
ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE
DIABETYKÓW

w RUDZIE ŚLĄSKIEJ
41-709 Ruda ŚL, ul. Chorzowska 9

tel. 248-68-59

STATUT
ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA

DIABETYKÓW W RUDZIE ŚLĄSKIEJ



ROZDZIAŁ I
»»

Postanowienia ogólne

§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Śląskie Stowarzyszenie Diabetyków w Rudzie Śląskiej

i w dalszej części niniejszego statutu nazywane będzie w skrócie Stowarzyszeniem , jest
dobrowolnym , samorządnym , trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie
i propagowanie inicjatyw , postaw i działań sprzyjających zwalczaniu cukrzycy, wytwarzanie
atmosfery zaufania i szacunku do osób dotkniętych tą chorobą

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Ruda Śląska.
3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U.

z 1989r. Nr 20 , póz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada
osobowość prawną

4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym celu działania.

5. Terenem działania Stowarzyszenia jest województwo śląskie ze szczególnym
uwzględnieniem miasta Ruda Śląska. Dla właściwego realizowania swoich celów
Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Stowarzyszenie może tworzyć Ogniwa Terenowe na zasadach określonych w dalszych
postanowieniach statutu.

§2
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

§3
Celem Stowarzyszenia jest:
l . Podejmowanie działań w interesie ludzi chorych na cukrzycę zwłaszcza:

a. osób starszych
b. młodzieży z rodzin patologicznie zagrożonych,

2. Otaczanie chorych na cukrzycę pomocą i opieką , a w szczególności:
a. ułatwienia dostępu do specjalistycznych placówek społecznej służby zdrowia,
b. organizowanie spotkań edukacyjnych dla rodzin , w których są chorzy na cukrzycę,
c. organizowanie warsztatów z udziałem diabetologów, okulistów, neurologów oraz lekarzy

innych specjalności.
3. Pomoc i zaopatrzenie w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny , literaturę niezbędną choremu na

cukrzycę
4. Zaspokojenie ich potrzeb materialnych , socjalnych i kulturalnych , a przede wszystkim

leczniczych.
5. Szerszego dostępu do lecznictwa sanatoryjnego.
6. Organizowanie turnusów szkoleniowo - rehabilitacyjnych pod nadzorem specjalistów

z dziedziny diabetologii.
7. Ochrona interesów diabetyków, którzy mogliby zostać zagrożeni wskutek naruszenia przez

jakikolwiek podmiot przepisów obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
§4

Dla osiągnięcia zamierzonych celów Stowarzyszenie może podejmować wszelkie działania
pozostające w zgodzie z obowiązującym prawem , a w szczególności:

a. wszechstronne propagowanie nowoczesnych metod i technik w stosowanych w leczeniu
cukrzycy,

b. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia, Q0<inofcć z
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c. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany
doświadczeń w dziedzinie zwalczania cukrzycy,

d. wyrażać swoją opinię, w tym na piśmie oraz w sposób publiczny na temat dowolnej
sprawy związanej z celami, jakie stawia sobie Stowarzyszenie,

e. kierować wnioski , skargi i inne pisma do wszelkich instytucji, organów, organizacji,
stowarzyszeń, zrzeszeń, związków, firm, osób, które bezpośrednio lub pośrednio mają
lub mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie w sprawach związanych z celami, jakie stawia
sobie Stowarzyszenie , oraz prowadzić z tymi podmiotami oficjalne rozmowy,

f. występować jako strona w postępowaniach administracyjnych , dotyczących spraw
związanych z celami, jakie stawia sobie Stowarzyszenie,

g. występować do właściwych sądów w sprawach związanych z celami, jakie stawia sobie
Stowarzyszenie, o ile jest to dopuszczalne przepisami,

h. poszukiwać sprzymierzeńców dla osiągnięcia celów , jakie stawia sobie Stowarzyszenie,
w tym poprzez prowadzenie akcji uświadamiających na temat celów Stowarzyszenia,

i. współpracować dla osiągnięcia zamierzonych celów z innymi organizacjami o podobnym
charakterze oraz organami samorządu lokalnego, pracowniczego, oświatowego, a także
z wszelkimi podmiotami wyrażającymi gotowość do takiej współpracy,

j. podejmować wszelkie inne działania zgodnie z prawem, które zmierzają do osiągnięcia
celów, jakie stawia sobie Stowarzyszenie.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§5
Członkostwo może przybierać formy:
członkostwa zwyczajnego,
członkostwa wspierającego,
członkostwa honorowego
członkostwa honorowego prezesa.
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych, chorujące na cukrzycę lub zagrożeni cukrzycą, rodzice lub
opiekunowie chorego na cukrzycę, osoby pracujące na rzecz chorych na cukrzycę.
Dzieci chore na cukrzycę do lat 16 mogą za zgodą swoich opiekunów prawnych należeć do
Stowarzyszenia , jednak nie biorą udziału w głosowaniu uchwał i nie posiadają praw
wyborczych.

Kandydat na członka zwyczajnego przedkłada Zarządowi pisemną deklarację o przystąpieniu
do stowarzyszenia.
Przyjmowanie i skreślenie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały
Zarządu lub Ogniw Terenowych.
Od uchwały Zarządu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków.

§7
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub prawna, która dla
poparcia działalności deklaruje składkę członkowską lub pomoc finansowo - rzeczową.
Przyjęcie i skreślenie z listy członków wspierających dokonuje Prezydium Zarządu
Stowarzyszenia lub Ogniw Terenowych.

§8
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba szczególnie zasłużona
w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.
Godność członka honorowego i prezesa honorowego nadaje Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia.
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3. Koła Terenowe mają prawo wnioskować do Zarządu Stowarzyszenia o nadanie tytułów
honorowych.

§9
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a, czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,
b. korzystać z pomocy i urządzeń Śląskiego Stowarzyszenia Diabetyków,
c. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
d. obecności na posiedzeniach władz wszystkich szczebli rozpatrujących ich sprawę.

2. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo wymienione w pkt. b, c, d.
§10

Członkowie Stowarzyszenia, również wspierający i honorowi mają obowiązki i prawa:
1. Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Regularnie opłacać składkę członkowską. §n
Członkostwo wygasa przez:
1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie organom wskazanym w § 6 pkt.2.
2. Wykluczenie ze stowarzyszenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego - patrz

§ 30 pkt 4.
3. Skreślenie z listy uchwałą Zarządu z powodu nie opłacenia składki członkowskiej przez

okres 6 miesięcy.
4. Śmierć członka.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia:

§12
Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
b. Zarząd Stowarzyszenia,
c. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia,
d. Sąd Koleżeński Stowarzyszenia.

1. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym,
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania członków Stowarzyszenia. Wybór władz Stowarzyszenia następuje spośród
nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.
Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

3. W przypadku rezygnacji, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie
kadencji, skład osobowy władz uzupełniony jest spośród nie wybranych kandydatów. Liczba
dokoptowanych w ten sposób członków władz nie może przekraczać 1/3 liczby członków.

§13
A. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§14
Do walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
1. Uchwalanie programów działań Stowarzyszenia,
2. Wybór i odwoływanie Członków Zarządu Stowarzyszenia. nin^mi \\T u- ^ - • • - o • • • • c A v 11 • ' i • , a zgoonosc z oryginałem3. Wybór Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, * %; , ^ # 2^ j

mgr



t
ł

4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Władz Stowarzyszenia oraz udzielania
absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

5. Dokonywanie zmian statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.
§15

W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział
l . Z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni Stowarzyszenia,
2. Z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi Stowarzyszenia.

§ 16
1. Walne Zebranie Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Stowarzyszenia, powiadamiający członków

o miejsce, proponowanym porządku obrad na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym
terminem

2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje według uchwalonego przez siebie
regulaminu obrad.

3. Obradami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia kieruje Prezydium w składzie:
- Przewodniczący,

Zastępca Przewodniczącego,
- Dwaj Sekretarze,
4. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania

Członków Stowarzyszenia i powołanych na nim komisji.
§17

l . Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd.
a. z własnej inicjatywy,
b. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/4 uprawnionych do głosowania członków

zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Zebranie Członków

Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku lub żądania o którym mowa
w ust. l pkt. b, c.

3. W przypadku niezwołania przez Zarząd Stowarzyszenia walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia w terminie lub trybie określonym w statucie , uprawnioną władzą do jego
zwołania jest Komisją Rewizyjna.

4. Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje wyłącznie nad sprawami , dla
których zostało zwołane.

5. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają przy obecności:
a. w pierwszym terminie - co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
b. w drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu 1 5 minut później niż pierwszy

termin - bez względu na liczbę głosów uprawnionych do głosowania.
§18

B. Zarząd Stowarzyszenia.
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się od 5 do 16 osób. Zarząd wybierany jest przez Walne

Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd może dokoptować do swego składu nowych członków na miejsce członków

ustępujących , wykluczonych lub zmarłych w liczbie nie przekraczającej l/2 ustalonego
Zarządu.

3. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia niebiorący udziału w 3 posiedzeniach Zarządu bez
usprawiedliwienia, mogą być skreśleni ze składu Zarządu.

§19
Do zakresu Zarządu Stowarzyszenia należy:
l . Zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
3. Określenie szczegółowych kierunków i programów działania Stowarzyszenia.
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4. Uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie rocznych
sprawozdań z działalności.

5. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych.
6. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
7. Powoływanie i rozwiązywanie jednostek - Kół Terenowych i określenie zasięgu ich

działania oraz siedziby.
8. Koordynowanie i nadzór działalności jednostek terenowych.
9. Zawieszenie w czynnościach Zarządu Kół Terenowych jeśli ich działalność jest niezgodna

z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia.
10. Określenie wysokości opłaty wpisowej, składek członkowskich i zasad zwalniania

z obowiązku ich płacenia.
11. Zawieszania uchwał Zarządów Kół Terenowych w razie ich sprzeczności z przepisami

prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych.
12. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
13. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążeniu majątku nieruchomego

1 ruchomego Stowarzyszenia.
14. Uchwalenie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu w tym

regulaminów Kół Terenowych.
15. Podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych

organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji i na
imprezy zagraniczne.

16. Zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi
innych organizacji.

17. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz uchwalanie zasad jej
prowadzenia.

18. Uchwalanie zasad zatrudnienia i wynagradzania pracowników.
19. Zgłoszenia wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia godności

Honorowego Członka Stowarzyszenia i Prezesa Honorowego.
20. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Kół Terenowych w sprawach określonych w

pkt.l l oraz w sprawach odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych.
21. Występowanie z wnioskami do Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie członka zwyczajnego

pełniącego funkcję we władzach Stowarzyszenia.
22. Wykonywanie innych czynności i zadań nieokreślonych statutem-

§20
Zarząd Stowarzyszenia może powoływać zespoły pomocnicze - Komisje Problemowe określając
ich skład, zadania oraz termin zakończenia prac.
1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje Prezydium Zarządu Stowarzyszenia z własnej

inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2/3 ogólnej ilości członków Zarządu Stowarzyszenia
w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1A
członków Zarządu Stowarzyszenia.

3. W posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia mogą uczestniczyć z głosem doradczym:
a. Prezesi Zarządów Kół Terenowych,
b. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
c. Osoby zaproszone przez Zarząd.

§21
1. Stowarzyszenie wybiera spośród siebie Prezydium w ilości 7 członków , tj. Prezesa ,

2 Wiceprezesów, Sekretarza i jego zastępcę , Skarbnika i jednego członka Prezydium.
2. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Stowarzyszenia , pracami Stowarzyszenia

i Zarządu kieruje Prezydium.
§ 22

Do obowiązków Prezydium Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności: ~a
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1. Wykonywanie uchwał Zarządu Stowarzyszenia,
2. Przygotowanie projektów planów działania i preliminarzy budżetowych Stowarzyszenia.
3. Powoływanie zespołów (komisji) o charakterze doraźnym i opiniodawczym.
4. Bieżący nadzór nad działalnością terenowych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.

§23
1. Posiedzenia Prezydium Zarządu zwołuje Prezes a w razie jego nieobecności (wyjazd lub

choroba) wyznaczony Wiceprezes. Posiedzenia zwołuje się w miarę potrzeb nie rzadziej niż
raz na dwa miesiące.

2. Prezes Zarządu Stowarzyszenia składa Zarządowi sprawozdanie z działalności Prezydium
w okresie między posiedzeniami Zarządu Stowarzyszenia.

3. Uchwały Prezydium Zarządu wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu
Stowarzyszenia.

§24
C. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.
1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest władzą powołaną do kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 do 7 członków, którzy wybierają spośród

siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach

Stowarzyszenia.
§25

1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia odbywa się co najmniej raz do roku.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy

obecności co najmniej l/2 ogólnej liczby członków.
3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia ma prawo żądać od członków i władz Stowarzyszenia

wszystkich szczebli pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
§26

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:
1. Kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
2. Kontrola opłacalności składek Stowarzyszenia.
3. Składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności

i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia.
4. Przedstawienie Zarządowi Stowarzyszenia i jego Prezydium wniosków w sprawie

działalności Stowarzyszenia i jego władz.
5. Uchwalenie regulaminu Komisj i Rewizyjnych Kół Terenowych.
6. Nadzór i kontrola pracy podległych Komisji Rewizyjnych Kół Terenowych.
7. Kontrola Kół Terenowych , w których nie ma Komisji Rewizyjnych oraz na zlecenie

Zarządów Stowarzyszenia.
§27

D. Sąd Koleżeński Stowarzyszenia.
Sąd Koleżeński Sto warzyszenia jest władzą po wołaną do:
1. Sprawowania ogólnego nadzoru nad Sądami Koleżeńskimi Kół Terenowych.
2. Rozpatrywania i rozstrzygania odwołań do orzeczeń Sądów Koleżeńskich Kół Terenowych.
3. Rozpatrywania spraw wniesionych przez Zarząd Stowarzyszenia lub Komisję Rewizyjną

Stowarzyszenia w odniesieniu do osób pełniących funkcję we władzach Stowarzyszenia.
4. Uchwalanie Regulaminu określającego tryb i zasady działania Sądów w Stowarzyszeniu.
5. Orzekanie w kwestiach zgodności ze statutem wewnętrznych przepisów i decyzji władz

Stowarzyszenia.
§28

1. Sąd Koleżeński Stowarzyszenia składa się z 3 do 7 członków, którzy wybierają spośród
siebie Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza.

2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia nie mogą pełnić funkcji w inn^c
władzach Stowarzyszenia. 2:a
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§29
1. Sąd Koleżeński Stowarzyszenia jest dwuinstancyjny.
2. Sąd Koleżeński jako pierwsza instancja w sprawach określonych w § 26 orzeka w składzie

3 osobowym. Zespołem rozpatrującym sprawę kieruje przewodniczący lub jego zastępca.
3. Postępowanie przed wszystkimi Sądami Koleżeńskimi toczy się na zasadzie równości stron,

z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także do odwołania się do sądu wyższej
instancji.

4. Odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji, w drugiej
instancji rozpatruje Sąd Koleżeński w pięcioosobowym zmienionym składzie.

5. Sąd Koleżeński Stowarzyszenia rozpoznaje odwołania od orzeczeń Sądów Koleżeńskich Kół
Terenowych w składzie trzyosobowym.

6. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wydane w wyniku rozpoznania odwołania są ostateczne.
7. Członek Stowarzyszenia nie może być ukarany po upływie roku od podjęcia przez

Stowarzyszenie wiadomości o dopuszczeniu się przez niego naruszenia statutu lub uchwał
władz Stowarzyszenia.

8. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia ma prawo uczestnictwa
w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.

§30
Sąd Koleżeński Stowarzyszenia w przypadku naruszenia Statutu i uchwał władz przez członków
może wymierzać kary:
1. Upomnienia,
2. Nagany,
3. Zawieszenia w prawach członka
4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ V

Koła terenowe Stowarzyszenia.

§31
1. Terenem działania Koła Terenowego może być dzielnica, gmina, zakład, szkoła itp.
2. Koło Terenowe musi liczyć co najmniej 10 osób.

§32
Władzami Koła Terenowego są:
1. Walne Zebranie Członków Koła Terenowego.
2. Zarząd Koła Terenowego.
3. Komisja Rewizyjna Koła Terenowego liczącego powyżej 100 członków zwyczajnych.
4. Sąd Koleżeński Koła Terenowego liczącego powyżej 100 członków zwyczajnych.

§33
1. Walne Zebranie Koła Terenowego jest najwyższą jego władzą.
2. Walne Zebranie Koła Terenowego może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Do zadań Walnego Zebrania Członków Koła Terenowego należy:

a. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Koła Terenowego,
b. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła Terenowego,
c. uchwalanie programu działania Koła Terenowego,
d. wybór Zarządu Koła.

§34
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Koła Terenowego zwoływane jest przez jego Zarząd

raz na rok.
2. Zawiadomienie o terminie Walnego Zebrania Członków Koła Terenowego, miejscu

i porządku obrad powinno być wysłane członkom Koła na 30 dni przed datą Walnego
Zebrania. -, _ ,̂ ność z oryginałem
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.§35
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła Terenowego może odbywać się w każdym
czasie i jest zwoływane przez Zarząd Kola Terenowego:

a. z własnej inicjatywy,
b. na wniosek Zarządu Stowarzyszenia,
c. Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
d. Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego Koła Terenowego,
e. na żądanie 1/2 liczby członków.

§36
Zarząd Koła Terenowego składa się z 3 do 7 członków wybranych przez Walne Zebranie
Członków Koła Terenowego, spośród których wybiera się Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza
i Skarbnika.

§37
Do zakresu działania Zarządu Koła Terenowego należy:
a. kierowanie działalnością Koła Terenowego,
b. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Koła Terenowego oraz wytycznych

władz wyższych Stowarzyszenia,
c. opracowanie planów działania, preliminarzy budżetowych, wniosków i sprawozdań,
d. gospodarowanie środkami finansowymi i zarządzanie majątkiem Koła Terenowego

w ramach posiadanych pełnomocnictw,
e. przyjmowanie do Koła Terenowego nowych członków,
f. skreślanie z listy członków.

Posiedzenia Zarządu Koła Terenowego odbywają się nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.
§38

Komisja Rewizyjna Koła Terenowego działa na podstawie regulaminu Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia.

§39
Sąd Koleżeński Koła Terenowego działa na podstawie regulaminu Sądu Koleżeńskiego
Stowarzyszenia.

•
ROZDZIAŁ VI

^ Majątek Stowarzyszenia

§40
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią Ruchomości i nieruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się: •

a. wpływy z wpisowego i składek członkowskich,
b. wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,
c. dotacje,
d. zapisy i darowizny.

§41
1. Oświadczenia w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby tj. Prezes

i Wiceprezes.
2. Do ważności pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy:

Prezesa i Wiceprezesa lub Sekretarza Zarządu.
Przy rozwiązaniu Koła Terenowego majątek trwały i nietrwały przejmuje Zarząd
Stowarzyszenia wraz z całą dokumentacją. ^

nosc*0^
ROZDZIAŁ VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia,
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§42
L Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania

Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej
liczby osób uprawnionych do głosowania.

2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwały o rozwiązaniu
Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zadecyduje o majątku
Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną

§43
1. Stowarzyszenie ma prawo prowadzić działalność gospodarczą.
2. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej określa regulamin uchwalony przez Zarząd

Stowarzyszenia.
? +

3. Środki zdobyte z działalności gospodarczej przekazane zostaną na działalność statutową
Stowarzyszenia.
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