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Załącznik 

do Uchwały nr 5/2022  

uczestników zebrania założycielskiego  

z dnia 19 lutego 2022 roku  

w sprawie zmiany STATUTU  

Stowarzyszenia Artystycznego  

Geometria Dyskursywna 

 

 

 

STATUT  

Stowarzyszenia Artystycznego Geometria Dyskursywna 
 

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE GEOMETRIA DYSKURSYWNA zwane dalej 

Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną. 

2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:  

1) ustawy Prawo o stowarzyszeniach,  

2) Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  

3) niniejszego statutu. 

3. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, demokratycznym i trwałym 

zrzeszeniem powołanym w celach niezarobkowych. 

4. Stowarzyszenie ma prawo wypowiadania się w sprawach publicznych. 

5. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków.  

6. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym 

swoich członków. 

 

§ 2 

1. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi 

organizacjami i instytucjami o takim samym lub podobnym profilu działania. 

2. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych, jeżeli nie narusza to 

zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska 

jest stroną. 

 

ROZDZIAŁ II 

Nazwa stowarzyszenia 

 

§ 3 

1. W bieżącej działalności Stowarzyszenie posługuje się nazwą „Stowarzyszenie 

Artystyczne Geometria Dyskursywna”. 

2. Władze Stowarzyszenia oraz jego członkowie mogą posługiwać się nazwą 

Stowarzyszenia w języku angielskim: Discursive Geometry Art Association oraz skrótem 

nazwy: DGAA. 

 

ROZDZIAŁ III 

Siedziba stowarzyszenia, teren i czas działania 
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§ 4 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź. 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza 

granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.  

 

§ 5 

Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony. 

 

ROZDZIAŁ IV 

Cele i sposoby ich realizacji, działalność pożytku publicznego 

 

§ 6 

W zakresie swoich celów statutowych Stowarzyszenie reprezentuje interesy zbiorowe swoich 

członków wobec organów władzy publicznej. 

 

§ 7 

Celem stowarzyszenia jest: 

1. Prowadzenie działalności artystycznej, rozpowszechnianie różnych form działalności 

twórczej oraz zwiększanie dostępności do kultury, sztuki i edukacji artystycznej. 

2. Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

3. Działalność naukowa w zakresie badania zjawisk artystycznych, kulturowych oraz 

społecznych. 

4. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

5. Inicjowanie, wspieranie i pomoc w działaniach mających na celu aktywizację życia 

artystycznego, kulturalnego oraz integrację społeczności lokalnej. 

6. Działalność na rzecz integracji różnych środowisk oraz grup zagrożonych wykluczeniem. 

7. Wspieranie i integracja młodych twórców, w tym profesjonalistów i amatorów. 

8. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmacnianie i tworzenie mechanizmów 

partycypacji obywatelskiej. 

9. Wspieranie międzynarodowej współpracy artystycznej, kulturalnej i edukacyjnej. 

10. Wspieranie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami. 

11. Wspieranie członków Stowarzyszenia w ciągłym podnoszeniu własnych kwalifikacji. 

12. Działalność charytatywna. 

 

§ 8 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku 

publicznego poprzez: 

1) Produkcję i realizację wystaw, akcji plastycznych, działań performatywnych, spektakli 

muzycznych, słowno-muzycznych, koncertów, recitali. 

2) Organizację warsztatów, szkoleń, kursów, konferencji, spotkań, festiwali, pokazów 

filmowych, wydarzeń artystycznych, imprez okolicznościowych, staży, rezydencji 

twórczych, wolontariatu oraz konkursów w kraju i za granicą. 

3) Organizację lub współorganizację artystycznych i badawczych projektów 

międzynarodowych, realizowanych w kraju i za granicą. 

4) Prowadzenie innowacyjnych projektów społeczno-kulturalnych. 

5) Prowadzenie dokumentacji życia kulturalnego. 

6) Działalność wydawniczą. 
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7) Prowadzenie działań edukacyjnych. 

8) Promowanie twórczości artystycznej i działalności o charakterze naukowym. 

9) Prowadzenie kampanii społecznych oraz stron i portali internetowych. 

10) Współpracę z lokalnymi instytucjami kultury, sztuki, samorządami oraz innymi 

instytucjami publicznymi i prywatnymi. 

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach odpłatnej działalności pożytku 

publicznego poprzez: 

1) działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

2) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

3) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami; 

4) działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 

5) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

6) działalność na rzecz dzieci i młodzieży. 

3. Stowarzyszenie wyodrębnia rachunkowo prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej 

działalności pożytku publicznego w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, 

kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o 

rachunkowości. 

 

ROZDZIAŁ V 

Sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa  

oraz prawa i obowiązki członków 

 

§ 9 

1. Członkiem stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do 

czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych. 

2. Członkami stowarzyszenia mogą być:  

a. obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,  

b. cudzoziemcy mający i niemający miejsca zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

c. osoby prawne. 

 

§ 10 

Stowarzyszenie posiada członków: 

a. zwyczajnych, 

b. wspierających, 

c. honorowych. 

 

§ 11 

Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem stowarzyszenia. 

 

§ 12 

1. Członkami zwyczajnymi stają się wszystkie osoby uczestniczące w Zebraniu 

Założycielskim. 

2. Aby zostać członkiem zwyczajnym należy złożyć pisemną deklarację oraz otrzymać 

pozytywną rekomendację Zarządu.  

3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Walne Zebranie Członków w formie uchwały 

podjętej na najbliższym zebraniu. 
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§ 13 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna 

deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów 

Stowarzyszenia, po złożeniu pisemnej deklaracji i otrzymaniu pozytywnej rekomendacji 

Zarządu.  

2. Przyjęcia nowych członków wspierających dokonuje Walne Zebranie Członków w formie 

uchwały podjętej na najbliższym zebraniu. 

3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający będący osobami 

prawnymi ustalają z Zarządem Stowarzyszenia w pisemnej umowie. 

 

§ 14 

1. Stowarzyszenie może nadawać honorowe członkostwo osobom fizycznym, które wniosły 

wybitny wkład w rozwój krajowej lub międzynarodowej sztuki i kultury lub ich aktywność 

jest zbieżna z celami Stowarzyszenia. 

2. Honorowe członkostwo uzyskuje się poprzez przyjęcie uchwały przez Walne Zebranie 

Członków na wniosek Zarządu lub na wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia. 

 

§ 15 

Członkowie zwyczajni mają prawo: 

1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia. 

2. Korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia. 

3. Udziału we wszelkich formach działalności Stowarzyszenia. 

4. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia. 

5. Realizowania własnych projektów i pomysłów w ramach działalności Stowarzyszenia. 

6. Wnioskowania do Zarządu o możliwość zwolnienia z opłacania składek członkowskich w 

związku z trudną sytuacją materialną. 

 

§ 16 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

1. Brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów. 

2. Uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków. 

3. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 

4. Dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia. 

5. Brania udziału w regularnych spotkaniach Stowarzyszenia. 

6. Regularnego opłacania składek. 

 

§ 17 

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa 

wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach 

Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 

przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

 

§ 18 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1) Dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia. 

2) Wykluczenia przez Walne Zebranie Członków, z powodu rażącego naruszenia zasad 

statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia, 

nieprzestrzegania obowiązków członka stowarzyszenia, działania na szkodę 

Stowarzyszenia. 
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3) Ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia: 

a. na wniosek minimum 5 członków Stowarzyszenia, 

b. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich, 

minimum za okres pół roku. 

4) Utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu. 

5) Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego. 

2. Wykluczenie ze Stowarzyszenia wymaga postanowienia Walnego Zebrania Członków w 

formie uchwały. 

3. Walne Zebranie Członków zawiadamia członka, w formie pisemnej, o przyczynie 

wykluczenia. Od uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie wykluczenia ze 

Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 

miesiąca od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na 

najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest 

ostateczna. 

 

ROZDZIAŁ VI 

Władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru,  

uzupełniania składu oraz ich kompetencje. 

 

§ 19 Władze stowarzyszenia 

1. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 

2. Stowarzyszenie posiada Zarząd i organ kontroli wewnętrznej - Komisję Rewizyjną 

3. W sprawach, w których niniejszy statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, 

podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania Członków. 

 

§ 20 Walne Zebranie Członków 

1. W Walnym Zebraniu biorą udział: 

1) Członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym.  

2) Członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście z głosem doradczym. 

2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

3. Zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd raz do roku. O terminie i miejscu obrad Zarząd 

musi powiadomić członków Stowarzyszenia z tygodniowym wyprzedzeniem listem 

poleconym za potwierdzeniem odbioru lub drogą mailową lub telefonicznie lub osobiście. 

4. Nadzwyczajne może się odbywać w każdym czasie. Zwoływane jest przez Zarząd z jego 

inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej bądź na pisemny wniosek 2/3 ogólnej liczby 

członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zebranie nadzwyczajne powinno się odbyć w 

ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. 

 

§ 21 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1. Określenie głównego kierunku działania i rozwoju Stowarzyszenia. 

2. Uchwalanie zmian statutu. 

3. Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia. 

4. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia 

5. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz 

Stowarzyszenia. 

6. Uchwalanie budżetu. 

7. Nadania członkostwa: zwyczajnego, wspierającego lub honorowego. 

8. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia. 

9. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia. 



6 
 

10. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia lub o połączeniu z inną 

organizacją. 

11. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia 

12. Podejmowanie uchwały o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia. 

13. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach 

niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia. 

 

§ 22 Zarząd 

1. Zarząd składa się z trzech osób: prezesa, wiceprezesa i członka Zarządu.  

2. Funkcja wiceprezesa obejmuje także obowiązki skarbnika. 

3. Funkcja członka Zarządu obejmuje także obowiązki sekretarza. 

4. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół 

roku. 

5. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes. 

6. Prezes zawiadamia członków Zarządu o terminie, miejscu odbycia oraz porządku obrad 

posiedzenia Zarządu z tygodniowym wyprzedzeniem, listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru lub drogą mailową lub telefonicznie lub osobiście. 

7. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w 

związku z pełnioną funkcją. 

 

§ 23 

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy: 

1. Kierowanie całą działalnością Stowarzyszenia. 

2. Realizacja celów Stowarzyszenia. 

3. Reprezentacja Stowarzyszenia na zewnątrz. 

4. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków. 

5. Sporządzanie planów pracy i budżetu. 

6. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia. 

7. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia. 

8. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 

 

§ 24 Komisja Rewizyjna 

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest przez Walne Zebranie Członków do sprawowania 

kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Składa się z czterech osób, w tym z 

przewodniczącego i sekretarza.  

2. Posiedzenia Komisji odbywają się co najmniej raz w roku. 

3. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący. 

4. Przewodniczący zawiadamia członków Komisji o terminie, miejscu odbycia oraz 

porządku obrad posiedzenia Komisji Rewizyjnej z tygodniowym wyprzedzeniem, listem 

poleconym za potwierdzeniem odbioru lub drogą mailową lub telefonicznie lub osobiście. 

5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia oraz prac Zarządu. 

2) Składania wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną 

działalności Stowarzyszenia i Zarządu. 

3) Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków. 

4) Wnioskowanie o udzielenie Zarządowi absolutorium. 

5) Zawieranie umowy z członkiem Zarządu oraz reprezentowanie Stowarzyszenia w 

sporze z nim. 

 

§ 25 Kadencja władz 

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.  
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2. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością 

głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

3. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania 

kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują 

pozostali członkowie organu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu. 

4. Członkowie poszczególnych organów mogą zostać odwołani na drodze głosowania w 

przypadku niewykonywania obowiązków wynikających z pełnionej w Stowarzyszeniu 

funkcji. 

5. Członkowie organów Stowarzyszenia mogą być wybierani na więcej niż jedną kadencję. 

Ilość kadencji nie jest ograniczona. 

 

§ 26 

1. Głosowanie poza posiedzeniami władz stowarzyszenia może odbywać się z 

wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 

2. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach 

władzy stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej: 

a) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym; 

b) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władz 

stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad; 

c) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku 

posiedzenia. 

 

ROZDZIAŁ VII 

Sposób reprezentowania stowarzyszenia, sposób zaciągania zobowiązań 

majątkowych, warunki ważności uchwał władz stowarzyszenia 

 

§ 27 Sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań 

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań finansowych i 

majątkowych upoważnieni są prezes i wiceprezes jednoosobowo.  

2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli 

wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa Zarządu, działających jednoosobowo. 

3. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim 

stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego 

organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków. 

 

§ 28 Warunki ważności uchwał władz stowarzyszenia 

1. Walne Zebranie Członków, Zarząd i Komisja Rewizyjna podejmują decyzje w formie 

uchwał. 

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów w 

obecności – w pierwszym terminie – co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania lub w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych. 

3. W przypadku niemożliwości podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków w 

pierwszym terminie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie, nie 

później niż 30 minut po terminie pierwszym. 

4. Głosowania uchwał Walnego Zebrania Członków odbywają się w trybie jawnym, z 

wyjątkiem spraw osobowych, gdzie głosowanie odbywa się w trybie tajnym. 

5. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy składu Zarządu. Głosowanie odbywa się w trybie jawnym. 
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6. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy składu Komisji. Głosowanie odbywa się w trybie jawnym. W przypadku 

równego rozłożenia głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

Sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich 

 

§ 29 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z: 

1) Składek członkowskich. 

2) Darowizn, subwencji, spadków, zapisów, udziałów, lokat, grantów. 

3) Dotacji, ofiarności publicznej i sponsoringu. 

4) Dochodów z własnej działalności gospodarczej. 

2. Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu 

jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków 

uprawnionych do głosowania. 

 

ROZDZIAŁ IX 

Majątek stowarzyszenia, działalność gospodarcza  

 

§ 30 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze, prawa 

niematerialne, otrzymane lub nabyte na własność lub do korzystania. 

 

§ 31 

1. Stowarzyszenie dla realizacji swoich celów może prowadzić działalność gospodarczą 

według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.  

2. Zakres prowadzonej działalności gospodarczej jest zgodny z zakresem zgłoszonym do 

rejestru przedsiębiorców w KRS. W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

stowarzyszenie nie prowadzi działalności odpłatnej. 

3. Stowarzyszenie prowadzi wyodrębnioną księgowość dla działalności gospodarczej.  

4. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i 

nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 

 

§ 32 

1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku o wartości do jednego 

miliona złotych podejmuje Zarząd. 

2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku o wartości powyżej 

jednego miliona złotych podejmuje Walne Zgromadzenie Członków. 

 

ROZDZIAŁ X 

Zasady dokonywania zmian statutu 

 

§ 33 

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie 

Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków 

uprawnionych do głosowania. 

2. Zarząd stowarzyszenia ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić sąd rejestrowy o 

zmianie statutu. 

 

ROZDZIAŁ XI 
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Sposób rozwiązania się stowarzyszenia. Postanowienia końcowe. 

 

§ 34 

1. Stowarzyszenie może rozwiązać się na podstawie własnej uchwały. Walne zebranie 

członków na ostatnim posiedzeniu podejmuje uchwałę w sprawie rozwiązania 

stowarzyszenia i wyznacza prezesa zarządu na likwidatora stowarzyszenia. 

2. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane przez sąd. 

3. Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale 

walnego zebrania członków o likwidacji stowarzyszenia. 

4. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego stowarzyszenia. 

 

 

 

 


