
 

STATUT 

Stowarzyszenie „ROZWÓJ BUKOWINY” 
 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 

Stowarzyszenie „Rozwój Bukowiny”, zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 

Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

a także niniejszego statutu.  

 

§ 2 

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.  

 

§ 3 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz, gdy wymaga tego realizacja celów 

statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym prawem. 

 

§ 4 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Bukowina w gminie Cewice. 

 

§ 5 

Stowarzyszenie po jego zarejestrowaniu nabywa osobowość prawną. 

 

§ 6 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy swoich członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników 

lub zlecać określone zadania innym podmiotom.   

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy 

do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków. 

 

§ 7 

Stowarzyszenie ma prawo używania logo, pieczęci oraz może posiadać godło ustanowione w zgodzie z obowiązującymi 

przepisami. Wzór logo, pieczęci i godła ustala Zarząd Stowarzyszenia. 

 

§ 8 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu 

działania.  

Rozdział II 

Cele i sposoby działania 
 

§ 9 

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz poprawy warunków życia społeczności Sołectwa Bukowina oraz jego 

rozwoju, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie: 

1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;  

3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej, kulturowej i religijnej;  

4) promowania, upowszechniania i rozwijania kultury i tradycji kaszubskiej, języka kaszubskiego, m. in. poprzez 

organizowanie zajęć, kursów i szkoleń dokształcających. 

5) zachowania i rozwoju tożsamości lokalnej, 

6) upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i agroturystyki; 

7) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

8) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans 

tych osób i rodzin; 

9) działalności charytatywnej; 

10) ochrony i promocji zdrowia; 

11) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 

12) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z 

pracy; 

13) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

14) działalności wspomagającej integrację oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

15) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; 



16) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 

wspomagających rozwój demokracji; 

17) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 

18) promocji i organizacji wolontariatu; 
 

§ 10 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) prowadzenie placówki wychowawczo-oświatowej, 

2) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym; 

3) działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową; 

4) organizowanie szkoleń, konkursów, konferencji, seminariów, imprez, warsztatów, wycieczek, kolonii; 

5) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich 

postulatów; 

6) udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom fizycznym; 

7) prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa; 

8) organizowanie świadczeń na rzecz społeczności lub osób indywidualnych; 

9) organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych; 

10) prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej; 

11) prowadzenie, odnowę i rozbudowę placówek edukacyjnych; 

12) renowację zabytków; 

13) prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 
 

§ 11 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym. 

3. Członkami Stowarzyszenia nie mogą być osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na rzecz Stowarzyszenia 

lub Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bukowinie, z wyłączeniem osób, o których mowa w  § 24 ust. 10.  

4. Prawa członkowskie osób świadczących odpłatnie pracę na rzecz Stowarzyszenia lub Zespołu Szkolno 

Przedszkolnego w Bukowinie ulegają zawieszeniu na czas jej świadczenia, z wyłączeniem osób, o których mowa 

w  § 24 ust. 10.   

 

§ 12 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:  

1. członków zwyczajnych, 

2. członków wspierających, 

3. członków honorowych. 

 

§ 13 

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, mieszkająca lub zatrudniona w Bukowinie i miejscowościach 

sąsiadujących, która ukończyła 16 lat, oraz rodzic dziecka uczęszczającego do szkoły; 

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która 

zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w 

Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 

3. Decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w 

drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.  

 

§ 14 

1.    Członek zwyczajny ma w szczególności prawo do: 

a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia   

b) czynnego i biernego prawa wyborczego, 

c) pracy na rzecz Stowarzyszenia, 

d) zgłaszania opinii i wniosków do władz Stowarzyszenia; 

e) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków, 

f) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, 

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do: 

a) aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia, 

b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

c) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,  

d) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia, 

e) nie naruszania solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia, 

 



§ 15 

1. Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.  

2. Członkowi wspierającemu przysługuje głos doradczy na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. 

3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 13 ust. 2. 

 

§ 16 

1. Za zasługi dla Stowarzyszenia Walne Zebranie na wniosek Zarządu może przyznać honorowe członkostwo w 

Stowarzyszeniu.  

2. Członek honorowy ma prawo: 

a) uczestniczyć w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie; 

b) uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia; 

3. członek honorowy ma obowiązek przez swoją działalność dbać o dobre imię i rozwój Stowarzyszenia. 

 

§ 17 

1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek: 

a) pisemnej rezygnacji z członkostwa, 

b) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo 

utraty praw publicznych, 

c) likwidacji członka będącego osobą prawną, 

d) ustanie okoliczności, o których mowa w § 13 ust 1 Statutu, 

e) wykluczenia. 

2. Wykluczenie członka następuje w przypadku: 

a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, 

b) postępowania sprzecznego z postanowieniami Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

c) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię, 

d) działania na szkodę Stowarzyszenia, 

e) nieprzestrzeganie obowiązków członka zwyczajnego, 

3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały.  

4. Ustanie członkostwa stwierdza Zarząd w formie uchwały.  

5. O treści uchwały podjętej z przyczyn określonych w ustępie 1.d) i 1.e)  §17  Zarząd powiadamia pisemnie 

zainteresowanego, z podaniem przyczyny. 

6. Od uchwał Zarządu, wobec osób o których mowa w ustępie 1.d) i 1.e)§17 przysługuje zainteresowanemu 

odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia 

o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest ostateczna. 

7. O odmowie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały podjętej zwykłą 

większością głosów. O treści uchwały Zarząd powiadamia pisemnie zainteresowanego.  

8. Osobom, którym Zarząd odmówił przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści 

uchwały. 

Rozdział IV 

Organy Stowarzyszenia 
 

§ 18 

Władzami Stowarzyszenia są; 

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, 

2. Zarząd, 

3. Komisja Rewizyjna. 

 

§ 19 

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 6 lat, do momentu ujawnienia w KRS nowych władz. 

2. Wyboru władz Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym, zwykłą 

większością głosów.   

3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności 

co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna 

może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym. 

5. W przypadku zmiany statutu w zakresie czasu trwania kadencji władz Stowarzyszenia, czas trwania kadencji określa 

się na podstawie zapisów Statutu, w brzmieniu nadanym wprowadzoną zmianą.   

 

§ 20 

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji skład osobowy władz 

jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowisko w trybie przewidzianym w § 19 pkt. 1 

statutu. 



Walne Zebranie Członków 
 

§ 21 

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział; 

a) z głosem stanowiącym –członkowie zwyczajni, 

b) z głosem doradczym -członkowie wspierający i członkowie honorowi. 

 

§ 22 

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne - Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje się raz na trzy lata. 

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje według uchwalonego przez siebie porządku 

obrad zaproponowanego przez organ zwołujący Zebranie. 

4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz i członkowie 

w liczbie 1 do 3.  

5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, obecnych na 

Zebraniu członków Stowarzyszenia. 

6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewiduje się możliwość zwołania Nadzwyczajnego Walnego 

Zebrania Członków Stowarzyszenia, przez Komisję Rewizyjną lub Zarząd, z inicjatywy własnej lub na 

merytorycznie uzasadniony wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia. 

8.  Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 45 dni od dnia otrzymania 

wniosku określonego w ust. 7. 

9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.  

 

§ 23 

1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 

dni przed terminem zebrania. 

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.  

 

§ 24 

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy: 

1. uchwalanie Statutu i jego zmian, 

2. wybór członków władz Stowarzyszenia, 

3. odwołanie członków władz Stowarzyszenia, przy czym odwołanie może nastąpić wyłącznie po uprzednim 

umożliwieniu przedstawienia Walnemu Zebraniu wyjaśnień przez odwoływanych członków tych władz, pod rygorem 

nieważności odwołania, 

4. nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia, 

5. rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia, 

6. udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium Zarządowi, 

7. ustalenie wysokości składek członkowskich, 

8. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego, 

9. podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd, 

10. ustalanie w formie uchwały, zasad wynagradzania członków organów Stowarzyszenia za czynności wykonywane w 

związku z pełnioną funkcją, 

11. wyznaczanie w formie uchwały, pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między 

Stowarzyszeniem, a członkami zarządu oraz w sporach z nimi, 

12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 

 

Zmiana statutu 

§ 25 

 

1. Zmiana statutu wymaga większości 2/3 głosów  

2. Przystąpienie do głosowania nad zmianą statutu wymaga uprzedniego przedstawienia wszystkim członkom 

Stowarzyszenia projektu jego zmian, przesłanego wraz z zawiadomieniem o terminie Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia. 

3. Propozycja zmian statutu musi spełniać wymogi formalnoprawne.  

4. Głosowanie nad zmianą statutu ograniczone jest do przyjęcia lub odrzucenia projektu załączonego do zawiadomienia 

o terminie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 

5. Nie dopuszcza się możliwości głosowania nad wprowadzeniem zmian do statutu, nie ujętych w projekcie, o którym 

mowa w ust. 1.  

 

 



Zarząd 

§ 26 

1. Zarząd kieruje całokształtem Stowarzyszenia i jego jednostkami podległymi, reprezentuje Stowarzyszenie na 

zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia. 

2. Zarząd Stowarzyszenia jest wieloosobowy i składa się z 3 do 7 członków w tym Prezesa i Wiceprezesa. Na 

pierwszym posiedzeniu po wyborach Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa. Zarząd dodatkowo 

może wybrać ze swego grona Sekretarza i Skarbnika. 

3. Kadencja nowo powołanego Zarządu rozpoczyna się w momencie uzyskania wpisu do KRS. 

4. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do podpisywania umów umocowani są prezes i wiceprezes łącznie.  

5. Do podpisywania dokumentów finansowych wymagane są podpisy dwóch spośród czterech członków zarządu 

łącznie, w kolejności: 

a) prezesa i wiceprezesa, 

b) w przypadku nieobecności prezesa przez okres dłuższy niż 7 dni – wiceprezesa i jednego z upoważnionych 

członków zarządu,  

c) w przypadku nieobecności wiceprezesa przez okres dłuższy niż 7 dni – prezesa i jednego z upoważnionych 

członków zarządu.  

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

7. Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. 

8. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot kosztów lub 

wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w drodze uchwały. 

 

§ 27 

Do kompetencji  działania Zarządu należy: 

1. realizacja celów Stowarzyszenia,  

2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

3. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, 

4. ustalenie budżetu Stowarzyszenia, 

5. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia oraz jednostkami podległymi, 

6. sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia, 

7. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego, 

8. organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej Stowarzyszenia, w tym ustalanie miejsca przechowywania 

dokumentacji Stowarzyszenia lub jednostek podległych, 

9. zatwierdzania protokołów likwidacji majątku ruchomego, sporządzanych przez jednostki podległe, 

10. podejmowanie decyzji w sprawie nabywania praw i zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty 

określonej przez Walne Zabranie Członków, 

11. zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

12. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków oraz wygaśnięcia członkostwa, 

13. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 

14. uchwalanie regulaminów organizacyjnych. 

15. wykonywanie innych czynności na podstawie uchwał Walnego Zebrania 

 

Komisja Rewizyjna 

 

§ 28 

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków.  

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego. Komisja Rewizyjna dodatkowo może wybrać 

ze swego grona Sekretarza.  

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych organach Stowarzyszenia.  

 

§ 29 

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu, 

b) prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia składania pisemnych lub ustnych wyjaśnień 

dotyczących kontrolowanych spraw,  

c) składaniesprawozdań na Walnym Zebraniu  

d) zgłaszanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi, 

e) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli, 

f) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami, 

g) prawo uczestniczenia w zebraniach Zarządu, 

h) prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, a także prawo żądania zwołania 

posiedzenia Zarządu, 

i) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich, 



j) rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia, 

k) wykonywanie innych czynności na podstawie uchwał Walnego Zebrania 

2. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby: 

a) będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

3. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 2 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o 

których mowa w ust. 2 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, 

którego okoliczność ta dotyczy. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot kosztów lub 

wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w drodze uchwały. 

 

Rozdział V 

Majątek i fundusze 

 

§ 30 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.  

 

§ 31 

1. Majątkiem Stowarzyszenia są: 

a) składki członkowskie, 

b) darowizny, zapisy i spadki, 

c) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku 

Stowarzyszenia), 

d) dotacje, 

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 32 

Zabrania się : 

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem stowarzyszenia,  

2. przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, pracowników oraz ich osób bliskich, na 

warunkach preferencyjnych,  

3. wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków lub pracowników oraz ich osób bliskich na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze 

statutowego celu organizacji albo podmiotu, którym mowa w art. 3 ust. 3, 

4. dokonywania zakupu towarów i usług na warunkach mniej korzystnych niż warunki rynkowe  od podmiotów, 

w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia lub jego pracownicy oraz ich osoby bliskie. 

 

Rozdział VI 

Rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§ 33 

1. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez jego członków wymaga większości 2/3 głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, przy czym w przypadku decyzji o 

likwidacji Stowarzyszenia decyzja musi taka zapaść na dwóch kolejnych zebraniach następujących po sobie w 

odstępie nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 45 dni. 

2. O przeznaczeniu majątku pozostałego po zlikwidowanym stowarzyszeniu decyduje Walne Zebranie w uchwale 

o likwidacji stowarzyszenia. 

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nieuregulowanych w statucie mają 

zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o Stowarzyszeniach.  

 

 

 

Statut Stowarzyszenia "Rozwój Bukowiny" po zmianach uchwalonych w dniu 30.06.2021 r. 

 

 


