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STATUT STOWARZYSZENIA 
Lokalnej Grupy Działania „Wspólnie dla Przyszłości” 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne  
 

§1 
1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów: 
a) Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855,                   

z późn. zm.),  
b) Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności             

(Dz. U. 2015 poz. 378), 
c) Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich  udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  

d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności 
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320, z późn., zm.), 

e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 
2013r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 
1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 487, z późn. zm.), 

f) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia                     
17 grudnia 2013w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią                 
i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia rady (EWG) nr 352/78, (WE)               
nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 
485/2008, 

g) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami); 

h) niniejszego statut i posiada osobowość prawną. 
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2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania o nazwie „Wspólnie dla Przyszłości”, zwane dalej 
”Stowarzyszeniem”, jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli 
sektora publicznego, gospodarczego i społecznego mającym na celu działanie na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich – działającym jako Lokalna Grupa Działania (LGD). 

3. Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą skróconą „SWDP” lub „LGD SWDP”. 
4. Stowarzyszenie może posługiwać się podłużną pieczęcią z określeniem nazwy i siedziby 

Stowarzyszenia. 
§2 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, 
mającym na celu: 

1. aktywizowanie ludności wiejskiej;  
2. opracowanie i realizację - Lokalnej Strategii Rozwoju zwanej dalej „LSR”;  
3. promocję obszarów wiejskich;  
4. udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów                  

i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych; 
5. obszarem objętym LSR jest obszar złożony z terenu jednostek  samorządu terytorialnego 

wchodzących w skład LGD SWDP, wymienionych w § 6, pkt 1, ppkt. a 
§ 3 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Pleszew. 
2. Biuro Stowarzyszenia mieści się w Czerminie 47, 63-304 Czermin.  
 

§ 4 
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji                          

o podobnym celu działania.  
2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej 

granicami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami 
międzynarodowymi. 

3. Nadzór nad LGD sprawuje Marszałek Województwa Wielkopolskiego.  
4. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

§ 5 
Stowarzyszenie zostało ustanowione przez 36 Założycieli. 
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Rozdział II 
Cel Stowarzyszenia i metody działania 

§ 6 
1. Stowarzyszenie w swej działalności stawia sobie następujące cele:  

a) realizację lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez lokalną grupę działania (LGD) dla 
obszaru Gmin: Chocz, Gizałki, Czermin, Dobrzyca, Pleszew, Gołuchów, 

b) promocję obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt a,  
c) aktywizację mieszkańców i partnerów sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego, 
d) ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno–

kulturowych, 
e) rozwój turystyki, sportu i rekreacji, 
f) upowszechnianie i propagowanie lokalnych tradycji, zwyczajów, kultury i sztuki, w tym 

działalność w zakresie zwiększenia i wspierania aktywności społecznej, obywatelskiej  
i postaw patriotycznych, 

g) przeciwdziałanie bezrobociu w tym wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy na poza 
rolnictwem, 

h) popularyzację produktów regionalnych oraz ich  kreowania i wytwarzania, 
i) budowę, modernizację, remont, restaurowanie oraz wyposażanie obiektów użyteczności 

publicznej, kultu religijnego, zabytkowych, atrakcji turystycznych i innych istotnych ze 
względu na rozwój społeczno– gospodarczy, 

j) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w tym edukację 
ekologiczną, 

k) aktywizowanie ludności wiejskiej,  
l) wspieranie dzieci i młodzieży, 
m) wspieranie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i defaworyzowanych z terenu 

LGD, w szczególności w zakresie przeciwdziałania bezrobociu, działalności na rzecz osób 
starszych, działalności na rzecz poprawy jakości życia osób chorych oraz 
niepełnosprawnych,  

n) pomoc społeczną  
o) działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania osób z terenu LGD, 
p) upowszechniane i działalność na rzecz ekonomii społecznej (przedsiębiorczości 

społecznej), 
q) rozwijanie i promocję wolontariatu oraz solidarności społecznej, 
r) ochronę i promocję zdrowia 
s) współpracę międzynarodową i formowanie postaw proeuropejskich, 
t) działalność na rzecz wsparcia i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, 
u) inne cele przewidziane dla LGD w przepisach Programu Rozwoju Obszarów  

Wiejskich. 
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§ 7 

1. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez bezpośrednie prowadzenie i finansowanie 
działań lub poprzez udzielanie pomocy organizacyjnej lub finansowej innym podmiotom,                     
a w szczególności poprzez:  

a) organizację przedsięwzięć informacyjnych i szkoleniowych, imprez kulturalno–
rozrywkowych, zawodów sportowych oraz imprez turystyczno–krajoznawczych,  

b) tworzenie i prowadzenie grup artystycznych,  
c) działalność promocyjną, informacyjną i poligraficzną,  
d) doradztwo w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją Lokalnej 

Strategii Rozwoju,   
e) inne działania, w których zgodnie z obowiązującym prawem mogą uczestniczyć LGD, 
f) badanie opinii publicznej, 
g) skupianie wokół idei Stowarzyszenia osób zainteresowanych rozwojem gmin,  o których 

mowa § 6 pkt. 1 pkt a  i regionu.  
2. Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz 

promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno–kulturowych, równość 
szans, rozwój turystyki i sportu oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.  

3. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność w rozmiarach służących realizacji jej celów 
statutowych oraz lokalnej strategii rozwoju. Forma nieodpłatna działalności obejmuje: 

a) Pozostałą działalność wydawniczą  - PKD 58.19.Z 
b) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej  i zarządzania – 

PKD 70.22.Z 
c) Badania rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z 
d) Działalność w zakresie informacji turystycznej – PKD 79.90.B 
e) Pozaszkolne formy edukacji – PKD 85.5   

 
                                                                        §8 
Stowarzyszenie realizując cele statutowe może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach  
dopuszczalnych prawem. 

 
§ 9 

1. Stowarzyszenie realizując cele statutowe opiera się na pracy społecznej członków.  
2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. 

 
§ 10 

1. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki honorowe i nadawać je osobom fizycznym, osobom 
prawnym oraz innym instytucjom zasłużonym dla Stowarzyszenia. 
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2. Ustanawianie odznak, o których mowa w ust.1. oraz ich nadawanie należy do kompetencji 
Walnego Zebrania. 

 Rozdział III 
Członkowie Stowarzyszenia 

 
§ 11 

W skład Stowarzyszenia wchodzą członkowie zwyczajni. 
 

§ 12 
Członkiem zwyczajnym LGD może być: 

1. osoba fizyczna która:  
a) spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, 
b) działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub wyrazi deklarację takiego działania,  
c) złoży deklarację członkowską. 

2. osoba prawna, która przedstawi uchwałę właściwego organu zawierającą:  
a) deklarację przystąpienia do LGD, 
b) deklarację działania na rzecz obszaru objętego LSR, 
c) wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w LGD. 

 
§13 

1. Członkiem zwyczajnym zostaje osoba fizyczna, która podpisała deklarację członkowską                     
i złożyła ją Zarządowi Stowarzyszenia, który wyraził zgodę na jej przyjęcie uchwałą powziętą 
zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu oraz 
otrzymała rekomendacje partnera sektora publicznego lub społecznego lub gospodarczego. 
 

§ 14 
1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:  

1. propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji,  
2. przestrzegać postanowień Statutu,  
3. opłacać składki członkowskie,  
4. brać udział w Walnym Zebraniu Członków,  
5. przestrzegać uchwał i regulaminów Stowarzyszenia. 

2. Członkowie mają prawo:  
1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,  
2. składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,  
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3. brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze 
informacyjnym lub szkoleniowym,  

4. wstępu na imprezy kulturalne organizowane przez Stowarzyszenie,  
5. uczestniczenia we wszelkich działaniach Stowarzyszenia podejmowanych z inicjatywy 

oraz ze wsparciem Stowarzyszenia. 
§ 15 

1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie członka zwyczajnego.  
2. Skreślenia z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia                         

w przypadku:  
a) rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie, 
b) nie usprawiedliwionego zalegania przez członka, mimo pisemnego upomnienia, z opłatą, 

składek przez okres 6 miesięcy od daty wymagalności zapłaty składki za dany rok, 
c) śmierci członka,  
d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,  
e) utraty zdolności do czynności prawnych, 
f) działania na szkodę Stowarzyszenia, 
g) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej ze Statutem Stowarzyszenia, 
h) działalności niezgodnej ze Statutem Stowarzyszenia lub uchwałą władz Stowarzyszenia. 

 
                                                                      §16 
Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet członków, skreślenia 
członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni 
od dnia doręczenia uchwały Zarządu o odmowie lub skreśleniu. Odwołanie do Walnego Zebrania 
Członków, o którym mowa powyżej składa się w formie pisemnej na ręce Zarządu Stowarzyszenia                         
i jest ono rozpatrywane przez Walne Zebranie Członków podczas najbliższego posiedzenia. Uchwała 
Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu. 
 

Rozdział IV 
Władze Stowarzyszenia 

 
§ 17. 

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

2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej.  
3. Kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wynosi nie dłużej niż 2 lata. 
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                                                                  §18. 
Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich władz podejmowane są w głosowaniu jawnym, 
zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności w pierwszym terminie wymagana jest 
obecność co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania. W drugim terminie za 
ważne uznaje się uchwały podjęte większością głosów obecnych. W razie równości głosów rozstrzyga 
głos przewodniczącego. 

§ 19. 
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.  
2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na rok  lub na pisemny 

wniosek Komisji Rewizyjnej, Zarządu, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad                      
i propozycjach porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia listami poleconymi lub 
w każdy inny skuteczny sposób co najmniej  14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.  

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 
co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie  i bez określenia 
wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczanym w tym samym dniu 30 minut 
później  niż pierwszy termin, z zastrzeżeniem pkt. 6 niniejszego paragrafu. 

4. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście.  
5. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:  

1. uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,  
2. ustalanie liczby członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej,  
3. z zastrzeżeniem §19 ust. 4, wybór i odwołanie członków Zarządu, Rady i Komisji 

Rewizyjnej,  
4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej za ostatni 

rok kalendarzowy, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach LSR 
opracowanej przez LGD,  

5. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,  
6. uchwalanie zmian Statutu,  
7.  ustalanie wysokości składek członkowskich,  
8. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,  
9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia 

oraz przez  inne osoby, których deklaracje członkowskie zostały rozpatrzone przez Zarząd 
w sposób negatywny,  

10. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania, 
11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Komisji Rewizyjnej.  
12. zatwierdzenie Strategii Rozwoju Lokalnego (LSR), w tym na okres programowania 2014- 

2020, 
13. zatwierdzanie Regulaminu Rady i zmian w Regulaminie Rady. 
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6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Rady i Komisji 
Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów, przy 
obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania.  

7. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje na Walnym Zebraniu jeden głos, 
 

§ 20. 
1. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch Vice-prezesów, Skarbnika i dwóch innych członków 

Zarządu wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie.  
2. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz 

rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków 
Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia. 

3. Zarząd konstytuuje się na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo- Wyborczym  Członków.  
4. Zarząd działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.  
5. Do kompetencji Zarządu należy:  

1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,  
2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,  
3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,  
4. zwoływanie Walnego Zebrania,  
5. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji, 
6. ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura 

Stowarzyszenia,  
7. powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych 

pracowników tego Biura,  
8. zatwierdzanie regulaminów i zmian w regulaminach z wyłączeniem Regulaminu Rady,  
9. przygotowanie rocznych i wieloletnich programów działania Stowarzyszenia,   
10. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,   
11. przygotowanie projektów do realizacji, które zostaną objęte wnioskiem o dofinansowanie 

zewnętrzne, 
12. Zatwierdzanie sprawozdań, w tym   finansowych,  z działalności Stowarzyszenia, 
13. Występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania członków w sprawie wysokości składek 

członkowskich na rzecz Stowarzyszenia, 
14. Zatwierdzanie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego (LSR) zatwierdzonej uprzednio 

przez Walne Zabranie Członków. 
15. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Biura Stowarzyszenia, osób prowadzących sprawy 

Stowarzyszenia lub realizujących określone zadania  oraz określanie ich obowiązków                 
i odpowiedzialności. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa ogólnego osobie kierującej 
Biurem Stowarzyszenia do prowadzenia spraw bieżących Stowarzyszenia. 
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§ 21. 
Biuro Stowarzyszenia jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia, kieruje pracami 
organizacyjnymi i przygotowawczymi. 
 

§ 22. 
1. Rada Decyzyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i od 10 do 13 

innych członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.  
2. W skład Organu Decyzyjnego wchodzą przedstawiciele władz publicznych, lokalnych 

partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców. Sektor publiczny powinien 
stanowić mniej niż 30% składu organu decyzyjnego. W składzie Rady powinien znaleźć się 
przynajmniej po jednym przedstawicielu, który jest przedsiębiorcą albo kobietą albo osobą 
poniżej 35 roku życia. 

3. Rada działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.  
4. Do kompetencji Rady należy:  

1. wybór operacji, które mają być realizowane w ramach LSR, 
2. ustalanie kwoty wsparcia. 

5. Posiedzenia Rady zwoływane są odpowiednio do potrzeb wynikających z naborów wniosków 
prowadzonych przez Stowarzyszenie. 

 
§ 23. 

1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza i 
3 innych członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.  

2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu 
za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być                    
w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości                               
z tytułu zatrudnienia.  

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  
1. kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia,  
2. ocena prac i składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Zarządu na 

Walnym Zebraniu Członków,  
3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,  
4. dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe 

Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości,  
5. prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,  
6. przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,  
7. wgląd we wszystkie dokumenty Stowarzyszenia,  
8. orzekanie w sprawach dotyczących naruszenia postanowień statutu, uchwał władz                     

i gospodarki finansowej Stowarzyszenia,  
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9. rozstrzyganie sporów powstałych na tle działań Stowarzyszenia,  
10. orzekanie kar organizacyjnych: upomnień i nagan. 

4. Komisja Rewizyjna sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych                        
w tym celu specjalistów.  

5. Od orzeczeń Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego 
Zebrania w  terminie 1 miesiąca od daty otrzymania orzeczenia bądź powzięcia wiadomości                  
o nim. Odwołanie do Walnego Zebrania Członków, o których mowa składa się w formie 
pisemnej na ręce Zarządu Stowarzyszenia  i jest ono rozpatrywane przez walne Zebranie 
Członków  podczas najbliższego posiedzenia. 

 

                                                                      §24. 
W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w §16 w czasie trwania 
kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia ich składu. 
  

Rozdział V 
Majątek i gospodarka finansowa 

 
§ 25. 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, 
subwencji, dotacji, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.  

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 
  

Rozdział VI 
Postanowienia końcowe 

§ 26. 
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub                   

w innych przypadkach przewidzianych prawem. 
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób 

jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.  
3. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa                                

o stowarzyszeniach. 
 
 Chocz, 10.06.2016 r. 
 
 
 
 
 
 


