postanowieniami Walnego Zebrania Członków,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3. uchwalanie bieżących planów działania Stowarzyszenia,
4. uchwalanie regulaminu wewnętrznego pracy Zarządu który określa kompetencje członków Zarządu,
5. przygotowywanie i przedkładanie Walnemu Zebraniu rocznych programów statutowej i
organizacyjnej działalności Stowarzyszenia,
6. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
7. kontrola terminowego uiszczania składek członkowskich,
8. przyjmowanie bądź odmowa przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia,
9. podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia zgodnie z §16,
10. zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia oraz dokonywanie innych czynności prawnych w
imieniu Stowarzyszenia, w tym obciążania jego majątku. Przy zaciąganiu wszelkich zobowiązań
zgodnych z uchwałami Zarządu Stowarzyszenia oraz przy prowadzeniu działalności gospodarczej
konieczne jest działanie Prezesa bądź Zastępcy Prezesa wespół ze Skarbnikiem, lub Prezesa wespół
z Zastępcą Prezesa.
§24
Do zadań Prezesa w szczególności należy:
1. działanie zgodne z uchwałami Walnego Zebrania,
2. działanie zgodne z uchwałami Zarządu Stowarzyszenia,
3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
4. prowadzenie nadzoru nad bieżącą działalnością gospodarczą Stowarzyszenia (do prowadzenia
działalności Prezes wyznacza członka zwyczajnego Stowarzyszenia kierując się jego
kompetencjami),
5. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia pod nadzorem Zarządu,
6. wydawanie odznak i legitymacji Stowarzyszenia,
7. Prezes może przekazać swoje kompetencje częściowo lub w całości poszczególnym członkom
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Zarządu poprzez wydanie odpowiednich, pisemnych upoważnień.
§25
1. Odwołanie Zarządu Stowarzyszenia może nastąpić na Walnym Zebraniu Członków zwyczajnym
bądź nadzwyczajnym zwołanym zgodnie z §18 ust. 3, ust. 4, ust. 5.
2. Odwołanie Zarządu Stowarzyszenia i Prezesa następuje na Walnym Zebraniu Członków w
głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.
3. W przypadku braku ponad połowy osób uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu
zastosowanie ma §19 ust. 2.
4. Odwołanie może nastąpić w wyniku złamania prawa przez Zarząd Stowarzyszenia lub Prezesa,
działania na szkodę Stowarzyszenia, szkodzenia wizerunkowi Stowarzyszenia, naruszenia
postanowień statutu bądź regulaminu wewnętrznego lub też innych działań wpływających
negatywnie na działanie Stowarzyszenia.
5. Powołania nowego Zarządu i Prezesa oraz Komisji Rewizyjnej dokonuje się na tym samym Walnym
Zebraniu Członków zgodnie z postanowieniami statutu.
§26
1. Członek Zarządu może zostać zawieszony w funkcjach lub odwołany ze składu Zarządu, jeśli nie
wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł
zaufanie członków Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków
w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji o usunięciu bądź zawieszeniu.
Komisja Rewizyjna
§27
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym w zakresie całokształtu działalności Stowarzyszenia, a
w szczególności gospodarki finansowej.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków
spośród członków Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach władz
Stowarzyszenia z głosem doradczym.
§28
Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2. kierowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych do Zarządu Stowarzyszenia,
3. składanie na Walnym Zebraniu sprawozdawczym sprawozdania wraz z wnioskami dotyczącymi
udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
4. opiniowanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia.
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Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§29
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów,
dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów może przyjmować darowizny, spadki i
zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
3. Stowarzyszenie może otrzymać dotację według zasad określonych w przepisach.
§30
Na fundusze składają się:
1. składki członkowskie, których wysokość ustala Walne Zebranie Członków, a sposób płacenia
określony jest Regulaminem Wewnętrznym Stowarzyszenia,
2. dochody z nieruchomości, ruchomości, praw majątkowych i działalności gospodarczej,
3. dotacje i subwencje,
4. darowizny.
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§31
Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy
obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
§32
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zebranie
Członków większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do
głosowania.
2. W razie podjęcia takiej uchwały Walne Zebranie Członków zdecyduje o przeznaczeniu majątku
Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną.
3. Komisja Likwidacyjna działa zgodnie z ustawą „Prawo o stowarzyszeniach”.
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