STATUT
STOWARZYSZENIA INICJATYW EDUKACYJNYCH

„DELTA”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art.

1

Nazwa Stowarzyszenia brzmi:

STOWARZYSZENIE INICJATYW EDUKACYJNYCH „DELTA”
Art. 2

działa

STOWARZYSZENIE
na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989
PRAWO O STOWARZYSZENIACH
U. 20/1989 / 104 z późniejszymi zmianami).

(Dz.

r.

Art. 3
Siedzibą STOWARZYSZENIA

jest

MIASTO PŁOCK.

Art. 4

Terenem działania STOWARZYSZENIA
STOWARZYSZENIE

a) udzielać

jest cały kraj.

nie może:lub

Art.4a

pożyczek
zabezpieczeń zobowiązań majątkiem organizacji
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
zktórymi 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”;
b) przekazywać swojego majątku na rzecz członków, członków organów lub
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
pracowników
trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywać majątku 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;
d) dokonywać na szczególnych zasadach zakupu towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub

oraz

pracownicy

oraz ich osoby bliskie.

rac de
(ziba>

IL.

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI
Art. 5

jest:

Celem STOWARZYSZENIA
1. Prowadzenie działalności statutowej na rzecz społeczności Mazowsza w celu
wspierania edukacji we wszystkich jej formach organizacyjnych.
2. Podejmowanie wszelkich działań zmierzających do podniesienia jakości pracy

i

niepublicznych placówek oświatowych na Mazowszu.
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci młodzieży.
Promowanie osiągnięć edukacyjnych nauczycieli oraz dzieci młodzieży.
Działalność Stowarzyszenia określona niniejszym statutem jest wyłączną
statutową działalnością Stowarzyszenia dotyczy realizacji zadań publicznych na
rzecz ogółu społeczności, jak również na rzecz członków Stowarzyszenia,
prowadzenia działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów
statutowych, a cały osiągany dochód Stowarzyszenie przeznacza na cele
statutowe.
publicznych

3.
4.
5.

i

i

i

Art. 6

Cele Stowarzyszenia są realizowane poprzez:
1:

Tworzenie, prowadzenie wspieranie placówek, programów, projektów
edukacyjnych wychowawczych.
Organizowanie obozów naukowych, konkursów, szkoleń, sympozjów
innych form
dla
edukacji
młodzieży dorosłych.
Organizowanie działań społecznych.
Współpracę z uczelniami wyższymi, administracją rządową samorządową,
organizacjami krajowymi zagranicznymi.
i

i

i

i

i

i

Ill.

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
Art. 7
1.

2.

Członkami

STOWARZYSZENIA mogą być obywatele polscy

zdolność do czynności prawnych.

Wspierającymi członkami STOWARZYSZENIA

mogą

mający

być jedynie osoby

pełną

prawne.

Art. 8
1:

Nabycie członkostwa po zarejestrowaniu STOWARZYSZENIA następuje na mocy
uchwały jego Zarządu na wniosek zainteresowanego z chwilą podjęcia uchwały.
Zarząd STOWARZYSZENIA zawiadamia zainteresowanego pismem wysłanym
w terminie jednego miesiąca od dnia podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet
członków STOWARZYSZENIA.

.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA może odmówić przyjęcia zainteresowanego
w poczet członków bez podania uzasadnienia. O podjęciu uchwały odmownej
Zarząd zawiadamia zainteresowanego pismem wysłanym w terminie jednego
miesiąca od podjęcia uchwały.

Utrata członkostwa następuje:
- wskutek śmierci,

—z chwilą doręczenia poprzez
STOWARZYSZENIA,
o
zainteresowanego pisma wystąpieniu z
- wykluczenia — z chwilą podjęcia uchwały przez Zarząd STOWARZYSZENIA.
Członek STOWARZYSZENIA może zostać wykluczony:
- w przypadku umyślnego działania na szkodę STOWARZYSZENIA,
- prawomocnego skazania przez sąd za przestępstwo popełnione
z chęci zysku lub inne przestępstwa umyślne z niskich pobudek,
- publicznego wyrażenia poglądów sprzecznych ze statutowymi
celami STOWARZYSZENIA,
- uporczywego niewykonywania obowiązków statutowych lub nałożonych
uchwałami władz STOWARZYSZENIA,
O podjęciu uchwały o wykluczeniu Zarząd STOWARZYSZENIA zawiadamia
zainteresowanego, pismem wysłanym w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia. Od
uchwały o wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu prawo wniesienia
odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie jednego miesiąca od dnia
otrzymania pisma zawiadamiającego o wykluczeniu. Odwołania wnosi się za
Uchwała
Zebrania
Komisji
pośrednictwem
Rewizyjnej.
Walnego
Członków w przedmiocie wykluczenia jest ostateczna.

-

.

.

wystąpienia

ze

Stowarzyszenia

Art. 9
W poczet członków wspierających STOWARZYSZENIE przyjmuje uchwałą
na
Zarząd
pisemną deklarację o wsparciu
zainteresowanej osoby
O
prawnej.
podjęciu uchwały Zarząd zawiadamia zainteresowaną osobę prawną
pismem wysłanym w terminie jednego miesiąca od dnia podjęcia uchwały.
Członek wspierający może zostać skreślony na jego pisemny wniosek. Skreślenie
jest skuteczne z chwilą doręczenia Zarządowi wniosku przez zainteresowanego.
Członek wspierający może zostać skreślony uchwałą Zarządu w przypadku
działania na szkodę STOWARZYSZENIA lub prowadzenia swojej działalności
z naruszeniem prawa. O podjęciu uchwały o skreśleniu i jego przyczynach Zarząd
STOWARZYSZENIA
zawiadamia
pismem
wysłanym
zainteresowanego
w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały. Skreślenie jest skuteczne z chwilą
podjęcia uchwały ostateczne. Od uchwały o skreśleniu nie przysługują żadne
środki odwoławcze.
Członkowie wspierający są zapraszani na Walne Zebrania Członków.
Przedstawiciele tych członków mogą zabierać głos w sprawach będących
przedmiotem obrad, nie przysługuje im jednak prawo do głosowania, ani bierne
prawo wyborcze.
i

Art. 10
Członek STOWARZYSZENIA ma prawo:
- uczestniczyć we wszystkich statutowych działaniach STOWARZYSZENIA,
- wybierać
być wybieranym do statutowych władz STOWARZYSZENIA.

i
(Jiu:
vi 4

Art. 11

Członek STOWARZYSZENIA ma obowiązek:
- przestrzegać przepisów Prawa
stowarzyszeniach

o

i

innych przepisów ustaw
działalności
STOWARZYSZENIA.
dotyczących
do uchwał statutowych władz STOWARZYSZENIA,
- stosować
- brać czynny udział w działalności STOWARZYSZENIA,
- wspierać w swojej działalności poza STOWARZYSZENIA jego cele

się

i

zadania,

płacić składki na rzecz STOWARZYSZENIA,
zostanie uchwalony.

-

IV.

jeśli

obowiązek ich zapłaty

WŁADZE STOWARZYSZENIA

Art. 12

Władzami STOWARZYSZENIA są:
Walne Zabranie Członków,
- Komisja Rewizyjna,
- Zarząd.
-

Art. 13
1.

jest

Walne Zebranie Członków.
Najważniejszą władzą STOWARZYSZENIA
Zebranie odbywa się raz w roku najpóźniej do 31 maja

2. Walne

roku

kalendarzowego.
3. Walne Zebranie zwołuje Zarząd, zawiadamiając pisemnie członków o miejscu,
terminie porządku obrad najpóźniej na tydzień przed jego terminem.
4. Na pisemne żądanie co najmniej 30% członków STOWARZYSZENIA Zarząd
obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zabranie Członków z porządkiem
obrad przedstawionym przez składających żądanie — w terminie jednego miesiąca
od dnia doręczenia wniosku. Bezskuteczny upływ terminu powoduje, iż Walne
Zebranie zobowiązana jest wówczas zwołać Komisja Rewizyjna.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może zwołać w każdym czasie z własnej
inicjatywy Zarząd ustalając porządek jego obrad.
6. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
wybór członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
i

odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków,
odwołanie Komisji Rewizyjnej lub poszczególnych
członków,
uchwał
w przedmiocie sprawozdania Zarządu i Komisji
podejmowanie
Rewizyjnej za ostatni rok kalendarzowy oraz podejmowanie uchwał
w przedmiocie skwitowania władz z działalności finansowej za rok objęty
-

jej

sprawozdaniem,

-

rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu STOWARZYSZENIA
wykluczeniu członków,
kierunkach działania STOWARZYSZENIA
podejmowanie uchwał
wieloletnich,
rocznych
podejmowanie uchwał ustalających regulamin organizacyjny
STOWARZYSZENIA,

(CU

i

o

o

-

podejmowanie uchwał w przedmiocie zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej przez STOWARZYSZENIA,
podejmowanie uchwał w przedmiocie ustanowienia obowiązku płacenia
składek członkowskich, ich wysokości oraz sposobu terminu płacenia,
podejmowanie uchwał w przedmiocie zmian w STATUCIE
i

i

STOWARZYSZENIA,
podejmowanie uchwał zezwalających na zbycie nieruchomości
stanowiących własność STOWARZYSZENIA,
- podejmowanie uchwał w przedmiocie sposobie rozwiązania
STOWARZYSZENIA,
podejmowanie uchwał w przedmiocie przynależności do stowarzyszeń
międzynarodowych,
ustalenie zasad zwrotu kosztów wykonywania funkcji członka
Komisji Rewizyjnej,
wszelkie inne sprawy poddane pod obrady przez Zarząd, Komisję
Rewizyjną lub grupę co najmniej pięciu członków STOWARZYSZENIA,
ustalenie zasad wynagrodzenia pracowników STOWARZYSZENIA,
ustalenie zasad wynagradzania wysokości wynagrodzenia dla członka
Zarządu prowadzącego bieżące sprawy STOWARZYSZENIA,
członka
podejmowanie uchwał w przedmiocie czasowego zawieszenia
Zarządu rażąco naruszającego prawo lub działającego na
szkodę
STOWARZYSZENIA,
podejmowanie uchwał w przedmiocie upoważnienia członków Zarządu do
podpisania umowy o pracę lub innej umowy z członkami Zarządu
prowadzącym bieżące sprawy STOWARZYSZENIA,
ustalenie zasad zwrotu członkom Zarządu poniesionych przez nich
kosztów w celu wykonywania swych obowiązków.
7. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane
zwykłą większością
ile ustawa lub STATUT
głosów,
stanowią inaczej.
8. Walne Zebranie Członków jest władne do podejmowania uchwał, jeśli bierze w
nich udział co najmniej 50% liczby członków. W przypadku braku wymaganej ilości
członków organ zwołujący to zebranie zwołuje zebranie w następnym terminie.
9.Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym, jednakże na
wniosek choćby jednego obecnego członka Walnego Zebrania może uchwalić
-

i

i

o

nie

są

głosowanie tajne, ustalając jednocześnie sposób jego przeprowadzenia.
10. Każdemu członkowi STOWARZYSZENIA przysługuje jeden głos. Członkowie
STOWARZYSZENIA mogą brać udział w Walnym Zebraniu tylko osobiście.
11. Obrady Walnego Zebrania otwiera Prezes Zarządu
jego członek, a prowadzi

lub

wybrany przez członków przewodniczący.
12. Obrady Walnego Zebrania są protokołowane, a protokoły przechowywane.
Art. 14

oNa

jest

KOMISJA REWIZYJNA.
Organem kontroli wewnętrznej STOWARZYSZENIA
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą przewodniczący oraz dwóch członków.
Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata i kończy się z upływem dnia odbycia
ostatni rok ich kadencji z wyjątkiem pierwszej po
Walnego Zebrania Członków
zarejestrowaniu Towarzystwa kadencji, która kończy się z dniem odbycia
Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków za rok kalendarzowy.

za

(TL:

HALĄ

W
w
4.

5.

6.

7.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. wszechstronna kontrola działalności finansowej i statutowej władz
STOWARZYSZENIA,
b. zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie złożonej
rezygnacji przez cały Zarząd, zawieszenia członka Zarządu lub niezwołania
przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w terminie
jednego miesiąca od dnia doręczenia wniosku na żądanie co najmniej 30%
członków Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu
równej ilości głosów
członków.
jawnym przy udziale co najmniej dwóch
decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
Komisja Rewizyjna w całości lub poszczególni jej członkowie mogą być odwołani
w każdym czasie przed upływem kadencji.
Członek Komisji Rewizyjnej może zrezygnować z członkostwa w Komisji w
każdym czasie, z tym, że obowiązany jest sprawować swą funkcję do dnia
odbycia najbliższego Walnego Zebrania Członków
Zwyczajnego lub
Nadzwyczajnego.
W razie złożenia rezygnacji przez wszystkich członków Komisji Rewizyjnej nie
później niż do dnia 31 sierpnia Zarząd STOWARZYSZENIA zobowiązany jest
zwołać w terminie jednego miesiąca Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w
celu wyborów nowej Komisji.
Ustępujący członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być wybierani na następną
kadencję.
składać Walnemu Zebraniu Członków
Komisja Rewizyjna obowiązana
sprawozdanie ze swej działalności za każdy rok kalendarzowy.
Komisja Rewizyjna nie podlega w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej
innym organom Stowarzyszenia.
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
- nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
- nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej,
- mogą otrzymać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej
zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż
8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób
określone
Nr 85, poz
kierujących niektórymi prawami Dz. U. Nr 26, poz 306, z 2001 r.
924 Nr 154, poz 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz
391 i Nr 60, poz. 535 ).

razie

jej

-

8.

9.

10.

11.

12.

jest

art.

i

(

Art. 15

1.

Działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd.

2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech osób, wybranych spośród członków

dwóch WICEPREZESÓW
Stowarzyszenia: PREZESA STOWARZYSZENIA
STOWARZYSZENIA.
3. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie Członków.
4. Kadencja Zarządu trwa 3 lata, z wyjątkiem pierwszej po zarejestrowaniu
STOWARZYSZENIA kadencji, która kończy się w dniu odbycia Zwyczajnego
Walnego Zebrania Członków za rok kalendarzowy. Kadencja Zarządu kończy
z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków za ostatni rok ich
kadencji.
i

się

M

|

5. Członkowie Zarządu
6. Zarząd obowiązany

działają

społecznie.

jest składać Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania
z działalności finansowej statutowej za każdy rok kalendarzowy.
7. Do kompetencji Zarządu należy:
-

i

zwoływanie Walnych Zgromadzeń,

-

prowadzenie wszystkich spraw STOWARZYSZENIA

-

reprezentowanie STOWARZYSZENIA,
ustalanie jakie sprawy należą do spraw bieżących

kompetencji innych władz,

nie należących do

i

udzielenie
pełnomocnictwa do ich prowadzenia członkowi Zarządu lub innej osobie,
- inne sprawy określone w statucie.
8. Członkowie Zarządu podejmują uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym przy udziale co najmniej dwóch jego członków.
9. Cały Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być odwołani w każdym
czasie przed upływem kadencji. W razie równej ilości głosów decyduje głos

Przewodniczącego Stowarzyszenia.

z

10. Cały Zarząd oraz poszczególni jego członkowie mogą zrezygnować
członkostwa
w Zarządzie w każdym czasie, z tym że obowiązani są sprawować swoje

obowiązki aż do dnia odbycia najbliższego Walnego Zebrania Członków —
Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego.
11.W razie złożenia rezygnacji przez
wszystkich członków Zarządu Komisja
Rewizyjna zobowiązana jest zwołać w terminie 14 dni Nadzwyczajne Walne
Zebranie w celu wyboru nowego Zarządu.
12. Członkowie Zarządu, których kadencja wygasa, mogą być wybierani na następną
kadencję.
13.Członek Zarządu rażąco naruszający prawo lub działający na szkodę
STOWARZYSZENIA może być zawieszony na czas nie dłuższy niż 3 miesiące
uchwałą Komisji Rewizyjnej. W takim przypadku Komisja Rewizyjna obowiązana
jest zwołać w terminie 14 dni Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu
podjęcia uchwały w przedmiocie odwołania zawieszonego członka Zarządu.
Bezskuteczny upływ terminu zawieszenia powoduje podjęcie przez zawieszonego
członka Zarządu jego obowiązków.
14. Zarząd może
realizacji celów powołać ciała doradcze.

dla

V. REPREZENTOWANIE STOWARZYSZENIA

Art. 16

i

Do
reprezentowania STOWARZYSZENIA oraz zaciągania zobowiązań
majątkowych
finansowych uprawnionych jest dwóch członków ZARZĄDU działających

wspólnie.

MAJĄTEK TOWARZYSTWA
Art. 17
1.

Majątek STOWARZYSZENIA powstaje:
- ze składek członkowskich,
- z darowizny,
- ze spadków
zapisów,
- z dochodów z własnej działalności,
- z ofiarności publicznej,

i

(LT

z dotacji — według zasad określonych w odrębnych przepisach.
2. STOWARZYSZENIE,
może
przepisów,
z zachowaniem
obowiązujących
przyjmować darowizny, spadki
zapisy, dotacje oraz korzystać z ofiarności
publicznej.
-

i

Art. 18
STOWARZYSZENIE może prowadzić działalność gospodarczą.
2, W szczególności STOWARZYSZENIE może prowadzić działalność gospodarczą:
- w dziedzinie oświaty,
- poprzez organizowanie prowadzenie szkół i innych placówek oświatowych
dzieci,
upowszechnianie oświaty, wszelkiego rodzaju kursów
i
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zainteresowań,
młodzieży dorosłych,
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zakresie poligrafii,
zakresie prowadzenia

dla

dzieci młodzieży,
organizowania wypoczynku
tym także tzw.” zielonych szkół”,
zakresie transportu zbiorowego dla szkół innych placówek oświatowych,
po spełnieniu wymogów prawem przewidzianych.
3. Działalność gospodarcza może być prowadzona także w formie organizacyjnie
wydzielonych zakładów.
Dochody z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone
nie mogą być przeznaczone
wyłącznie na cele statutowe STOWARZYSZENIA
do podziału między jego członków.
-
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VI. ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN STATUTU

Art. 19
Zmiany w Statucie mogą być dokonywane uchwałą Walnego Zebrania Członków
podjęte większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków.
2. Uchwała w przedmiocie zmian w statucie może być podjęta wyłącznie wówczas,
gdy jej podjęcie było przewidziane w porządku obrad wraz z proponowanymi
zmianami, doręczonym członkom nie później niż 14 dni przed terminem Walnego
Zebrania. Walne Zebranie nie jest związane proponowaną treścią zmian, nie może
natomiast podjąć uchwały zmieniającej inne postanowienia Statutu, niż
przewidziane w doręczonym porządku obrad, chyba że w Walnym Zebraniu bierze
udział 90% członków.
1.

VII. ROZWIĄZANIE

STOWARZYSZENIA
Art. 20

1.

STOWARZYSZENIE może zostać rozwiązane na mocy uchwały Walnego
Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej
2/3 liczby członków.
Uchwała w przedmiocie rozwiązania STOWARZYSZENIA może być podjęta
wyłącznie wówczas, gdy jej podjęcie było przewidziane w porządku obrad
doręczonym członkom nie później niż 14 dnia przed terminem Walnego Zebrania.
Wniosek o rozwiązanie STOWARZYSZENIA powinien zawierać uzasadnienie
faktyczne prawne.
i
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Rozwiązanie STOWARZYSZENIA następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
Likwidatora lub likwidatorów powołuje uchwałą Walne Zebranie. Likwidatorami
mogą być członkowie ostatniego Zarządu lub inne osoby wskazane w uchwale
Walnego

Zabrania.

Powstałe zobowiązania i długi będą pokrywane z majątku STOWARZYSZENIA.
Z przeprowadzonej likwidacji, likwidator lub likwidatorzy składają pisemne
sprawozdanie, a jeśli likwidacja trwa dłużej niż rok składa sprawozdanie po
zakończeniu każdego roku kalendarzowego. Sprawozdanie składane jest
Walnemu Zabraniu Członków zwoływanemu przez likwidatora (likwidatorów)
doręczane wszystkim członkom wraz z zawiadomieniem o terminie Walnego
Zebrania porządkiem obrad.
Majątek likwidowanego STOWARZYSZENIA może być przeznaczony wyłącznie
na cele Szkolnictwa Wyższego Płocku oraz cele oświatowe Ziemi Płockiej.
O konkretnym przeznaczeniu majątku decyduje Walne Zebranie Członków w
uchwale o likwidacji STOWARZYSZENIA.
i
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VIII.

POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE

Art. 21

STOWARZYSZENIE może należeć do stowarzyszeń
wspierających szkolnictwo wyższe oraz oświatę.
STOWARZYSZENIE może być członkiem wspierającym
terenie całego kraju.
oświatowych w Płocku oraz

.

na

międzynarodowych

innych

towarzystw

Art. 22

.

STOWARZYSZENIE - w celu prowadzenia swej działalności może zatrudnić
pracowników na podstawie umów o pracę lub umów cywilno — prawnych.
STOWARZYSZENIE może powierzać wykonywanie określonej działalności
mającej na celu realizację zadań statutów innym osobom fizycznym, prawnym
jednostkom organizacyjnym na podstawie umów cywilno — prawnych.
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IX.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

STATUT został odczytany, przyjęty uchwałą Nr 10/09 Walnego Zebrania
Członków dniu 25 maja 2009 r. oraz podpisany przez każdego Członka Zarządu,
każda strona STATUTU przez niego parafowana.
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