STATUT
DOLNOŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ UZDOLNIONYCH

Motywem powstania Dolnośląskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Uzdolnionych jest przekonanie, że talent trzeba pielęgnować.
Wszelkie predyspozycje i uzdolnienia wychodzące ponad przeciętność są znaczącym społecznie kapitałem, który nie powinien zostać
zmarnowany.
Warto wyławiać w procesie edukacyjnym uzdolnionych uczniów i nauczycieli, a potem troszczyć się o ich właściwy rozwój, dbając o
warunki nauki i pracy. Następnie – w kolejnym etapie – warto promować, czyli upowszechniać, najlepsze pomysły i projekty służące pomnażaniu
“kapitału zdolności” i określaniu nowych perspektyw, po to, by inspirować innych do zwiększonego wysiłku umysłowego.
Animatorom Dolnośląskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Uzdolnionych bliskie jest założenie, że elita intelektualna każdego
społeczeństwa składa się z jednostek uzdolnionych, twórczych, słowem takich, które są drożdżami postępu. W tym także postępu
pedagogicznego.
Chodzi o to, aby nie gubić na żadnym etapie szkolnej edukacji jednostek wyróżniających się wśród uczniów oraz wśród nauczycieli. Przy czym oba potencjały – zbiorowy i indywidualny są jednakowo cenne. Stowarzyszenie będzie nagradzało i lansowało wybijających się uczniów i
nauczycieli.
Równomierny rozwój - w aspekcie poznawczym, społecznym, emocjonalnym i moralnym – jednostek i grup jest fundamentem
zbudowania klimatu przyjaznego uzdolnionym jednostkom
i zbiorowościom szkolnym na całym Dolnym Śląsku.
Regionalny charakter Dolnośląskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Uzdolnionych wyraża się w dążeniu do współpracy przede wszystkim
między szkołami, nauczycielami, organizacjami społecznymi, działającymi na rzecz uzdolnionych, ale także – między instytucjami publicznymi,
jednostkami samorządu terytorialnego i wszystkimi, którzy chcą chronić, pomagać moralnie i finansowo uzdolnionym, wspierać ich szkolną
oraz życiową aktywność, dla dobra wspólnego.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Dolnośląskie Stowarzyszenie Na Rzecz Uzdolnionych, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku
Prawo
o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej DSNRU.
§ 2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§ 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej, al. Brücknera 10, 51-410 Wrocław.
§ 4. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić
działalność również poza granicami kraju.
§ 5. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 6. 1. Dla zapewnienia realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może stać się członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub
podobnym profilu działania oraz może zawierać porozumienia współpracy z instytucjami
i stowarzyszeniami regionalnymi, krajowymi i zagranicznymi, o tym samym lub podobnym profilu działań, a w szczególności: z Towarzystwem Szkół
Twórczych, Stowarzyszeniem Szkół Aktywnych, Stowarzyszeniem Szkół Uczących Się, Stowarzyszeniem Nauczycieli Olimpijskich, z innymi
Stowarzyszeniami Na Rzecz Uzdolnionych, z uczelniami wyższymi, podmiotami oświatowymi, samorządowymi oraz innymi instytucjami.
2. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. W miarę posiadanych środków możliwe jest zatrudnianie pracowników dla realizacji
celów statutowych.

ROZDZIAŁ II
Cele, zadania i formy działania
§ 7. Celem Dolnośląskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Uzdolnionych jest:
1. Opieka nad uzdolnionymi oraz wspieranie ich rozwoju.
2. Tworzenie klimatu i warunków sprzyjających pogłębianiu i doskonaleniu uzdolnień.
3. Upowszechnianie dorobku szkół i nauczycieli na rzecz uzdolnionych oraz promowanie uzdolnionych uczniów i nauczycieli.
4. Nagradzanie uzdolnionych uczniów i nauczycieli, w tym również w drodze fundowania stypendiów.
5. Tworzenie instytucjonalnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy środowiskami edukacyjnymi miast, miasteczek i wsi województwa
dolnośląskiego, pomiędzy dyrektorami, nauczycielami, uczniami i rodzicami stowarzyszonych szkół, w celu skutecznego diagnozowania, wspomagania
i rozwoju uczniów zdolnych o specjalnych potrzebach edukacyjnych w liceach, gimnazjach i szkołach podstawowych województwa dolnośląskiego.
6. Upowszechnianie wśród członków Stowarzyszenia, a także pozostałych szkół w regionie, idei nowatorstwa pedagogicznego.

7. Pobudzanie nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych do twórczej, zaangażowanej pracy, do ciągłego doskonalenia zawodowego w celu
podnoszenia rangi i pozycji społecznej szkoły i nauczyciela.
8. Wzmacnianie podstaw organizacyjno-ekonomicznych i prawnych dla pożądanych inicjatyw oświatowych i samorządowych na rzecz poprawy warunków
rozwoju dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej i nauczycieli, a w szczególności:
1) projektowanie i wdrażanie zindywidualizowanych programów nauczania i wychowania oraz samodoskonalenia,
2) tworzenie szkół i klas autorskich z dostosowaną do potrzeb uczniów organizacją dydaktyczną i wychowawczą,
3) wypracowanie skutecznych metod doskonalenia zawodowego nauczycieli i form współpracy z innymi nauczycielami w kraju za granicą,
4) gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o pracy wybitnych nauczycieli, uczniów i szkół, realizowanych programach adresowanych do uzdolnionych,
nowatorskich projektach i przedsięwzięciach,
5) prowadzenie ewaluacji działań i upowszechnianie dorobku w publikacjach i wydawnictwach własnych oraz zewnętrznych.
§ 8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele, między innymi, poprzez prowadzenie:
1. Działalności edukacyjnej, informacyjno-promocyjnej i wydawniczej.
2. Działalności naukowej i badawczej.
3. Baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi.
§ 9. Do podstawowych zadań Stowarzyszenia należą:
1. Stałe docieranie, poprzez dynamiczną politykę informacyjną, do decydentów oświatowych i samorządowych, do szkół, rad rodziców, fundacji i
stowarzyszeń z propozycjami współpracy i wsparcia w realizacji przyjętych zadań statutowych.
2. Upowszechnianie literatury, publikacji, opracowań, ukazujących najlepsze rozwiązania krajowe i zagraniczne, przynoszące pozytywne rezultaty w
kształceniu i wychowaniu oraz doskonaleniu uzdolnionych.
3. Wspieranie i zachęcanie nauczycieli, szczególnie młodych, do korzystania z konsultacji i spotkań z „mistrzami” pracy z uczniami uzdolnionymi - w
zakresie metod pracy, programów dydaktycznych, dobieranych treści, literatury.
4. Wspieranie uczniów liceów, gimnazjów i szkół podstawowych preferujących samodzielne zdobywanie wiedzy, prowadzących obserwacje i
eksperymenty, przygotowujących się do konkursów i olimpiad przedmiotowych, podejmujących ważne społecznie działania, którzy łączą naukę w
szkole podstawowej i gimnazjum lub w gimnazjum i liceum, liceum i uczelni wyższej w realizacji podejmowanych zadań oraz wyróżniają się aktywnością
na rzecz uzdolnionych kolegów.
5. Zachęcanie uczniów przejawiających pasje poznawcze, społeczne i umiejętności organizacyjne do pracy w prowadzonych przez Stowarzyszenie kołach
zainteresowań, do udziału w Małych Olimpiadach Przedmiotowych, do uczestnictwa w obozach naukowych, nastawionych na doskonalenie
merytoryczne, doskonalenie metodyczne i wsparcie w rozwoju emocjonalnym.
6. Inicjowanie konferencji szkoleniowych i metodycznych, seminariów, forum wymiany doświadczeń, warsztatów organizowanych we współpracy z
uczelniami wyższymi, samorządami, fundacjami i innymi stowarzyszeniami w celu popularyzowania i rozwoju metod i form opieki nad dziećmi i
młodzieżą uzdolnioną a także uczniami słabymi, którym młodzież uzdolniona objęta opieką i wsparciem Stowarzyszenia może służyć pomocą.
7. Upowszechnianie efektów działań podejmowanych przez Stowarzyszenie poprzez:
1) badanie wyników nauczania: analizowanie osiągnięć uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, a także postępów czynionych przez
uczniów słabych, mających trudności z opanowywaniem treści przedmiotowych, sprawiających niekiedy kłopoty wychowawcze po to, aby
zdopingować ich – na miarę ich możliwości - do zwiększonego wysiłku szkolnego,
2) udział uczniów i nauczycieli w obozach naukowych, a także w innych formach kursowo-szkoleniowych organizowanych przez wojewódzkie i
ogólnokrajowe stowarzyszenia, Towarzystwo Szkół Twórczych, Stowarzyszenie Szkół Aktywnych, Stowarzyszenie Nauczycieli Olimpijskich,
3) prowadzenie szkoleń o tematyce oświatowej, dla nauczycieli i dyrektorów.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.
§ 10. Członkowie DSNRU dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.
§ 11. 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 12. 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być:
1) dyrektorzy i nauczyciele liceów ogólnokształcących, gimnazjów i szkół podstawowych województwa dolnośląskiego, którzy systematycznie pracują
nad usprawnieniem metod nauczania i wychowania, m.in. poprzez permanentne samokształcenie, a także poprzez wdrażanie innowacji
pedagogicznych,
2) przedstawiciele innych instytucji wspierających działania Stowarzyszenia,
3) inne osoby pracujące na rzecz oświaty i postępu pedagogicznego.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą na najbliższym posiedzeniu, licząc od daty złożenia deklaracji zawierającej
rekomendację dwóch członków zwyczajnych. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, kandydujący ma prawo w terminie jednego miesiąca od
daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych
obrad. Stanowisko Walnego Zgromadzenia jest ostateczne.
§ 13. 1. Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,
3) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
4) korzystać, w podejmowanych działaniach zgodnych z celami statutowymi, z pomocy oraz z dorobku, majątku i wszelkich form działalności
Stowarzyszenia,
5) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu,
6) do promowania przez Stowarzyszenie jego twórczej działalności edukacyjnej, wydawanych książek i opracowań dydaktycznych, osiąganych

wyników w nauczaniu i wychowaniu,
7) udziału w konferencjach, seminariach, sympozjach, również w charakterze wykładowców, ekspertów w danej dziedzinie wiedzy, znawców
problemów dydaktycznych, wychowawczych, pedagogicznych, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, wiedzy o zarządzaniu i kierowaniu szkołą
itp.,
8) wsparcia w ubieganiu się o awanse zawodowe, urlopy naukowe, staże krajowe i zagraniczne, udział w wojewódzkich gremiach egzaminacyjnych,
kwalifikacyjnych, doradczych itp.,
9) wnioskowania o nagrody i wyróżnienia za twórczą działalność edukacyjną do władz oświatowych i samorządowych, fundacji i stowarzyszeń
krajowych i międzynarodowych,
10) zabiegać o fundusze i darczyńców na cele statutowe Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
3) uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach,
4) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
5) dbania o mienie Stowarzyszenia,
6) postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.
§ 14.1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele,
która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Postanowienia § 12. 2. stosuje się odpowiednio.
3. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty
dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie działań.
4. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych
w podpisanej deklaracji.
§ 15. 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, wspierająca Stowarzyszenie merytorycznie lub
materialnie. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Stowarzyszenia, na wniosek co najmniej 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 16. 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań
wobec Stowarzyszenia,
2) śmierci członka, utraty praw publicznych lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) uchwały Zarządu z powodu niepłacenia składek członkowskich lub nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez okres
2 kolejnych lat,
4) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
5) działania na szkodę Stowarzyszenia.
2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie.
Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
§ 17. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”,
2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 18. 1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności ponad połowy ogólnej liczby
członków.
2. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w drugim terminie, nie później niż 14 dni po terminie pierwszym. W takim wypadku
uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
3. Powołanie pierwszego składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej może odbyć się podczas Walnego Zgromadzenia Założycielskiego, po uprzednim przyjęciu
Statutu.
§ 19. 1. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji
spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
2. Czynności dokonane w trybie ust. 1 zatwierdza najbliższe Walne Zgromadzenie lub przeprowadza wybory uzupełniające.
§ 20. 1. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za nie wynagrodzenia.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie pełne kolejne kadencje.
§ 21.1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być
1) Zwyczajne.
2) Nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze
i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie
o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, nie później jednak jak do 15

czerwca każdego roku.
4. Walne Zgromadzenie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
1) Z własnej inicjatywy.
2) Na żądanie Komisji Rewizyjnej.
3) Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla
których zostało zwołane.
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym za wyjątkiem spraw określonych w § 35. 1.
8. Walnym Zgromadzeniem kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
9. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decydujący głos ma Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
§ 22. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:
1) ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2) uchwalenie statutu i jego zmian,
3) wybór i odwoływanie Zarządu, Prezesa Zarządu i Komisji Rewizyjnej
4) decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) ustalanie wysokości składek członkowskich, terminów oraz trybu ich opłacania,
6) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
8) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
9) zatwierdzanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, wykonania planu finansowego za rok ubiegły.
§ 23.1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 osób, w tym Prezesa. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa, Sekretarza i
Skarbnika.
2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych
członków (kworum), w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W sytuacji równego rozłożenia głosów decydujący głos ma Prezes. Na podstawie uchwały
pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.
§ 24. Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
i ruchomego,
6) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
7) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
8) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
9) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
10) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu,
11) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
12) w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich;
13) ustalanie regulaminów wynagrodzeń i pracy pracowników Stowarzyszenia,
14) nawiązywanie współpracy z innymi Stowarzyszeniami, z władzami oświatowymi
i samorządowymi, z uczelniami wyższymi, z fundacjami krajowymi i zagranicznymi, itp.,
15) przyznawanie nagród, wyróżnień, stypendiów, wspieranie nauczycieli i uczniów
w staraniach o stypendia z innych źródeł, odznaczenia itp.,
16) projektowanie zadań innowacyjno-wdrożeniowych i szkoleniowych,
17) popularyzacja celów osiąganych przez Stowarzyszenie.
§ 25. Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
§ 26.1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata.
§ 27. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji.
Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
§ 28.1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu
z głosem doradczym.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących
kontrolowanych spraw.
§ 29. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2)
nie
mogą
być
skazani
prawomocnym
wyrokiem
za
przestępstwo
z
winy
umyślnej,
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia tej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art.
8 pkt 8 ustawy z dnia
3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
§ 30. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) badanie działalności Stowarzyszenia pod względem merytorycznym i finansowym;
2) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu (raz w roku) sprawozdania z działalności
organizacyjnej, merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia, wraz z wnioskami do pracy na rok następny,
3) kontrolowanie działalności Zarządu,
4) prawo występowania z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz posiedzenia Zarządu.
ROZDZIAŁ V
Majątek i gospodarka finansowa Stowarzyszenia
§ 31. 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, odpisów podatkowych, spadków, darowizn i zapisów, dochodów z majątku
Stowarzyszenia, ze zbiórek publicznych.
2. Ofiarodawca ma prawo zaznaczyć, na jaki szczególny rodzaj działalności statutowej przeznacza swój dar.
3. Działalność statutowa Stowarzyszenia może być prowadzona odpłatnie lub nieodpłatnie.
4. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
5. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje i dofinansowanie na wykonanie określonych zadań zlecanych przez władze oświatowe, samorządowe i inne,
zgodnie z zasadami przyjętymi w odrębnych przepisach.
§ 32. 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym Stowarzyszenia.
§ 33. 1. Decyzje w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia należą do kompetencji Zarządu.
2. Do zaciągania zobowiązań w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy dwóch upoważnionych członków Zarządu Stowarzyszenia
działających łącznie, w tym Prezesa.
3. Drugiego członka Zarządu upoważnionego do zaciągania zobowiązań majątkowych wskazuje Zarząd w drodze uchwały.
4. Zobowiązania majątkowe w wysokości do 200,00 zł. (słownie: dwustu złotych) mogą zaciągać członkowie Zarządu jednosobowo.
§ 34. Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,
2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów
lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
§ 35. 1. Uchwałę w sprawie zmian Statutu lub likwidacji Stowarzyszenia ma prawo podjąć jedynie Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów,
przy obecności co najmniej 2/3 członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania.
2. Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia przeznacza się na cele określone
w Statucie i zgodnie z uchwałą ostatniego posiedzenia Walnego Zgromadzenia członków.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację
Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia lub inne podmioty mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia,
nienastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.
§ 36. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

