
DmkNr.//^^X/

UCHWAŁA Nr.........

Rady Gminy Tarnowiec 

z dnia .....

w sprawie: przystąpienia Gminy Tarnowiec do Stowarzyszenia Związek Samorządów 
Polskich

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 202 lr. poz. 1372),

Rada Gminy Tarnowiec uchwala, co następuje:

§ 1.1.Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Tarnowiec do Stowarzyszenia Związek 
Samorządów Polskich z dniem 1 stycznia 2022 r.

2.Statut Stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2.1. Reprezentację Gminy Tarnowiec w pracach Stowarzyszenia o którym mowa w § 1 
powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

2.Składki członkowskie wynikające z przynależności do Stowarzyszenia Związek Samorządów 
Polskich finansowane będą z dochodów własnych Gminy Tarnowiec.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

Inspiracją powołania Związku Samorządów Polskich, była łącząca jego założycieli świadomość 
wspólnych wartości chrześcijańskich, wyrażająca się przywiązaniem do polskiej tradycji 
samorządności demokratycznej oraz chęć wspólnego dążenia do budowy silnego polskiego 
społeczeństwa, które będzie potrafiło zadbać o przyszłość swoich małych samorządowych ojczyzn.

Celem ZSP jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów 
podmiotów będących członkami stowarzyszenia, w szczególności poprzez: inicjowanie, 
propagowanie i realizację wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi współpracy 
samorządów. Ponadto ZSP ma na celu inicjować korzystne dla samorządów zmiany w polskim 
prawie. W ostatnich latach wyraźnie zmieniły się uwarunkowania rozwoju społeczności lokalnych, 
co jest związane z ogromnym postępem technologicznym, naukowym oraz integracją europejską. 
Odchodzi się od planowania rozwoju w rozumieniu jednostkowym - miasta, wsi, powiatu czy 
województwa. Mówi się o obszarach funkcjonalnych obejmujących tereny niezamykające się 
w granicach administracyjnych.

Nowoczesne zarządzanie wymaga partnerskiej współpracy na poziomie horyzontalnym (pomiędzy 
gminami) oraz wertykalnym (pomiędzy gminą, powiatem, województwem). Obowiązujące obecnie 
w Polsce przepisy mocno ograniczają współpracę JST na różnych poziomach, a dotychczasowe 
korporacje samorządowe łączą JST jedynie o zbliżonym charakterze.

Szczególnie ważne dla ZSP są dwa elementy prowadzenia polityki rozwoju terytorialnego:

- Koncentracja różnych działań podejmowanych przez poszczególne podmioty - rząd, samorząd, 
podmioty gospodarcze i partnerów społecznych - wokół wyznaczonych celów strategicznych.

- Zaangażowanie i szeroko zakrojone współdziałanie pomiędzy podmiotami publicznymi, 
prywatnymi, organizacjami pozarządowymi, sektorem nauki i społeczeństwem obywatelskim na 
różnych etapach planowania i realizacji działań rozwojowych.

Związek Samorządów Polskich ma zadanie reprezentować JST wszystkich szczebli, co w sposób 
naturalny odzwierciedla obecny kierunek rozwoju samorządności. Stowarzyszenie kładzie jeszcze 
większy nacisk na współpracę, dobro wspólne oraz mieszkańca, który przecież jednocześnie jest 
członkiem samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego.

Mając na uwadze zbliżone cele statutowe wszystkich szczebli samorządu, ZSP deklaruje wolę 
współpracy ze wszystkimi podmiotami, którym przyświeca chęć działania na rzecz lokalnych 
społeczności i dalsze dążenie do szeroko rozumianego rozwoju.

W związku z powyższym Prezydent/Burmistrz/Wójt przedkłada Radzie projekt uchwały w 
sprawie przystąpienia do Związku Samorządów Polskich. Dzięki przystąpieniu do ZSP jako 
samorząd będziemy mieli większy wpływ na inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych 
dotyczących samorządów terytorialnych. Pozyskamy możliwość podejmowania wspólnych 
inicjatyw mających wpływ na rozwój społeczności gminnych, służących społeczno - 
gospodarczemu rozwojowi gminy (np. wspólne projekty) oraz prowadzenie wspólnej pracy 
informacyjnej, konsultacyjnej i programowej.

Zgodnie z paragrafem 8 Statutu Stowarzyszenia ZSP nabycie członkostwa w nim następuje 
na podstawie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków ZSP składka członkowska dla gmin wynosi 
0,10 zł od mieszkańca według liczby mieszkańców wg stanu na 31 grudnia roku 2020.



Statut 

stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego 

Związek Samorządów Polskich

Dział I

Postanowienia ogólne

§1

1. Określone w § 2 ust. 1 niniejszego Statutu gminy, powiaty i województwa tworzą 

stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego („Stowarzyszenie").

2. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Związek Samorządów Polskich. Związek może używać 

nazwy skróconej Samorząd Polski.

3. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach 

niezarobkowych gmin, powiatów i województw realizujących cele określone w § 6 

niniejszego Statutu.

§2

1. Członkami założycielami Stowarzyszenia są następujące jednostki samorządu 

terytorialnego: Związek Samorządów Polskich

2. Inne jednostki samorządu terytorialnego, niż określone w § 2 ust. 1 niniejszego 

Statutu, mogą nabyć członkostwo w Stowarzyszeniu zgodnie z niniejszym Statutem.

§3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Tomaszów Lubelski.

§4

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.

§5

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.

Dział II

Cele i działalność Stowarzyszenia

§6

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych 

interesów podmiotów będących członkami Stowarzyszenia, w szczególności poprzez:

1) inicjowanie, propagowanie i realizację wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi 

współpracy samorządów;
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2) prowadzenie działalności edukacyjno-doradczej skierowanej do działających na rzecz 

jednostek samorządu terytorialnego osób, takich jak: osoby pełniące funkcję w 

organach jednostek samorządu terytorialnego, osoby pełniące funkcję w organach 

jednostek pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego, osoby zatrudnione w 

administracji samorządowej;

§7

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Dział III

Członkostwo w Stowarzyszeniu

§8

Nabycie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu 

Stowarzyszenia, podejmowanej w związku z wyrażonym w formie uchwały organu 

stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego oświadczeniem o woli przystąpienia do 

Stowarzyszenia.

§9

Ustanie członkostwa w stowarzyszeniu następuje na skutek:

1) skreślenia przez Zarząd z listy członków z powodu oświadczenia o rezygnacji członka 

wyrażonego w formie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu 

terytorialnego.

2) wykluczenia członka ze Stowarzyszenia w drodze uchwały Walnego Zebrania 

Członków podejmowanej na wniosek Rady, w przypadku w którym członek prowadzi 

działalność sprzeczną z niniejszym Statutem lub uchwałami Walnego Zebrania 

Członków albo działalność, której skutkiem może być wystąpienie szkody po stronie 

Stowarzyszenia albo w przypadku, w którym członek zalega z opłatą składki 

członkowskiej przez co najmniej 3 miesiące.

§10

1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

1) wybierać władze Stowarzyszenia,

2) brać udział w głosowaniach na Walnym Zebraniu Członków,

3) składać do Rady skargi na działalność Zarządu.

2. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

1) uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
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2) opłacania składek członkowskich,

3) stosowania się do postanowień niniejszego Statutu oraz do uchwał organów 

Stowarzyszenia.

Dział IV

Władze Stowarzyszenia

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 11

Władzami Stowarzyszenia są Walne Zebranie Członków, Zarząd oraz Rada.

§12

1. Władze Stowarzyszenia podejmują decyzje w formie uchwał.

2. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają większością głosów w obecności, co 

najmniej połowy członków, z zastrzeżeniem ust. 3 i 6.

3. Do podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o zmianie statutu wymagana 

jest większość kwalifikowana 2/3 głosów Członków obecnych podczas Walnego 

Zebrania.

4. Dla ważności uchwał podejmowanych przez Walne Zebranie w pierwszym terminie 

konieczna jest obecność co najmniej połowy wszystkich członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia.

5. Jeżeli w pierwszym terminie w Walnym Zebraniu nie uczestniczy co najmniej połowa 

członków zwyczajnych, wówczas uchwały podjęte większością głosów w drugim 

terminie mają moc obowiązującą bez względu na ilość obecnych członków.

6. Drugi termin Walnego Zebrania może być wyznaczony w tym samym dniu.

7. O drugim terminie Walnego Zebrania członkowie powinni być poinformowani w 

zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania.

8. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, podpisany przez 

Przewodniczącego Walnego Zebrania i protokolanta.

9. Władze Stowarzyszenia zwołuje się poprzez dostarczenie zainteresowanym 

pisemnego zaproszenia do udziału w posiedzeniu. Zaproszenia mogą być dostarczone 

pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną.
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10. Tryb określony w ust. 9 nie musi być stosowany, jeżeli na posiedzeniu władz 

Stowarzyszenia obecni są wszyscy jej członkowie i żaden z obecnych nie sprzeciwi się 

prowadzeniu obrad bez formalnego zwołania.

Rozdział II

Walne Zebranie Członków

§13

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje na Walnym Zebraniu Członków jeden 

głos.

3. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w pracach Walnego Zebrania Członków za 

pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka 

województwa lub upoważnionych przedstawicieli.

4. Z przebiegu Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół.

§14

1. Walne Zebranie Członków odbywa się przynajmniej raz w roku.

2. Z zastrzeżeniem § 18 ust. 3 i 5 oraz § 23 ust. 2 niniejszego Statutu, Walne Zebranie 

Członków zwołuje Zarząd najpóźniej na miesiąc przed planowanym posiedzeniem, 

określając termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania Członków.

3. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków z własnej inicjatywy lub na pisemny 

wniosek złożony przez co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

4. W przypadku, w którym Zarząd, pomimo złożenia przez 1/3 członków Stowarzyszenia 

pisemnego wniosku, nie zwoła w ciągu trzech miesięcy Walnego Zebrania Członków, 

Rada obowiązana jest zwołać Walne Zebranie Członków, określając termin, miejsce i 

porządek obrad. W tym przypadku informacja, o której mowa w § 12 ust.- 5 

niniejszego Statutu, powinna zostać dostarczona zainteresowanym najpóźniej na 14 

dni przed planowanym posiedzeniem Walnego Zebrania Członków.

5. Walne Zebranie Członków w sprawie wyboru władz Stowarzyszenia zwoływane jest w 

terminie do 2 miesięcy od upływu kadencji.

6. Do czasu dokonania wyboru do władz Stowarzyszenia nowej kadencji, dotychczasowe 

władze Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje.
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7. Posiedzenia Walnego Zebrania Członków otwiera przewodniczący władzy 

Stowarzyszenia, który zwołał posiedzenie, a następnie przeprowadza wybór 

przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

8. W posiedzeniu Walnego Zebrania Członków uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, 

członkowie Zarządu i Rady oraz Komitetu Doradczego, a także inne zaproszone przez 

władze Stowarzyszenia osoby.

9. Walne Zebranie Członków może uchwalić regulamin szczegółowo określający tryb 

zwoływania i odbywania posiedzeń Walnego Zebrania Członków, który nie może 

naruszać postanowień niniejszego Statutu.

§15

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone 

Statutem do kompetencji innych władz Stowarzyszenia, a w szczególności:

1. podejmowanie uchwał określających kierunek działania Stowarzyszenia,

2. dokonywanie wyboru oraz odwoływanie, a także przyjmowanie rezygnacji członków 

Zarządu i Rady oraz Komitetu Doradczego,

3. dokonywanie wyboru przewodniczącego Walnego Zebrania Członków,

4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu,

5. ustalanie zasad gospodarowania mieniem Stowarzyszenia,

6. udzielanie absolutorium Zarządowi,

7. uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,

8. decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia i podziale jego mienia,

9. podejmowanie wszystkich działań i czynności niezbędnych do realizacji statutowych 

zadań Stowarzyszenia,

10. podejmowanie uchwał w sprawach wnioskowanych przez Zarząd i Radę.

Rozdział III 

Zarząd 

§ 16

1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.

2. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 7 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków 

w głosowaniu tajnym.
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3. Powołanie Zarządu rozpoczyna się powołaniem Prezesa Zarządu a następnie 

pozostałych członków Zarządu. Tak powołany Zarząd, na pierwszym posiedzeniu 

wybiera spośród swoich członków dwóch Wiceprezesów.

4. Wniosek w sprawie kandydatury na członka Zarządu zgłasza się do protokołu 

Walnego Zebrania Członków, na którym następuje wybór członka Zarządu.

5. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.

6. Zarząd lub jego poszczególnych członków można odwołać w każdym czasie.

§17

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składają łącznie dwaj członkowie Zarządu w 

tym Prezes lub Wiceprezes.

§18

1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek rezygnacji członka z funkcji lub odwołania 

albo śmierci członka Zarządu.

2. Jeżeli Walne Zebranie Członków odwoła członka Zarządu, powinno dokonać wyboru 

nowego członka Zarządu na tym samym posiedzeniu.

3. Złożenie przez członka Zarządu rezygnacji staje się skuteczne z momentem jej 

przyjęcia przez walne Zebranie Członków. Członek Zarządu powinien złożyć 

rezygnację Prezesowi Zarządu. W takiej sytuacji Prezes Zarządu niezwłocznie zwołuje 

Walne Zebranie Członków, z zachowaniem postanowień § 12 ust. 9 oraz § 14 ust. 2 

niniejszego Statutu, umieszczając w porządku obrad pozycję dotyczącą przyjęcia 

rezygnacji członka Zarządu oraz pozycję dotyczącą wyboru nowego członka Zarządu. 

Prezes Zarządu składa rezygnację Wiceprezesowi Zarządu, który wykonuje czynności 

wskazane w zdaniu poprzednim.

4. Kadencja członków Zarządu wybranych w wyborach uzupełniających trwa do końca 

kadencji, w której wybór nastąpił.

5. W przypadku śmierci członka Zarządu, Prezes Zarządu, a w przypadku śmierci Prezesa 

Zarządu - Wiceprezes Zarządu, niezwłocznie zwołuje Walne Zebranie Członków, 

z zachowaniem postanowień § 12 ust. 9 oraz § 14 ust. 2 niniejszego Statutu, 

umieszczając w porządku obrad pozycję dotyczącą wyboru nowego członka Zarządu.

§19

1. Zarząd obraduje na posiedzeniach, których przebieg jest protokołowany.
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2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na 

kwartał. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia posiedzenia zarządu w formie 

telekonferencji.

3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu, z 

własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady albo co najmniej dwóch członków 

Zarządu.

4. Posiedzenia zarządu są zwoływane w trybie przewidzianym przez § 12 ust. 9 

niniejszego Statutu na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

5. Zarząd może uchwalić regulamin szczegółowo określający tryb funkcjonowania 

Zarządu, który nie może naruszać postanowień niniejszego statutu.

§20

Do kompetencji Zarządu należy:

1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i przedstawienie sprawozdań z ich 

wykonania,

2. przygotowywanie projektów uchwał we wszystkich sprawach, należących do 

kompetencji Walnego Zebrania Członków,

3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

4. zaciąganie zobowiązań majątkowych samodzielnie.

5. prowadzenie spraw Stowarzyszenia,

6. przyjmowanie członków Stowarzyszenia,

7. prowadzenie listy członków Stowarzyszenia,

8. uchwalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia i jednostek określonych w pkt 17 i 18.

9. powoływanie klubów radnych i oddziałów regionalnych.

10. Powoływanie Forum Liderów Samorządowych.

11. określanie sposobu oraz terminu wnoszenia przez członków Stowarzyszenia składek.

12. umarzanie, w szczególnych sytuacjach składek.

Rozdział IV

Rada

§21

1. Organem kontroli i nadzoru wewnętrznego jest Rada.
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2. W skład Rady wchodzi od 5 do 9 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków, 

w głosowaniu tajnym, przy czym 3 członków Rady stanowić powinni członkowie 

Komitetu Doradczego. Komitet Doradczy każdorazowo przedstawi Walnemu 

Zgromadzeniu ze swojego grona kandydatów do Rady.

3. Kadencja Rady trwa cztery lata.

4. Rada wybiera ze swego składu Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.

5. Rada obraduje na posiedzeniach, których przebieg jest protokołowany.

6. Członkostwa w Radzie nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie.

7. Radę lub poszczególnych jej członków można odwołać w każdym czasie.

8. Postanowienia niniejszego Statutu dotyczące rezygnacji i odwołania oraz śmierci 

członka Zarządu stosuje się odpowiednio do rezygnacji oraz odwołania członka Rady.

9. Rada może uchwalić regulamin szczegółowo określający tryb funkcjonowania Rady, 

który nie może naruszać postanowień niniejszego statutu.

§22

1. Posiedzenia Rady odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na pół 

roku.

2. Posiedzenia Rady zwołane są przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego 

Rady z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek dwóch członków Rady.

§23

1. Do kompetencji Rady należy:

1) kontrola zgodności działań władz Stowarzyszenia ze Statutem i uchwałami 

Walnego Zebrania Członków, kontrola działalności Zarządu w zakresie 

prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej,

2) zwoływanie Walnego Zebrania Członków zgodnie z § 14 ust. 4 niniejszego Statutu,

3) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków wniosku o odwołanie członków 

Zarządu w szczególności w sytuacji, w której członek Zarządu: narusza 

podstawowe obowiązki członka Zarządu, uchyla się od reprezentacji 

Stowarzyszenia, nagminnie nie uczestniczy w posiedzeniach Zarządu, nie 

współdziała z innymi członkami Zarządu, nie współpracuje należycie z członkami 

Rady.
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4) sporządzanie wniosku w sprawie wykluczenia członka, zgodnie z § 9 pkt b 

niniejszego Statutu.

2. W sytuacjach określonych w ust. 1 pkt d i e Rada zwołuje Walne Zebranie Członków; 

§ 14 ust. 2 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio.

Dział V

Komitet Doradczy

§24

1. Organem doradczym, którego podstawowym zadaniem jest merytoryczne wsparcie 

działalności Stowarzyszenia jest Komitet Doradczy.

2. W skład Komitetu Doradczego wchodzi od 5 do 9 osób wybieranych przez Walne 

Zebranie Członków, w głosowaniu tajnym, spośród kandydatów wyróżniających się 

wiedzą w zakresie działalności i funkcjonowania samorządu terytorialnego, w tym w 

szczególności zarządzania, edukacji oraz szkolenia kadr samorządu terytorialnego.

3. Kadencja Komitetu Doradczego trwa cztery lata.

4. Komitet Doradczy wybiera ze swego składu Przewodniczącego oraz 

Wiceprzewodniczącego.

5. Komitet Doradczy obraduje na posiedzeniach.

6. Członkostwa w Komitecie Doradczym nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie.

7. Komitet Doradczy lub poszczególnych jego członków można odwołać w każdym 

czasie. Odwołanie członka komitetu Doradczego będącego równocześnie członkiem 

Rady skutkuje jego odwołaniem ze składu Rady.

8. Postanowienia niniejszego Statutu dotyczące rezygnacji i odwołania oraz śmierci 

członka Zarządu stosuje się odpowiednio do rezygnacji oraz odwołania członka 

Komitetu Doradczego.

9. Komitet Doradczy może uchwalić regulamin szczegółowo określający tryb 

funkcjonowania tego Komitetu, który nie może naruszać postanowień niniejszego 

statutu.

§25

1. Posiedzenia Komitetu Doradczego odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej 

niż raz na pół roku.
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2. Posiedzenia Komitetu Doradczego zwołane są przez Przewodniczącego lub 

Wiceprzewodniczącego Komitetu Doradczego z własnej inicjatywy lub na pisemny 

wniosek dwóch członków Komitetu.

§26

Do kompetencji Komitetu Doradczego należy w szczególności:

1) sporządzanie i przedstawianie opinii w kwestiach mających istotne znaczenie dla 

realizacji celów Stowarzyszenia.

2) merytoryczne wsparcie bieżącej działalności Stowarzyszenia.

Dział VI

Majątek Stowarzyszenia

§27

Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

1) składek członkowskich,

2) darowizn,

3) spadków i zapisów,

4) dotacji, grantów, subwencji itp.,

5) odsetek bankowych,

6) innych przewidzianych prawem źródeł.

§28

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§29

Wysokość składki członkowskiej ustala Walne Zebranie Członków

Dział VII

Postanowienia końcowe

§30

1. W celu zapewnienia obsługi biurowej i merytorycznej organów Stowarzyszenia 

tworzy się Biuro Stowarzyszenia.

2. Biuro jest jednostką organizacyjną, działającą w oparciu o uchwalony przez Zarząd 

regulamin, określający zadania, strukturę i zasady jego funkcjonowania.

3. Pracą biura kieruje Prezes Zarządu osobiście lub za pośrednictwem powołanego przez 

Zarząd Dyrektora Biura.
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§31

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub 

w innych prawem przewidzianych przypadkach.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa 

zasady likwidacji, przeznaczenie majątku Stowarzyszeni oraz wybiera likwidatora.

3. Do obowiązków likwidatora należy przeprowadzenie kontroli dokumentacji 

Stowarzyszenia, ustalenie stanu majątku oraz opracowanie i realizowanie planu 

likwidacji po jego zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków.

4. Obowiązkiem Likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym 

czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego Stowarzyszenia przed 

nieuzasadnionym uszczupleniem.

5. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.

§32

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z 

dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U.2001.79.855 j.t. z późń. zm.).
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