STATUT
STOWARZYSZENIA
"OSTROWSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

( tekst jednolity według stanu na dzień 9 maja 2019 roku )

Rozdział I Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie
"Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości"
zwane
dalej
Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia
7
kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 79, poz. 855 ) oraz
postanowień niniejszego Statutu.

§2
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§3

1.
Stowarzyszenie może wstępować do organizacji międzynarodowych na warunkach
określonych w statutach tych organizacji oraz wynikających z umów międzynarodowych, których
Polska jest stroną.
2.
O przystąpieniu do organizacji. o których mowa w ust.1 lub wystąpieniu z nich decyduje
Walne Zebranie Członków, w uchwałach przyjętych większością 2/3 głosów członków biorących
udział w zebraniu.
§4
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Ostrów Wielkopolski
§5
1. Stowarzyszenie ma prawo używania odznak, logo i pieczęci.
2. Stowarzyszenie może używać równolegle lub zamiennie skrótu nazwy w brzmieniu: „OCWP”, a
także używać znaku graficznego zawierającego pełną nazwę lub skrót nazwy.
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§6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków. Stowarzyszenie
może również zatrudniać pracowników i zawierać umowy cywilnoprawne. Do prowadzenia spraw
Stowarzyszenia, w tym prowadzenia działalności gospodarczej mogą także być zatrudniani
członkowie
Stowarzyszenia,
w
tym
członkowie
Zarządu.

Rozdział II Cele Stowarzyszenia
§7
Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań oraz wspieranie inicjatyw związanych z:
1. Działalnością wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
2. Promocją zatrudnienia i aktywizacją zawodową młodzieży oraz osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy,
3. Nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem,
4. Upowszechnianiem i ochroną praw kobiet oraz działalnością na rzecz równych praw kobiet i
mężczyzn,
5. Upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji,
6. Działaniami na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów współpracy między
społeczeństwami,
7. Przeciwdziałaniem patologiom społecznym,
8. Promocją oraz organizacją wolontariatu,
9. Działalnością wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje
pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego określone w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające w sferach zadań
określonych w art. 4 pkt. 1-23 tej ustawy.
10. Działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem oraz instytucji
zajmujących się profilaktyką i promocją zdrowia; poprzez szkolenia, doradztwo, aktywizację
zawodową oraz promocję przedsiębiorczości.
11. Działalnością mającą na celu ochronę środowiska naturalnego.
12. Działalnością na rzecz rozwoju i promocji turystyki oraz krajoznawstwa.
13. Działalnością na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.
14. Wspomaganiem lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych.
15. Inicjowaniem i wspieraniem działalności kulturalnej.
16. Upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród społeczeństwa, szczególnie dzieci i
młodzieży.
17. Działalnością na rzecz młodzieży umożliwiającej jej rozwój intelektualny, kulturalny i zawodowy.
18. Promocją i wdrażaniem rozwiązań innowacyjnych w szczególności wsparcie w pozyskiwaniu i
transferze nowoczesnych technologii
19. Działalnością na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej
20. Działalnością charytatywną
§8
Cele stowarzyszenia są realizowane przez:
1. Współpracę z podmiotami krajowymi zagranicznymi, których pomoc organizacyjna
finansowa służyć może realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Prowadzanie Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości.
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3. Organizowanie i prowadzenie Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego o nazwie
„Ostrowska Akademia Wiedzy”
4. Organizowanie i prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości.
5. Organizowanie i prowadzenie Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości (Ostrowskiego Funduszu
Pożyczkowego).
6. Prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej, doradczej skierowanej do osób
prowadzących małe i średnie przedsiębiorstwa, rozpoczynających działalność gospodarczą,
osób bezrobotnych, młodzieży oraz osób pragnących podnosić swoje umiejętności i kwalifikacje
7. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej, opracowywanie materiałów informacyjnych i
promocyjnych służących realizacji celów Stowarzyszenia.
71. Organizowanie i prowadzenie różnorodnych form działalności oświatowej i edukacyjnej.
72. Prowadzenie agencji zatrudnienia w zakresie świadczenia usług: pośrednictwa pracy, doradztwa
personalnego, poradnictwa zawodowego, pracy tymczasowej.
8. Prowadzenie
działalności gospodarczej w
rozmiarach służących
realizacji
celów Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem przeznaczenia dochodu z działalności na
realizację celów statutowych. Przedmiotem działalności może być w szczególności:
1/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
(PKD 70.22.Z)
2/ działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)
3/ pozostałe formy udzielania kredytów - zapewnienie długoterminowego finansowania
działalności przemysłowej, pożyczki pieniężne poza systemem bankowym (PKD 64.92.Z) 4/
pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)
5/ nauka języków obcych (PKD 85.59.A)
6/ działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z)
7/ działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)
8/ wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna
działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z)
9/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
10/ wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)
11/ wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego (PKD 77.33.Z)
12/ działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
(PKD 78.10.Z)
13/ badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
14/ działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
15/ działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)
16/ pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
(PKD 62.09.Z)
17/ pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 63.99.Z)
18/ pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.A)
19/ pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
20/ działalność wspomagająca edukację ( PKD 85.60.Z)
21/ działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
22/ pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 88.99.Z)
23/ działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 94.99.Z).
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24/ przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
(PKD 56.21Z)
25/ pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29Z)
26/ działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z)
27/ pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników (PKD 78.30.Z)
9. Stowarzyszenie może prowadzić działalność w każdym innym zakresie, w tym może tworzyć z
własnej inicjatywy spółki prawa handlowego oraz przystępować do takich spółek, zgodnie z
uchwalą Zarządu w celu realizacji celów Stowarzyszenia
10. W przypadku konieczności uzyskania koncesji i zezwoleń, Zarząd podejmie starania o ich
uzyskanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. Działalność gospodarczą w imieniu Stowarzyszenia może podejmować Zarząd
Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.
§9
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1/ członków zwyczajnych,
2/ członków honorowych,
3/
członków wspierających.
3. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski lub cudzoziemiec mający pełną
zdolność
do czynności prawnych, który złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do
Stowarzyszenia.
Członkiem Stowarzyszenia może być również osoba małoletnia,
na zasadach określonych w
art. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona, która swoim
działaniem lub autorytetem wybitnie wspiera cele Stowarzyszenia.
5. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka
organizacyjna uznająca cele i zasady Stowarzyszenia i wspierająca Stowarzyszenie
finansowo, organizacyjnie, sprzętowo lub w inny zadeklarowany sposób.
6. Decyzję o przyjęciu na członka zwyczajnego i wspierającego podejmuje Zarząd
Stowarzyszenia.
7. Decyzję o nadaniu godności członka honorowego podejmuje Walne Zebranie Członków.
8. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1/ wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2/ zgłaszać wnioski dotyczące Stowarzyszenia,
3/ uczestniczyć we wszystkich pracach Stowarzyszenia.
9. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
10. Członkowie wspierający mają prawo brać udział z głosem doradczym za pośrednictwem
swojego przedstawiciela - we wszystkich pracach stowarzyszenia oraz zgłaszać wnioski
do
władz Stowarzyszenia.
11. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
1/ czynnie uczestniczyć w pracach stowarzyszenia oraz propagować jego program,
2/ regularnie opłacać składki członkowskie i zadeklarowane świadczenia,
3/
przestrzegać statutu i uchwał Stowarzyszenia.
12. Członkostwo ustaje na skutek:
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1/ dobrowolnego ustąpienia ze stowarzyszenia,
2/ skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej
przez okres 6-ciu miesięcy,
3/ pozbawienia praw publicznych,
4/ śmierci członka,
5/ likwidacji osoby prawnej będącej członkiem,
6/ likwidacji Stowarzyszenia.
13. Członkostwo ustaje również w wyniku wykluczenia członka większością 2/3 głosów
uczestniczących w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków.
Głosowanie nad wykluczeniem członka może odbyć się na wniosek zgłoszony, przez co
najmniej pięciu członków Stowarzyszenia.
Wykluczenie to może nastąpić z powodu naruszenia obowiązków statutowych lub
niezgodnego postępowania z prawem, w wyniku którego zaistniała szkoda na rzecz
Stowarzyszenia.

Rozdział IV Struktura organizacyjna
§10
Władzami Stowarzyszenia są:
1/ Walne Zebranie Członków
2/ Zarząd
3/ Komisja Rewizyjna.
§11
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Stanowi je ogół członków
zwyczajnych i honorowych.
§12
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do
kompetencji innych organów Stowarzyszenia, a w szczególności:
1/ ustalanie kierunków działalności Stowarzyszenia
2/ wybór i odwoływanie Zarządu lub jego poszczególnych członków,
3/ wybór i odwoływanie Komisji Rewizyjnej lub jej poszczególnych członków,
4/ uzupełnianie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej w okresie ich kadencji, przyjmowanie
rocznych sprawozdań z działalności tych organów i udzielanie im absolutorium.
5/ zatwierdzanie statutu i jego zmian,
6/ nadawanie godności członka honorowego,
7/ podjęcie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji
Stowarzyszenia, 8/ ustalanie wysokości składek
członkowskich, 9/ wykluczenie członka Stowarzyszenia.
§13

Walne Zebranie Członków może być:
-5-

1/ zwyczajne
2/ nadzwyczajne
§14
1. Walne Zebranie Członków zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku za
pomocą listów poleconych, nadanych co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
Zawiadomienia można także dokonać bezpośrednio, z pisemnym potwierdzeniem przez osobę
zawiadomioną oraz poprzez pocztę elektroniczną za potwierdzeniem odbioru. Zawiadomienie o
zwołaniu Walnego Zebrania Członków może zawierać wskazanie drugiego terminu odbycia
Zebrania.
11. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających zwołanie Walnego Zebrania
Członków przez Zarząd, Zebranie to może zwołać Komisja Rewizyjna albo działający łącznie
członkowie zwyczajni w liczbie nie mniejszej niżeli 1/3 ich liczby.
2.
Walne Zebranie Członków pracuje według ustalonego porządku obrad, który musi być
zamieszczony w zawiadomieniu oraz jest dostępny w siedzibie Stowarzyszenia.
3.
Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub
rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub
rozwiązania Stowarzyszenia.
4.
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością, przy obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania w I terminie i przy obecności co najmniej ¼ ogółu
uprawnionych w II terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut później od pierwszego
terminu, z wyjątkiem uchwał określonych w § 3 ust. 2, § 9 ust.13, § 17 ust. 3c, § 23 ust. 2 i § 24 5.
Uchwały podjęte z naruszeniem przepisów niniejszego paragrafu są nieważne.
§15
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w następujących przypadkach:
1/ z własnej inicjatywy w razie wyjątkowych okoliczności,
2/ na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej,
3/ na pisemne żądanie co najmniej 1/3 ogółu członków w terminie nie dłuższym
niż 30 dni.
4/ Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Zarząd zwołuje wg zasad określonych
w § 14 ust. 1-3.
5/ Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wg zasad określonych w § 14 ust. 4 - 5
§16
Walne Zebranie Członków jest protokołowane.
§17
1. Zarząd składa się z 2 do 3 osób wybieranych zwykłą większością głosów na 3-letnią kadencję do
czasu wyboru nowego Zarządu. O liczbie członków Zarządu decyduje Walne Zebranie Członków.
Mandat członków Zarządu wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku
kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
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2. Zarząd na swym każdym pierwszym posiedzeniu w danym składzie osobowym, wybiera ze swego
grona Prezesa, Zastępcę Prezesa, a gdy zarząd w danej kadencji jest 3 osobowy – Sekretarza.
3. Mandat członka Zarządu wygasa przed upływem kadencji z powodu:
a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
b) pisemnej rezygnacji,
c) odwołania przez Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą większością 2/3 członków
uczestniczących w głosowaniu na wniosek Komisji Rewizyjnej, bądź min. pięciu członków
Stowarzyszenia
4. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu przed upływem kadencji Walne Zebranie
Członków może dokonać uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.
5. Jeżeli na skutek wygaśnięcia mandatu członka Zarządu przed upływem kadencji liczba członków
Zarządu spadnie poniżej 2 osób - w ciągu dwóch tygodni od zaistnienia tej sytuacji zwołuje się
Walne Zebranie Członków w celu wyboru nowego składu zarządu.
6. Zarząd działa na podstawie Regulaminu Zarządu przyjętego przez Walne Zebranie Członków.
7. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z
pełnioną funkcją
8. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie
reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu.

§18 |
Do kompetencji Zarządu należy:
1/ wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
2/ przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
3/ kierowanie pracami Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz,
4/ opracowanie budżetu i sporządzenie bilansu, 5/ zarządzanie
majątkiem Stowarzyszenia.
6/ powoływanie sekcji i zespołów do poszczególnych prac i zagadnień,
7/ powoływanie Walnego Zebrania Członków,
8/ składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków.
§19

1. Zarząd Stowarzyszenia odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
2. Ustalenia z posiedzeń Zarządu zapisywane są w formie uchwał.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy udziale w posiedzeniu co najmniej
dwóch członków Zarządu (quorum). Jeżeli ilość głosów za uchwałą jest taka sama jak ilość
głosów przeciw uchwale, rozstrzygającym jest głos Prezesa lub Zastępcy Prezesa biorącego
udział w głosowaniu i przewodniczącego obradom.
3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej.
§20
Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Stowarzyszenia. Do
zadań Komisji Rewizyjnej należy:
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1/ Kontrola nad całokształtem działalności Stowarzyszenia.
2/ Przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia oraz
zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia. 3/
Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wniosków w sprawie udzielenia
absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia. 4/ Ustalanie zasad wynagrodzenia dla
członków Zarządu.
§21
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, wybieranych na 3-letnią kadencję przez Walne
Zebranie Członków do czasu wyboru nowej Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Komisji
Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w
którym upływa okres kadencji.
2. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji, Zastępcę i Sekretarza.
3. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
b) pisemnej rezygnacji,
4. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji,
Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo uzupełnienia swojego składu w drodze kooptacji do niej
członka zwyczajnego Stowarzyszenia, o ile po zmniejszeniu się liczba jej członków wynosi nadal
co najmniej 2 osoby.
41.
W przypadku, gdy w wyniku zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej w czasie
trwania kadencji, w jej składzie pozostały mniej niż 2 osoby, Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne
Zebranie Członków, które dokonuje uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej na okres do upływu
kadencji.
42.
Walne Zebranie Członków ma prawo uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej w każdym
momencie w czasie trwania jej kadencji, o ile liczba jej członków wynosi poniżej 3 osób.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust.
1 i ust. 3 lit. b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że
Walne Zebranie postanowi inaczej.
6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy udziale w posiedzeniu
przynajmniej połowy członków Komisji. Jeżeli ilość głosów za uchwałą jest taka sama jak ilość
głosów przeciw uchwale, rozstrzygającym jest głos Przewodniczącego lub jego zastępcy
biorącego udział w głosowaniu przewodniczącego obradom.
7. Komisja Rewizyjna może odbywać posiedzenia elektroniczne oraz podejmować uchwały w
drodze głosowania elektronicznego.
1/ Głosowanie elektroniczne organizuje przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub inny
upoważniony przez niego członek tego organu, przesyłając do uczestników głosowania
drogą elektroniczną temat głosowania, a następnie zliczając oddane głosy.
2/ Organizator głosowania elektronicznego przesyła uczestnikom tego głosowania protokół
końcowy.
8. Członkowie Komisji mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu
Stowarzyszenia.
9. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie
Członków.
10. Członkowie Komisji Rewizyjnej muszą spełniać następujące warunki:
1/ nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 2/ nie byli skazani
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej,
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Rozdział V Majątek Stowarzyszenia
§22
Na majątek Stowarzyszenia składają się:
1/ składki członkowskie,
2/ wpłaty ze zbiórek,
3/ dywidendy należne Stowarzyszeniu z udziału w spółkach kapitałowych,
4/ darowizny, subwencje, zapisy i dotacje,
5/ inne wpływy i dochody, w tym dochody z działalności gospodarczej.

§23
Do zaciągania zobowiązań majątkowych, udzielania pełnomocnictw oraz składania oświadczeń woli
we wszystkich sprawach, w tym majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, uprawnieni są
jednoosobowo wszyscy członkowie zarządu.

Rozdział VI
Zmiana statutu, rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia.
§ 24
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają podjęcia uchwały przez Walne Zebranie
członków większością 2/3 głosów uczestniczących w głosowaniu.
§25
W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje
likwidatora celem przeprowadzenia likwidacji.

§26
Likwidator przeprowadza likwidację w możliwie najkrótszym czasie i w tym celu podejmuje czynności
określone w ustawie o Stowarzyszeniach.
§27
Po zakończeniu likwidacji majątek Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwałę
Walnego Zebrania Członków o likwidacji i likwidator zgłosi Sądowi wniosek o wykreślenie
Stowarzyszenia z rejestru Stowarzyszeń.
Prezes Zarządu

Zastępca Prezesa Zarządu

Paulina Starzyńska

Marta Kaźmierczak
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