
UCHWAŁA NR ..............................

RADY MIASTA GDYNI

z dnia .............................. 2014 r.

w sprawie: przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do stowarzyszenia „Pomorskie w Chinach”

Działając na podstawie art. 18 ust 1 w związku z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami1) Rada Miasta 
Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miasta Gdyni wyraża wolę przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do stowarzyszenia „Pomorskie 
w Chinach”, na zasadach określonych w projekcie statutu Stowarzyszenia, który stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zagranicznych.

Przewodniczący Rady Miasta:
S. Szwabski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. 2013 poz. 645, poz. 1318,   Dz.U.2014 poz. 1072
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UZASADNIENIE

W obliczu rosnącego zainteresowania współpracą z podmiotami chińskimi oraz wzrostu znaczenia kontaktów 
gospodarczych z Chinami Samorząd Województwa Pomorskiego postanowił podjąć działania, których celem 
jest formalizacja obecności Pomorza w Chinach poprzez powołanie Stowarzyszenia „Pomorskie w Chinach”.  
Sejmik Województwa Pomorskiego w dniu 28.07.2014 podjął uchwałę nr 895/XLII/14 w sprawie utworzenia 
i przystąpienia przez Województwo Pomorskie do stowarzyszenia pod nazwą: „Pomorskie w Chinach”. 
Przedstawicielstwem tym będzie działające już od kilku lat w Pekinie Biuro Regionalne Województwa 
Pomorskiego w Chinach. Od 2012 r. biuro jest finansowane m.in. w ramach projektu: „System wsparcia 
pomorskich MŚP w Chinach”, którego liderem jest Agencja Rozwoju Pomorza. Do udziału w Stowarzyszeniu 
zaproszona została gmina Gdynia wraz z pozostałymi gminami województwa pomorskiego (członkowie 
zwyczajni) oraz organizacje samorządu gospodarczego, uczelnie, agencje rozwoju regionalnego i inne jednostki 
z obszaru województwa (członkowie wspierający). Członkostwo Gdyni w Stowarzyszeniu stworzy szereg 
dodatkowych możliwości wspomagania wymiany gospodarczej między podmiotami gdyńskimi a podmiotami 
chińskimi m.in. poprzez wsparcie organizacyjne wszelkich inicjatyw rozpowszechniających informacje 
dotyczące działalności firm gdyńskich na terenie Chin. Współpraca w ramach Stowarzyszenia rozwijana będzie 
m.in. w formie udziału firm polskich w targach, seminariach, konferencjach odbywających się w Chinach, 
a także poprzez rozwijanie kontaktów ze stowarzyszeniami i organizacjami skupiającymi przedstawicieli 
chińskiego biznesu. Pojawią się większe możliwości związane z poszukiwaniem inwestorów planujących 
inwestycje w naszym regionie. Przedsiębiorcy gdyńscy otrzymają niezbędne wsparcie w rozpoczynaniu 
i prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Chin. Oprócz wymiany typowo gospodarczej działalność 
Stowarzyszenia służyć będzie też wspomaganiu wymiany kulturalnej i turystycznej. Przewiduje się roczną 
składkę członkowską dla Gminy Gdynia w kwocie nie przekraczającej 25 000 zł. Podstawą działalności 
Stowarzyszenia będzie Statut, którego projekt załączony jest do niniejszej uchwały.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..............................
Rady Miasta Gdyni

z dnia..............................2014 r.

Załącznik do Uchwały ________/_____/14
Rady Miasta Gdyni z dnia ______________2014 r.

Statut Stowarzyszenia
„Pomorskie w Chinach”

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Pomorskie w Chinach” i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.

§ 2. 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Gdańsk.

2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki 
Ludowej.

3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

5. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem jednostek samorządu terytorialnego i działa na podstawie art. 8b 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, odpowiednio stosowanych przepisów ustawy 
Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

6. Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem "Pomorskie w Chinach" w językach polskim, angielskim 
i chińskim.

7. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu 
działania, o ile nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita 
jest stroną.

Rozdział 2.
Cele i zasady działania

§ 3. Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju Województwa Pomorskiego w zakresie:

1) promowania, reprezentowania i wspierania interesów Województwa Pomorskiego w Chińskiej Republice 
Ludowej,

2) rozwijania kontaktów i współpracy gospodarczej między Województwem Pomorskim oraz Chińską Republiką 
Ludową;

3) wspomagania wymiany kulturalnej, turystycznej i gospodarczej  pomiędzy Województwem Pomorskim oraz 
Chińską Republiką Ludową.

§ 4. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez powołanie i prowadzenie Biura Regionalnego 
Województwa Pomorskiego z siedzibą w Pekinie, do którego zadań należeć będą:

1) działania na rzecz promowania, reprezentowania i wspierania interesów Województwa Pomorskiego 
w Chińskiej Republice Ludowej, obejmujące:

a) prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz Województwa Pomorskiego poprzez organizowanie 
imprez promocyjnych adresowanych do różnych grup odbiorców,

b) przygotowywanie wizyt polityków samorządowych oraz przedstawicieli jednostek i organizacji 
działających na terenie Województwa Pomorskiego w Chińskiej Republice Ludowej,
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c) promocję Województwa Pomorskiego, jego walorów kulturalnych oraz potencjału naukowo-badawczego, 
szczególnie poprzez współpracę z Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną w zakresie tworzenia 
publikacji i materiałów promocyjnych o regionie ukierunkowanych na chińskiego odbiorcę.

2) rozwijanie kontaktów i współpracy gospodarczej między Województwem Pomorskim oraz
Chińską Republiką Ludową poprzez:

a) organizację prezentacji Województwa Pomorskiego podczas wyjazdów na targi, seminaria, konferencje 
odbywające się na terenie Chińskiej Republice i Ludowej ;

b) wykorzystanie posiadanych kontaktów i referencji w celu poszerzenia wiedzy na temat Województwa 
Pomorskiego w środowiskach związanych ze sferami rządowymi i biznesowymi na terenie ; Chińskiej 
Republiki i Ludowej

c) rozwijanie kontaktów ze stowarzyszeniami i organizacjami skupiającymi przedstawicieli chińskiego 
biznesu w celu poszerzenia ich wiedzy na temat branż o największym potencjale inwestycyjnym 
w Województwie Pomorskim,

d) poszukiwanie inwestorów zamierzających inwestować w Województwie Pomorskim

e) wsparcie przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu prowadzących działalność na terenie 
Województwa Pomorskiego w rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie 
Chińskiej Republiki i Ludowej poprzez:

- działalność wydawniczo – edukacyjną dotyczącą propagowania wiedzy na temat różnic kulturowych 
pomiędzy Europą i Chinami, specyfiki prowadzenia rozmów i negocjacji z chińskimi partnerami, 
specyfiki  prowadzenia działalności gospodarczej w Chinach;

- pomoc w organizacji targów, konferencji i seminariów, pomoc w kontaktach z mediami,

- pomoc w organizacji misji gospodarczych na terenie Chińskiej Republiki Ludowej oraz wsparcie 
podczas rewizyt chińskich partnerów w Województwie  Pomorskim;

3) wspomaganie wymiany kulturalnej, turystycznej i gospodarczej  pomiędzy Województwem Pomorskim oraz 
Chińską Republiką Ludową poprzez:

a) wsparcie organizacyjne inicjatyw popularyzujących kulturę i dziedzictwo Województwa Pomorskiego na 
terenie Chińskiej Republiki Ludowej;

b) wsparcie organizacyjne inicjatyw popularyzujących literaturę, wydarzenia muzyczne, filmowe 
i teatralnych, promujące twórczość artystów pomorskich na terenie Chińskiej Republiki Ludowej;

c) umożliwienie współpracy pomiędzy Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną oraz innymi 
lokalnymi organizacjami turystycznymi a chińskimi stowarzyszeniami i organizacjami turystycznymi 
dotyczącej propagowania walorów turystycznych Województwa Pomorskiego i jego bogatej 
i różnorodnej oferty turystycznej;

d) wsparcie organizacyjne wszelkich inicjatyw rozpowszechniających informacje dotyczące bogatej oferty 
gospodarczej regionu pomorskiego na terenie Chińskiej Republiki Ludowej.

§ 5. Zadania Stowarzyszenia realizowane będą także poprzez współpracę z pokrewnymi instytucjami 
i stowarzyszeniami w kraju i za granicą.

§ 6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach, jednak dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów 
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

Rozdział 3.
Członkowie Stowarzyszenia oraz ich prawa i obowiązki

§ 7. 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) wspierających,
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3) honorowych,

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być następujące podmioty z terytorium Województwa 
Pomorskiego:

1) gminy i powiaty

2) Województwo Pomorskie,

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia mogą być następujące podmioty z terytorium Województwa 
Pomorskiego:

1) organizacje pozarządowe,

2) agencje rozwoju regionalnego,

3) organizacje samorządu gospodarczego,

4) uczelnie wyższe,

5) inne jednostki oraz organizacje z terenu województwa pomorskiego, które posiadają osobowość prawną.

4. Osoby prawne będące członkami Stowarzyszenia są reprezentowane w organach Stowarzyszenia przez 
osoby fizyczne, wskazane zgodnie z zasadami reprezentacji danej osoby prawnej (przedstawiciel).

5. Zmiana przedstawicieli członka powinna być niezwłocznie zgłoszona Zarządowi Stowarzyszenia.

6. Członkiem zwyczajnym zostaje jednostka samorządu terytorialnego wymieniona w ust. 2 z chwilą 
podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia członka przez Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia przyjmuje 
odpowiednią uchwałę niezwłocznie po przekazaniu mu stosownych uchwał właściwych organów jednostek 
samorządu terytorialnego z których wynika wola wstąpienia do Stowarzyszenia

7. Członkami wspierającymi zostają osoby prawne wymienione w ust. 3 z chwilą podjęcia uchwały 
w sprawie przyjęcia członka przez Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia przyjmuje odpowiednią 
uchwałę po przekazaniu mu stosownych uchwał odpowiednich organów danej osoby prawnej, z których 
wynika wola wstąpienia do stowarzyszenia.

8. Członkiem honorowym jest osoba fizyczna, która w sposób znaczący wnosi zasługi w działalność 
Stowarzyszenia i została przyjęta w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu 
Stowarzyszenia.

§ 8. 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

1) biernie i czynnie uczestniczyć w wyborach do władz Stowarzyszenia, przy czym członkowie będący osobami 
prawnymi mogą wskazywać osoby fizyczne, które mogą być wybierane w skład władz,

2) zabierać głos we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, zgłaszać wnioski i postulaty,

3) uczestniczyć we wszystkich formach działania Stowarzyszenia

2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:

1) przestrzegania statutu, uchwał władz Stowarzyszenia oraz innych postanowień wynikających z zawartych przez 
Stowarzyszenie porozumień i układów,

2) opłacać składki członkowskie i spełniać inne zadeklarowane świadczenia

3) wspierać realizację celów Stowarzyszenia oraz propagować jego program.

3. Członkowie honorowi i wspierający mogą brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach 
Stowarzyszenia.

4. Członkowie wspierający mają obowiązek:

1) przestrzegania statutu, uchwał władz Stowarzyszenia oraz innych postanowień    wynikających z zawartych 
przez Stowarzyszenie porozumień i układów,

2) opłacać składki członkowskie i spełniać inne zadeklarowane świadczenia

3) wspierać realizację celów Stowarzyszenia oraz propagować jego program.
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5. Członkowie honorowi posiadają takie same obowiązki jak członkowie zwyczajni, z  wyjątkiem 
obowiązku spełniania świadczeń materialnych.

§ 9. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zaś w przypadku osób prawnych będących członkami 
– uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej, złożonej na ręce Zarządu

2) wykluczenia przez Zarząd na skutek:

a) zalegania w okresie dłuższym niż 3 miesiące z opłatą składki członkowskiej

b) naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na szkodę 
Stowarzyszenia,

c) pisemnego wniosku czterech piątych członków zwyczajnych Stowarzyszenia z powodów istotnych dla 
funkcjonowania Stowarzyszenia,

3) utraty osobowości prawnej przez członka lub śmierci członka honorowego,

4) pozbawienia godności członka honorowego , w wyniku uchwały organu, który tę godność nadał.

5) w przypadku określonym w pkt 2 Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest zawiadomić wykluczeniu, podając 
przyczynę wykluczenia. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do 
Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Rozdział 4.
Władze i organy Stowarzyszenia

§ 10. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd Stowarzyszenia,

3) Komisja Rewizyjna.

§ 11. 1. Najwyższą władzę Stowarzyszenia stanowi Walne Zebranie Członków, składające się 
z przedstawicieli każdej osoby prawnej będącej członkiem zwyczajnym.

2. Na Walnym Zebraniu Członków każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.

3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2. z głosem doradczym – członkowie honorowi i wspierający.

4. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

5. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

6. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, 
dwaj sekretarze.

7. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia, nie rzadziej   niż 
raz w roku, przez powiadomienie członków oraz zaproszonych gości o terminie, miejscu i porządku obrad 
najpóźniej 14 dni przed terminem Zebrania.

8. Bez odbycia Walnego Zebrania Członków mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie 
wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne. W sprawach, 
o których mowa w § 12pkt. 2 -8, pisemne głosowanie członków Stowarzyszenia jest wyłączone.

9. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest ważne, jeśli uczestniczy w nim:

a) w pierwszym terminie co najmniej połowa uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.
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b) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 1 godzinę później niż pierwszy termin, bez 
względu na ilość obecnych członków uprawnionych do głosowania., o ile godzina ta zostanie podana 
w powiadomieniu, o którym mowa w ust.7

10. Uchwały Walnego Zebrania Członków są ważne i obowiązujące, jeśli uzyskały ponad połowę 
głosów obecnych członków uprawnionych do głosowania.

11. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach.

12. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Przewodniczący Zarządu:

a) z własnej inicjatywy,

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej.

c) na umotywowane żądanie co najmniej 25% członków zwyczajnych.

13. W przypadkach określonych w ust. 12 lit b i c  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być 
zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia odpowiedniego wniosku Zarządowi. W przypadku 
nie zwołania Walnego Zebrania w terminie - Zebranie zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

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

§ 12. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2) uchwalanie statutu Stowarzyszenia oraz zmian statutu,

3) wybór i odwołanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem §13 ust. 4. oraz Komisji Rewizyjnej,

4) udzielenie absolutorium władzom Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej.

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,

7) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze; wnioski 
członków Stowarzyszenia są rozpatrywane, jeżeli zostaną zgłoszone na co najmniej 3 dni przed terminem 
Walnego Zebrania Członków,

10) nadawanie i pozbawianie godności honorowego członka Stowarzyszenia,

11) rozpatrywanie odwołań, o których mowa w §9 pkt 5

12) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku nieruchomego lub ruchomego, 
zaciąganiu pożyczek oraz emitowaniu obligacji, jeżeli wartość czynności przekracza wartość pięćdziesięciu 
tysięcy złotych. Wartości w obcych walutach przeliczane są według kursu średniego NBP z dnia 
poprzedzającego powzięcie uchwały.

13) podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz 
delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji,

14) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd Stowarzyszenia lub Komisję Rewizyjną w odniesieniu do osób 
pełniących funkcję we władzach Stowarzyszenia,

15) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

§ 13. 1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami 
Walnego Zebrania Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z od 3 do 7 osób. Z zastrzeżeniem ust. 4, Zarząd wybierany jest na 
okres 2 lat w liczbie określonej uchwałą Walnego Zebrania Członków w granicach zakreślonych statutem 
z grona przedstawicieli Członków Stowarzyszenia i pełni swoje funkcję do czasu wyborów nowego Zarządu.
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3. Członków zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. W przypadku ustąpienia lub odwołania 
członka Zarządu w trakcie kadencji, skład osobowy jest uzupełniany, z zastrzeżeniem, że mandat członka 
Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów 
pozostałych członków Zarządu. W przypadku, gdy do końca kadencji pozostaje nie więcej aniżeli 3 miesiące, 
można odstąpić od uzupełnienia składu osobowego.

4. Przewodniczącym Zarządu jest Marszałek Województwa Pomorskiego.

5. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona dwóch Wiceprzewodniczących.

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

7. Bez odbycia posiedzenia Zarządu mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na 
piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.

8. Posiedzenie Zarządu zwołuje Przewodniczący Zarządu lub upoważniony przez Przewodniczącego 
Członek Zarządu Informacja o posiedzeniu powinna zostać dostarczona członkom nie mniej niż 7 dni przed 
terminem posiedzenia.

9. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w pierwszym 
terminie w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków bądź w drugim terminie, 
wyznaczonym w tym samym dniu, 1 godzinę później niż pierwszy termin bez względu na ilość obecnych 
członków uprawnionych do głosowania.- o ile godzina ta zostanie podana w powiadomieniu, o którym mowa 
w ust.8

10. W posiedzeniach Zarządu może uczestniczyć z głosem doradczym Przewodniczący  Komisji 
Rewizyjnej oraz inne zaproszone przez Zarząd osoby.

11. Do rozpatrywania poszczególnych problemów ekonomicznych lub ekonomiczno – organizacyjnych 
i przedłożenia wniosków Zarząd może powoływać zespoły pomocnicze lub komisje problemowe, określając 
ich skład, zadania i regulaminy ich pracy.

12. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli we wszystkich 
sprawach Stowarzyszenia upoważniony jest Przewodniczący i jeden Członek Zarządu lub Przewodniczący 
i osoba upoważniona przez Zarząd działający wspólnie.

§ 14. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

1) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

2) składanie Walnemu Zebraniu Członków propozycji dotyczących głównych kierunków rozwoju Stowarzyszenia,

3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków oraz składanie sprawozdań ze swojej działalności,

4) podejmowanie decyzji odnośnie przyjmowania nowych członków zwyczajnych i wspierających 
Stowarzyszenia; Zarząd ma prawo podjąć decyzję o odrzuceniu wniosku o przyjęcie do Stowarzyszenia:

a) gdy wnioskujący jest jednostką prowadzącą działalność o charakterze głównie komercyjnym;

b) gdy wnioskujący ma możliwość reprezentowania swoich interesów w Stowarzyszeniu poprzez inną 
właściwą organizację;

c) w innych przypadkach uzasadnionych dbaniem o interesy Stowarzyszenia.

W przypadku odrzucenia wniosku o przystąpienie do Stowarzyszenia Zarząd jest zobowiązany 
poinformować wnioskujący podmiot o powodzie odrzucenia jego wniosku.

5) wnioskowanie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia o nadanie tytułu członka honorowego 
Stowarzyszenia,

6) podejmowanie uchwał w sprawie  wykluczenia członka zwyczajnego lub wspierającego Stowarzyszenia,

7) określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,

8) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

9) przygotowanie projektu budżetu i programu działalności w danym roku,
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10) składanie Walnemu Zebraniu Członków propozycji wysokości oraz terminu opłacania składek członkowskich 
oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

11) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia  (a w szczególności nabywanie i zbywanie nieruchomości, 
przyjmowanie zapisów i darowizn) oraz udzielanie pełnomocnictw do działania w imieniu Stowarzyszenia,

12) uchwalanie regulaminu organizacyjnego Stowarzyszenia.

§ 15. 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Składa się z 3 członków 
powoływanych uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na okres 2 lat z grona przedstawicieli 
członków Stowarzyszenia, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona: przewodniczącego, 
zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.

2. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje się na okres wspólnej kadencji. W przypadku ustąpienia lub 
odwołania członka Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, skład osobowy jest uzupełniany, z zastrzeżeniem, 
że mandat członka powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem 
mandatów pozostałych członków Komisji Rewizyjnej. W przypadku, gdy do końca kadencji pozostaje 
nie więcej aniżeli 3 miesiące, można odstąpić od uzupełnienia składu osobowego.

3. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący lub upoważniony przez Przewodniczącego 
członek Komisji Rewizyjnej. Informacja o posiedzeniu powinna zostać dostarczona członkom nie mniej niż 
7 dni przed terminem posiedzenia.

4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia założenia pisemnych lub 
ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

6. Komisja działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Walne 
Zebranie Członków.

7. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w trybie lub w terminie 
przewidzianym w statucie,

3) prawo żądania zwoływania posiedzenia Zarządu, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających 
z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Posiedzenia Zarządu w takim przypadku winno się odbyć nie później 
aniżeli w terminie 14 dni od daty złożenia żądania,

4) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków z własnej działalności oraz wniosków o udzielenie lub 
odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

Rozdział 5.
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 16. 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią środki pieniężne, nieruchomości i ruchomości i inne prawa 
majątkowe. Majątek Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.

2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) składki  członkowskie,

2) dochody z własnej działalności,

3) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia,

4) dotacje,

5) darowizny, spadki, zapisy,

6) dochody z ofiarności publicznej.
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3. Środki pieniężne, niezależne od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na 
rachunku bankowym Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, 
jak najszybciej przekazane na ten rachunek.

4. Stowarzyszenia prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

5. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia 
o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

6. Terminy wpłaty składek członkowskich i ich wysokość zatwierdza Walne Zebranie Członków na 
wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział 6.
Zasady dokonywania zmian Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia

§ 17. Statut Stowarzyszenia może być zmieniony uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą 
większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania, w obecności co najmniej połowy członków 
uprawnionych do głosowania.

§ 18. 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków 
podjętej większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania przy obecności co najmniej połowy członków 
uprawnionych do głosowania.

2. Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną, która zgodnie z ustalonymi przez Walne 
Zebranie Członków warunkami, przeprowadzi likwidację.

3. Walne Zebranie Członków jednocześnie z uchwałami określonymi w ust. 1 i 2 podejmuje decyzję 
o celu na jaki przekazany zostanie pozostałego po likwidacji majątek.
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