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ROZDZIAŁ I 
 

 

Postanowienia ogólne 
 

 

§ 1 

 

Tworzy się stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „CARITAS" zwane dalej 

Stowarzyszeniem. 

 

§ 2 

 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej 

granicami w zakresie stosownych zezwoleń. 

 

§ 3 

 

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Przemyśl ul. Ks. Piotra Skargi 6. 

 

§ 4 

 

Stowarzyszenie w swojej działalności czerpie inspirację z niezbywalnych praw i godności 

osoby ludzkiej zawartych w Dekalogu, Karcie Narodów Zjednoczonych i Konwencji Praw 

Dziecka. 

 

§ 5 

 

Stowarzyszenie swą pracę opiera głównie na społecznym zaangażowaniu swych członków. Do 

prowadzenia swej działalności może zatrudniać pracowników. 

 

§ 6 

 

Stowarzyszenie jest organizacją działającą na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, 

innych powszechnie obowiązujących przepisach oraz postanowień niniejszego Statutu. 

 

§ 7 

 

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną. 

 

§ 8 

 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

§ 9 

 

Stowarzyszenie współdziała z innymi organizacjami o podobnym profilu w Polsce,                  

a zwłaszcza z Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz może być członkiem 

międzynarodowych Stowarzyszeń. 
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§ 10 

 

Stowarzyszenie ma prawo zakładania kół oraz oddziałów według zasad ustalonych                

w niniejszym Statucie. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

 
Cele Stowarzyszenia 

 

§ 11 

 

Celem Stowarzyszenia jest: 

 

 

1) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób;  

2) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;  

3) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym;  

4) działalność charytatywna;  

5) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;  

6) ochrona i promocja zdrowia;  

7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;  

8) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 

i zagrożonych zwolnieniem z pracy;  

9) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;  

10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;  

11) działalność edukacyjna, oświatowa  i wychowawcza;  

12) działalność wspomagająca wypoczynek dzieci i młodzieży;   

13) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;  

14) działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego;  

15) turystyka i krajoznawstwo;  

16) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 

także działań wspomagających rozwój demokracji; 

17) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju 

i za granicą;  

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

między społeczeństwami;  

19) promocja i organizacja wolontariatu;  

20) pomoc Polonii i Polakom za granicą;  

21) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania 

i ochrony praw dziecka;  

22) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;  
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§ 12 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

 

1) wyszukiwanie odpowiednich rodzin adopcyjnych i zastępczych, 

2) pomoc w tworzeniu i propagowaniu rodzinnych domów dziecka, 

3) organizowanie i prowadzenie społecznych domów dziecka, schronisk dla dzieci                  

i młodzieży, świetlic profilaktyczno - wychowawczych (kierowanie się w pracy 

wychowawczej zasadami: wzajemnej akceptacji, uznania praw, współdziałania i rozumnej 

swobody), 

4) współpracę z Kuratorium Oświaty i Wychowania, Kościołem, innymi instytucjami życia 

publicznego, samorządami terytorialnymi, radami pedagogicznymi, radami placówek 

opieki nad dziećmi i młodzieżą i innymi stowarzyszeniami zajmującymi się dziećmi           

i młodzieżą i ich wychowaniem, 

5) interweniowanie w przypadku naruszeń praw dziecka oraz niewywiązywania się                

z obowiązków: rodzicielskich, opiekunów społecznych i prawnych, instytucji i placówek 

opieki nad dzieckiem, 

6) organizowanie pomocy w nauce, korepetycji i imprez kulturalno - oświatowych 

(przedstawień, występów, spotkań itp.), 

7) współpracę z instytucjami państwowymi, społecznymi zajmującymi się zdrowiem              

i higieną dzieci i młodzieży, 

8) pomoc w usamodzielnieniu się wychowanków, 

9) pomoc materialną, stypendialną,  

10) organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych, rajdów, obozów, kolonii, zajęć 

rekreacyjnych, sportowych i rozrywkowych (wieczorków, zabaw itp.), 

11) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej, 

12) prowadzenie warsztatów, turnusów integracyjnych i rehabilitacyjnych dla osób 

niepełnosprawnych, 

13) inicjowanie, organizowanie, finansowanie i koordynację badań, kursów, wystaw, 

pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, warsztatów, seminariów, szkoleń, koncertów 

oraz imprez sportowych, 

14) działalność charytatywną, 

15) świadczenie poradnictwa obywatelskiego, 

16) działalność edukacyjną, szkoleniową, promocyjną i doradczą, 

17) uzupełnianie wiedzy, zdobywanie i podnoszenie umiejętności praktycznych 

i zawodowych dzieci, młodzieży oraz osób starszych, 

18) rozwój edukacji nieformalnej na rzecz zwiększenia możliwości samokształcenia osób 

dorosłych, dzieci i młodzieży, 

19) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w opracowaniu i realizacji programów 

i planów działania zmierzających do poprawy stanu środowiska, 

20) promocję i organizację wolontariatu, 

21) działania i realizację programów na rzecz dzieci i młodzieży, ich rodzin oraz osób 

niepełnosprawnych i starszych, 

22) działania związane z podtrzymywaniem więzi między dziećmi, młodzieżą, osobami 

niepełnosprawnymi i starszymi, 

23) działanie na rzecz tworzenia funduszy stypendialnych dla dzieci i młodzieży, 

24) organizowanie różnych form wypoczynku, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, 

25) dofinansowanie zakupów sprzętu medycznego i ortopedycznego dla dzieci, młodzieży 

i osób niepełnosprawnych, 

26) wyposażanie i zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i edukacyjnych dla dzieci 
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i młodzieży oraz świetlic socjoterapeutycznych, 

27) tworzenie stron internetowych o tematyce związanej z celami statutowymi, 

28) działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego,  

29) doradztwo prawne i zawodowe, w tym również organizację punktów doradztwa 

i poradnictwa, 

30) podejmowanie innych działań zgodnych z prawem w ramach działalności statutowej, jakie 

okażą się celowe dla rozwoju stowarzyszenia i realizacji jego celów. 

 

 

 

ROZDZIAŁ III 

 
 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 
 

 

§ 13 

 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 

 

§ 14 

 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, uczestników, wspierających                           

i honorowych. 

 

2. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych i nie pozbawiona praw obywatelskich, która: 

 

1) zgłosiła swoje przystąpienie do Stowarzyszenia, 

2) została przyjęta uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia, 

3) ma poręczenie co najmniej dwóch członków zwyczajnych. 

 

3. Członkiem uczestnikiem może zostać osoba niepełnoletnia, która ma poręczenie jednego 

członka zwyczajnego oraz spełniła warunki określone w ust. 2 pkt. 1 i 2, a ponadto osoba     

w wieku poniżej 16 lat, która dodatkowo przedstawi zgodę swoich przedstawicieli 

ustawowych. 

 

4. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklarowała 

określone świadczenia finansowe, materialne lub innego rodzaju pomoc na rzecz 

Stowarzyszenia. 

 

5. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, 

której godność ta została nadana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia. 

 

 

§ 15 

 

1. Członkom zwyczajnym przysługują następujące prawa: 
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1)  czynne i bierne prawo wyborcze, 

2)  występowanie z postulatami i wnioskami do władz Stowarzyszenia, 

3) korzystanie z wszelkich uprawnień Stowarzyszenia na zasadach określonych przez  

władze Stowarzyszenia, 

4)  uzyskiwanie wszechstronnego poparcia i pomocy ze strony Stowarzyszenia. 

 

2. Członkom uczestnikom, wspierającym i honorowym przysługują wszystkie prawa członka 

zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz 

Stowarzyszenia oraz prawa głosowania na Zebraniu Ogólnym Stowarzyszenia. 

 

§ 16 

 

Członkowie mają obowiązek: 

 

1) brania czynnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia oraz spełnienia swoich zadań 

organizacyjnych, 

2) przestrzegania postanowień Statutu i regulaminów, 

3) podporządkowania się uchwałom i decyzjom władz Stowarzyszenia, 

4) regularnego opłacania składek członkowskich, 

5) szerzenia idei Stowarzyszenia i pozyskiwania nowych członków. 

 

§ 17 

 

Członkowie zamiast składki mogą zadeklarować innego rodzaju świadczenie na rzecz 

Stowarzyszenia. 

 

§ 18 

 

1. Członkostwo ustaje wskutek; 

 1) wystąpienia ze Stowarzyszenia, 

 2) skreślenia z listy członków, 

 3) wykluczenia ze Stowarzyszenia. 

 

2. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku nie brania udziału w realizacji zadań 

Stowarzyszenia i niepłacenia składek członkowskich bądź zaniechania zadeklarowanych 

świadczeń na rzecz Stowarzyszenia przez okres co najmniej jednego roku. 

 

3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w przypadku działania na szkodę 

Stowarzyszenia lub łamania postanowień Statutu, uchwał i postanowień władz 

Stowarzyszenia oraz popełnienia czynu niegodnego. 

 

4. Decyzję o wykluczeniu i skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Główny 

Stowarzyszenia. 

 

5. Od uchwał Zarządu Głównego dotyczących wykluczenia i skreślenia z listy członków 

przysługuje prawo odwołania do Zebrania Ogólnego. 
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ROZDZIAŁ IV 
 

Naczelne władze Stowarzyszenia 

 
§ 19 

 

1. Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są: 

 1) Zebranie ogólne Stowarzyszenia 

 2) Zarząd Główny, 

 3) Główna Komisja Rewizyjna. 

2. Władze Stowarzyszenia wybierane są na okres czterech lat. 

 

3. Członkowie władz Stowarzyszenia funkcje swe pełnią społecznie. Wyjątek stanowić może 

urzędujący członek Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału oraz Zarządu Koła po 

zatwierdzeniu przez Zebranie Ogólne. 

 

4. Jeżeli przepisy ogólne Statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia 

zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób 

uprawnionych do głosowania. W razie braku rozstrzygnięcia, decyduje głos prezesa bądź 

przewodniczącego. 

§ 20 

 

1. Najwyższą władzę Stowarzyszenia stanowi Zebranie Ogólne Stowarzyszenia 

 

2. Zarząd Główny zwołuje Zebranie Ogólne Stowarzyszenia co najmniej raz w roku,                

a zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze - raz na cztery lata. 

 

3. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Główny: 

 

 1) z inicjatywy własnej lub Głównej Komisji Rewizyjnej, 

 2) na pisemny wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia. 

 

4. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne winno być zwołane w terminie jednego miesiąca od chwili  

podjęcia uchwały. 

 

5. Zawiadomienie o Zebraniu Ogólnym Stowarzyszenia winno być wysłane na dwa tygodnie 

przed terminem, a o Nadzwyczajnym Zebraniu Ogólnym na siedem dni przed terminem. 

6. W zebraniu Ogólnym Stowarzyszenia uczestniczą wszyscy członkowie Stowarzyszenia. 

Jeżeli liczba członków przekroczy 200 osób w Zebraniu Ogólnym Stowarzyszenia, 

uczestniczą delegaci członków, wybrani według przepisów regulaminu uchwalonego przez 

Zebranie Ogólne, w proporcji: jeden delegat reprezentuje 5 członków. 

 

7. W razie braku quorum następne zebranie może odbyć się bez względu na ilość obecnych     

w tym samym dniu. 

 

8. Wybory do naczelnych władz Stowarzyszenia przeprowadza się w głosowaniu tajnym. 

9. Do kompetencji Zebrania Ogólnego Stowarzyszenia należy: 

1) wybór władz naczelnych Stowarzyszenia, 

2) podejmowanie uchwał w sprawie kierunków i programu działania Stowarzyszenia, 
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3) rozpatrywanie wniosków i postulatów złożonych przez członków i władze 

Stowarzyszenia, 

4) udzielanie absolutorium władzom naczelnym Stowarzyszenia na podstawie uprzednio 

wysłuchanych i przedyskutowanych sprawozdań, 

5) uchwalanie regulaminów i zmian statutu, 

6) powzięcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, 

7) podjęcie uchwały o przystąpieniu Stowarzyszenia do związku stowarzyszeń. 

 

 

§ 21  

 

1. Zarząd Główny Stowarzyszenia wybierany jest w składzie 3-5 członków, którzy spośród  

swego grona wybierają wiceprezesa, sekretarza i skarbnika, oprócz Prezesa, który 

wybierany jest przez Zebranie Ogólne Stowarzyszenia. 

 

2. Zarząd Główny posiada następujące uprawnienia: 

1) wykonuje postanowienia uchwal Zebrania Ogólnego Stowarzyszenia, 

2) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu, 

3) uchwala roczne plany działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz ocenia ich realizację, 

4) zarządza majątkiem i finansami Stowarzyszenia, 

5) ustala regulaminy i instrukcje wewnętrzne, 

6) ustala terytorialny zasięg działalności oddziałów, 

7) stała wysokość składek członkowskich lub zwolnienia z nich,  

8) uchyla uchwały zarządów oddziałów sprzeczne z prawem lub Statutem, 

9) agituje członków Zarządu Głównego w ilości nie przekraczającej 1/3 składu, 

10) zawiesza w działalności zarządy oddziałów lub kół w przypadku stwierdzenia działalności 

sprzecznej ze Statutem i uchwałami władz naczelnych, powołując tymczasowy zarząd lub 

kuratora - do czasu zwołania nadzwyczajnego zebrania oddziału łub koła, 

11) przyjmuje do Stowarzyszenia nowych członków, 

12) dokonuje wykluczeń ze Stowarzyszenia, 

13) sprawuje nadzór nad działalnością oddziałów, kół, rodzinnych i społecznych domów 

dziecka, schronisk, oraz koordynuje ich działalność, 

14) zwołuje Zebranie Ogólne Stowarzyszenia, 

15) rozstrzyga spory powstałe pomiędzy członkami Stowarzyszenia. 

 

3. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na pół 

roku. Posiedzenia mogą być zwoływane również na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, 

1/2 członków Zarządu Głównego lub Prezesa. 

 

4. Członkostwo Zarządu ustaje na mocy prawa w przypadku nieusprawiedliwionej, 

dwukrotnej nieobecności. Stwierdzenie tego następuje w drodze uchwały Zarządu. 

 

5. Członkowie Zarządu Głównego mogą być odwoływani przed upływem kadencji przez 

uchwałę Zebrania Ogólnego w obecności co najmniej połowy uprawnionych członków, 

zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym. 

 

6. Pisma w imieniu Stowarzyszenia podpisuje Prezes lub inna osoba spośród członków 

Zarządu.  
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§ 22 

 

1. Główna Komisja Rewizyjna wybierana jest w składzie 3 członków. Członkowie Komisji 

rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego. 

 

2. Zebrania Komisji odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. 

 

3. Do zakresu działania Komisji należą następujące sprawy: 

 1) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w tym: 

  a) kontrola gospodarki majątkowej i finansowej, 

  b) czuwanie nad przestrzeganiem Statutu, 

c) kontrola wykonania uchwał władz naczelnych Stowarzyszenia 

 

 2) przedstawianie swoich wniosków i spostrzeżeń Zarządowi Głównemu Zebraniu  

Ogólnemu Stowarzyszenia, 

 3) składanie sprawozdań na Zebraniu Ogólnym Stowarzyszenia ze swojej działalności 

oraz stawianie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi 

Głównemu. 

 4) Przewodniczący lub upoważnieni członkowie Komisji mogą uczestniczyć                   

w  posiedzeniu Zarządu głównego z głosem doradczym. 

 5) Główna Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór nad działalnością komisji niższych 

szczebli. 

 6) Główna Komisja Rewizyjna przesyła 1 egzemplarz sprawozdania ze swojej 

działalności Zarządowi Głównemu, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem 

Zebrania Głównego Stowarzyszenia. 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V 

 
Oddziały Stowarzyszenia 

 

 

§ 23 

 

1. Zarząd Główny Stowarzyszenia może powoływać na terenie jednego lub kilku 

województw Oddziały Stowarzyszenia. 

 

2. Oddział Stowarzyszenia może zostać utworzony, jeżeli na jego terenie działa co najmniej    

3 Koła. 

 

3. Sposób powoływania, organizacje i kompetencje Oddziału Stowarzyszenia określa Zarząd 

Główny Stowarzyszenia. 
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ROZDZIAŁ VI 
 

Koła Stowarzyszenia 
 

 

§ 24 

 

1. Podstawową komórką Stowarzyszenia jest Koło. 

 

2. Koła mogą być tworzone w zakładach pracy, państwowych domach dziecka, szkołach, przy 

stowarzyszeniach i organizacjach społecznych, w gminach, osiedlach i dzielnicach oraz 

miastach - jeżeli liczba członków Koła Stowarzyszenia wynosi co najmniej 12 osób. 

 

3. Zarząd Główny lub z jego upoważnienia Zarząd Oddziału powołuje Koła, określając 

terenem ich działania. 

 

4. Władzami Koła są: 

 1) Zebranie Kola, 

 2) Zarząd Koła, 

 3) Komisja Rewizyjna Kola. 

 

§ 25 

 

1. Zebrania Kola odbywają się nie rzadziej niż raz w roku. 

 

2. Zebrania Sprawozdawczo - Wyborcze Koła odbywają się co 4 lata. 

 

3. Do kompetencji Zebrania Koła należy: 

 

 1) podejmowanie uchwal w sprawie sposobu realizacji celów  Stowarzyszenia i uchwał 

naczelnych władz Stowarzyszenia - na  terenie Kola, w tym jego preliminarza 

 2) wysłuchiwanie informacji Zarządu Kola z bieżącej działalności Koła. 

 

4. W razie braku quorum, następne zebranie może odbyć się bez względu na ilość obecnych   

w tym samym dniu. 

 

§ 26 

 

1. Do kompetencji Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Koła należy: 

 

 1) wybór władz Koła,, w tym przewodniczącego Zarządu Kola, 

 2) wybór delegatów na zebranie ogólne Stowarzyszenia, 

 3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz Kola, 

 4) podejmowanie uchwał w sprawie realizacji celów Koła na okresy kadencyjne, 

 5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła na podstawie złożonego 

sprawozdania. 

 

2. Zawiadomienia o Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym winny być wysłane najpóźniej 

na dwa tygodnie przed terminem. W zawiadomieniu należy podać proponowany porządek 

obrad. 
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3. W razie braku quorum następne zebranie może odbyć się bez względu na ilość obecnych   

w tym samym dniu. 

 

4. Wybory do władz Koła przeprowadza się w głosowaniu tajnym. 

 

 

§ 27 

 

Na wniosek pisemny co najmniej 1/2 członków Koła, Komisji Rewizyjnej Koła lub Zarządu 

Głównego Stowarzyszenia, Zarząd Koła Zwołuje Zebranie Nadzwyczajne Koła w terminie     

7 dni od otrzymania wniosku. 

 

§ 28 

 

1. Zarząd Koła wybierany jest w liczbie 3-5 członków i posiada następujące uprawnienia: 

 1) realizuje podstawowe cele Stowarzyszenia na terenie działania Kola, 

 2) opracowuje plany działalności Kola, 

 3) wykonuje uchwały i postanowienia władz naczelnych Stowarzyszenia oraz Kola, 

 4) składa sprawozdania z działalności Kola na Ogólnym Zebraniu, 

 

2. Prezes Zarządu Koła lub upoważniony przez niego członek Zarządu reprezentuje Koło na 

zewnątrz. 

 

3. Zarząd Koła gospodaruje funduszami Kola w granicach określonych preliminarzem 

finansowym. 

 

§ 29 

 

1. Komisja rewizyjna Koła wybierana jest w liczbie 3 członków, spośród których wyłania się 

przewodniczącego Komisji. 

 

2. Do zadań Komisji należy; 

 1) kontrola finansowa działalności Kola, 

 2) składanie sprawozdań z kontroli działalności finansowej i majątkowej Kola na 

Ogólnym Zebraniu oraz na Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym, 

 3) występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

 4) współpraca z Główną Komisją Rewizyjną. 

 

3. Komisja Rewizyjna Kola 1 egzemplarz sprawozdania ze swojej działalności przedkłada 

Zarządowi Koła co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zebrania Sprawozdawczo - 

Wyborczego Koła. 
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ROZDZIAŁ VII 
 

 

Podejmowanie zobowiązań 
 

 

§ 30 

 

1. Do ważności podejmowanych zobowiązań majątkowych i finansowych Stowarzyszenia 

wymagane są podpisy Prezesa Zarządu Głównego i skarbnika lub osoby upoważnionej 

przez Zarząd Główny. 

 

2. W sprawach dotyczących Kola wymagane są podpisy przewodniczącego i skarbnika lub 

osoby upoważnionej przez Zarząd Kola. 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

 
Fundusze i majątek Stowarzyszenia 

 

§ 31 

 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: fundusze pieniężne, ruchomości i nieruchomości. 

 

2. Na fundusz Stowarzyszenia składają się: 

 1) wpływy ze składek członkowskich, 

 2) dotacje, 

 3) darowizny i zapisy. 

 

3. Koła Stowarzyszenia uprawnione są do dysponowania majątkiem Stowarzyszenia w granicach 

upoważnień udzielonych im przez Zarząd Główny. 

 

 

 

ROZDZIAŁ IX 
 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 
 

§ 32 

 

Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Zebranie Ogólne Stowarzyszenia większością 2/3 

głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Ogólne Stowarzyszenia 

większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.  
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2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Zebranie ogólne wyznacza 

Komisję Likwidacyjną lub likwidatorem jest Zarząd. 

 

3. W przypadku likwidacji lub rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek zostanie przekazany 

na rzecz Caritas Archidiecezji Przemyskiej. 

_________________________________________________________________________ 

 

Zarząd  Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „CARITAS" z siedzibą w Przemyślu, 

zaświadcza, że niniejszy tekst jednolity Statutu  Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży 

„CARITAS" z siedzibą w Przemyślu jest zgodny z tekstem pierwotnym statutu Stowarzyszenia 

z dnia 12.12.2005 r., z uwzględnieniem późniejszych zmian.  
                                                                                                   Przemyśl, dnia 8 lipca 2013 r. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skarbnik                                               Prezes                                      Sekretarz 


