Statut Stowarzyszenia Klaster Turystyczny Obszaru BIT
I.
Rozdział
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie o nazwie Klaster Turystyczny Obszaru BIT w dalszych postanowieniach
statutu zwane Stowarzyszeniem jest dobrowolną, trwałą organizacją osób fizycznych i
prawnych, która działa na rzecz turystyki, współpracy przedsiębiorstw, innowacyjności oraz
rozwoju gospodarczego regionu.
§2
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) i niniejszego Statutu,
i posiada osobowość prawną.
§3
1. Siedzibą stowarzyszenia jest Bydgoszcz.
2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie koncentruje swoją aktywność na obszarze województwa kujawskopomorskiego w szczególności obszaru wiodącego Bydgoszcz - Inowrocław -Toruń (BIT).
4. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§4
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji.
§5
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§6
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do
prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym również
członków stowarzyszenia.
II.
Rozdział
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§7
Misją stowarzyszenia jest budowa silnego ośrodka współpracy branży turystycznej
w obszarze BIT oraz przekształcenie obszaru BIT w wiodący w Polsce obszar recepcji turystycznej
oferującej zintegrowany i najwyższej jakości produkt turystyczny spełniający wymogi i potrzeby
współczesnych odwiedzających jednodniowych i turystów, zarówno krajowych jak i zagranicznych.
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§8
Celem działania stowarzyszenia jest:
1) Rozwój powiązań kooperacyjnych pozwalających na osiągnięcie efektu synergii w
rezultacie połączenia i wykorzystania potencjału osób, przedsiębiorstw, jednostek
naukowych, administracji publicznej i instytucji otoczenia biznesu.
2) Wspieranie innowacyjności i rozwoju gospodarczego,
3) Podejmowanie działań i inicjatyw wspomagających rozwój i funkcjonowanie
podmiotów gospodarczych branży turystycznej, bez względu na ich formę prawną
i prawne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej
4) Współpraca ze sferą naukową i badawczo – rozwojową.
§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) Nawiązywanie, rozwijanie i utrzymanie silnych związków kooperacyjnych pomiędzy
podmiotami działającymi w turystyce, ze szczególnym uwzględnieniem małych
i średnich przedsiębiorstw oraz nawiązanie i rozwój współpracy przedsiębiorstw
z instytucjami naukowo badawczymi w zakresie działalności B+R oraz innowacyjności.
2) Dążenie do zapewnienia Członkom optymalnych warunków wzrostu efektywności
i innowacyjności, a także ułatwienie adaptacji do szybko zmieniających się
i różnicujących wymagań rynku.
3) Podniesienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw działających
w branży.
4) Wzmacnianie współpracy przedsiębiorstw, samorządów lokalnych, szkół, instytucji
naukowych, otoczenia biznesowego oraz organizacji pożytku publicznego dla
zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem obszaru wiodącego BIT.
5) Promocję działań klastrowych jako innowacyjnej strategii rozwoju społecznogospodarczego Polski.
6) Zapewnienie dostępu do usług wsparcia biznesu.
7) Zapewnienie dostępu do usług laboratoryjnych i możliwości tworzenia oraz testowania
innowacyjnych produktów i usług.
8) Popularyzację postaw proinnowacyjnych w społeczeństwie.
9) Wspieranie działalności nastawionej na internacjonalizację i rozwój eksportu.
10) Organizację
wspólnych
projektów
edukacyjnych,
badawczo-rozwojowych
i inwestycyjnych Członków.
11) Reprezentację Członków Stowarzyszenia w kontaktach z administracją publiczną.
12) Reprezentacja Członków i regionu w kontaktach ponadregionalnych oraz
międzynarodowych.
13) Inicjowanie i rozwój kontaktów z innymi porozumieniami branżowymi i instytucjami
otoczenia biznesu.
14) Działalność lobbingową.
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III. Rozdział
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 10
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 11
Stowarzyszenie posiada członków:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
§ 12
1. Członkiem Założycielem Stowarzyszenia są osoby fizyczne uczestniczące w Zebraniu
Założycielskim, które zadeklarowały przyjęcie roli członka zwyczajnego i wypełnianie
obowiązków określonych w § 18.
2. Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia, członkowie założyciele stają się
automatycznie członkami zwyczajnymi, bez konieczności posiadania rekomendacji.
§ 13
1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność
do czynności prawnych, utożsamia się z zasadami i celami Stowarzyszenia określonymi
w statucie, złoży pisemną deklarację i posiada rekomendację dwóch członków
Stowarzyszenia.
2. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd w formie uchwały, a do czasu
jego powołania Walne Zebranie Stowarzyszenia.
§ 14
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
2. Przyjęcia nowych członków wspierających dokonuje Zarząd w formie uchwały.
3. Osoby prawne, realizując prawa członka wspierającego, działają jedynie poprzez
swojego przedstawiciela na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
§ 15
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła
wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkostwo honorowe jest nadawane jest na podstawie uchwały Walnego Zebrania
na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
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§ 16
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) Udziału w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z głosem stanowiącym,
2) Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
3) Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
4) Udziału w zebraniach, wykładach oraz innych formach działania Stowarzyszenia,
5) Zgłaszania postulatów i wniosków wobec Władz Stowarzyszenia, a dotyczących
działalności Stowarzyszenia,
6) Korzystania w pierwszej kolejności z działań promocyjnych realizowanych przez
Stowarzyszenia,
7) Korzystania z pomocy organizacyjnej i materiałów Stowarzyszenia.
§ 17
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) Brania czynnego udziału w realizacji zadań Stowarzyszenia,
2) Propagowania i realizacji celów Stowarzyszenia,
3) Przestrzegania statutu, uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia oraz dbałości o jego
dobre imię,
4) Terminowego opłacania składek.
§ 18
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w obradach statutowych
władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia.

§ 19
1. Członkowie wspierający – osoby prawne uczestniczą w pracach Walnego Zebrania
Stowarzyszenia poprzez swoich przedstawicieli,
2. Każdego członka reprezentuje jeden przedstawiciel,
3. Przedstawiciel, o którym mowa w ust. 2 może być w trakcie kadencji zmieniony przez
organ delegujący.
§ 20
1. Członkostwo ustaje na skutek:
1) pisemnej rezygnacji zgłoszonej Zarządowi Stowarzyszenia,
2) skreślenia na mocy decyzji Zarządu,
3) wykluczenia członka ze Stowarzyszenia na mocy decyzji Zarządu,
4) ustania bytu prawnego Stowarzyszenia lub osoby prawnej będącej członkiem
Stowarzyszenia,
5) zgonu członka, lub utraty zdolności do czynności prawnych.
2. Członek Stowarzyszenia może być przez Zarząd skreślony z listy członków, jeżeli:
1) zalega z opłatą składek,
2) nie bierze udziału w realizacji zadań i celów Stowarzyszenia.
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3. Członek Stowarzyszenia może zostać przez Zarząd wykluczony ze Stowarzyszenia lub
zawieszony w prawach członka jeżeli:
1) działa wbrew istotnym interesom Stowarzyszenia
2) narusza postanowienia Statutu
3) nie wykonuje uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia
4) swoją postawą i działalnością podważa wiarygodność Stowarzyszenia lub naraża je
na straty finansowe.
4. Członek Stowarzyszenia może na własny wniosek lub na uzasadniony wniosek trzech
członków zwyczajnych Stowarzyszenia zostać zawieszony w prawach członka na okres
1 roku.
5. Decyzja o skreśleniu, wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członka podejmuje
Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.
6. Od decyzji o przyjęciu, skreśleniu, wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członka
przysługuje zainteresowanemu odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
7. Uchwała o ustaniu członkostwa w przypadku określonym w ust 1 pkt. 2 i 3 winna być
doręczona członkowi Stowarzyszenia na piśmie wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o
trybie odwołania.
8. Ze Stowarzyszenia nie można wykluczyć członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed
uprzednim odwołaniem ich ze składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

IV.
Rozdział
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 21
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 22
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu tajnym, z wyjątkiem wyboru władz, który odbywa się podczas
Zebrania Założycielskiego.
§ 23
1. Jeżeli szczegółowe postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały i decyzje
władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ich ważności
wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
2. Na posiedzeniach Władz w drugim terminie kworum, o którym mowa w ust 1 nie
obowiązuje. Warunkiem zastosowania tej zasady jest ważne powiadomienie członków
władz co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia.
3. Głosowanie odbywa się jawnie, chyba że Statut lub uchwała władz stanowi inaczej.
4. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
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§ 24
1. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej
niż połowę składu organu.
2. Decyzje podjęte przez organ wymagają akceptacji najbliższego Walnego Zebrania.
§ 25
Walne Zebranie Stowarzyszenia jest najwyższą Władzą Stowarzyszenia.
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 26
1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście
2. We wszystkich głosowaniach każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje tylko
jeden głos.
§ 27
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 28
1. Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwoływane jest co najmniej raz do roku, nie
później niż w ciągu 6 miesięcy po upływie okresu sprawozdawczego.
2. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania ustala Zarząd i zawiadamia o tym
członków nie późnej niż 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie Wyborcze Stowarzyszenia odbywają się w roku zakończenia kadencji,
nie później jednak niż po 3 latach.
§ 29
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd z własnej
inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 liczby członków
Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia jest zwoływane w terminie 30 dni od
daty zgłoszenia wniosku w sprawie zwołania i obraduje nad sprawami, do których
zostało powołane.
3. Termin, miejsce i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia
ustala Zarząd i zawiadamia o tym członków Stowarzyszenia nie później niż 14 dni przed
terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
§ 30
Do kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy w szczególności:
1) Uchwalenie zmian Statutu,
2) Uchwalenie programów działania Stowarzyszenia, w tym określenie głównych
kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
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3) Ustalenie liczebności oraz wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i sprawozdań
finansowych,
5) Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
6) Uchwalenie zasad przyjmowania nowych członków,
7) Ustalenie zasad nadawania godności członka honorowego Stowarzyszenia,
8) Ustalenie wysokości składek członkowskich,
9) Podejmowanie uchwał w sprawach finansowania wspólnych przedsięwzięć,
10) Podejmowanie uchwał merytorycznych i organizacyjnych regulujących działalność
Stowarzyszenia i jego organów,
11) Upoważnienie Zarządu do zaciągania kredytów, pożyczek oraz aplikowania o środki z
EFRR i EFRS, przystępowania do spółek i przedsięwzięć gospodarczych,
12) Rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków
Organizacji,
13) Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków,
wykluczenia ze Stowarzyszenia, bądź zawieszenia w prawach członka,
14) Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przekazania jego majątku.
§ 31
Ukonstytuowanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuje po ogłoszeniu wyników wyborów na
pierwszym posiedzeniu, któremu przewodniczy Przewodniczący Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

ZARZĄD
§ 32
Zarząd jest organem zarządzającym Stowarzyszenia i działa zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania Członków Stowarzyszenia.
§ 33
1. Zarząd składa się z 4 do 6 osób w tym Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Stowarzyszenia lub pod jego nieobecność jeden z
jego Wiceprezesów, stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji
Rewizyjnej oraz zaproszeni goście.
§ 34
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
2) Kierowanie działalnością Stowarzyszenia i pomiędzy Walnymi Zebraniami
Stowarzyszenia,
3) Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia
4) Zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia w ramach uchwalonego budżetu,
5) Zwoływanie Walnego Zebrania Stowarzyszenia
6) Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach określonych przez Walne Zebranie
Organizacji uprawnień,
7) Powoływanie biura Stowarzyszenia, jego dyrektora, głównego księgowego lub zlecenie
wykonywania funkcji biura wyspecjalizowanym podmiotom,
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8) Określenie wysokości wynagrodzenia dla Dyrektora Biura i Głównego Księgowego,
9) Opracowanie regulaminu pracy Zarządu,
10) Określenie zakresu pracy biura Stowarzyszenia i nadzór nad nim,
11) Przyjmowanie nowych członków, skreślanie z listy członków, wykluczanie i
zawieszanie w prawach członków Stowarzyszenia,
12) Ustalanie zasad zwrotu wydatków członkom Zarządu Stowarzyszenia związanych z
jego reprezentowaniem.
§ 35
1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz
2. Prezes Zarządu pełni funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy w
stosunku do osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu, o ile nie zostało powołane Biuro,
3. W przypadku powołania Biura funkcje Kierownika Zakładu pracy sprawuje Dyrektor
Biura, a w stosunku do dyrektora Biura Prezes Stowarzyszenia.
4. Prezes Zarządu pełni inne obowiązki przewidziane w Statucie.
5. W razie nieobecności Prezesa Zarządu lub niemożności wykonywania przez niego
powierzonych mu funkcji obowiązki Prezesa Zarządu pełni pisemnie upoważniony przez
niego Wiceprezes lub w razie jego niewyznaczenia -Wiceprezes najstarszy wiekiem.
§ 36
Zarząd zbiera się z inicjatywy Prezesa Zarządu co najmniej raz na kwartał. Prezes Zarządu
zwołuje posiedzenie Zarządu również na wniosek dwóch jego członków lub Komisji
Rewizyjnej.
KOMISJA REWIZYJNA
§ 37
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być zatrudnieni w Stowarzyszeniu, ani łączyć
tej funkcji z członkostwem w Zarządzie Stowarzyszenia.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący w miarę potrzeb lub na
żądanie jej członka, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Do ważności obrad
wymagana jest obecność przynajmniej dwóch jej członków, w tym przewodniczącego.
§ 38
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności
Stowarzyszenia,
2) ocena działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia oraz występowanie z
odpowiednimi wnioskami,
3) żądanie od Zarządu wyjaśnień w sprawie działalności Stowarzyszenia oraz określenia
terminu i sposobu usunięcia dostrzeżonych nieprawidłowości,
4) kontrola wysokości i terminowości wpłacania składek członkowskich,
5) występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu,
6) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Stowarzyszenia, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku
8

stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami działań
Zarządu.
V.
Rozdział
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 39
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości własne, ruchomości i inne prawa
majątkowe oraz środki pieniężne.
2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.
§40
Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1) ze składek członkowskich,
2) darowizn, spadków, zapisów,
3) odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia
4) dotacji, subwencji i ofiarności publicznej
5) dochodów z majątku Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 41
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, przystępować do spółek i
przedsięwzięć gospodarczych, których dochód przeznaczony jest na realizację celów
statutowych po spełnieniu wymogów przewidzianych przepisami prawa.
2. O podjęciu działalności gospodarczej, jej przedmiocie oraz zakończeniu, decyduje
Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.
3. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych,
w szczególności wspieraniu innowacyjności, współpracy podmiotów gospodarczych
oraz rozwoju gospodarczego i nie może być przeznaczony do podziału między jego
członków.
4. Stowarzyszenie może prowadzić następujące rodzaje działalności gospodarczej:
1) Wydawanie książek 58.11.Z
2) Pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z
3) Działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z
4) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z
5) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.03.Z
6) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych 62.09.Z
7) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność 63.11.Z
8) Działalność portali internetowych 63.12.Z
9) Pozostała działalność w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z
10) Stosunki międzyludzkie (public realations) i komunikacja 70.21.Z
11) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania 70.22.Z
12) Pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.B
9

13) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych 72.19.Z
14) Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z
15) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B
16) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z
17) Działalność organizacji profesjonalnych 94.12.Z 18)
18) Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców 94.11.Z
§ 42
1. Do reprezentowania Stowarzyszenia ma prawo Prezes lub Wiceprezes działający
samodzielnie.
2. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
Stowarzyszenia wymagane jest zgodne pisemne współdziałanie dwóch członków
Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Stowarzyszenia łącznie z innym członkiem
Zarządu.
VI.
Rozdział
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 43
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje
Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 44
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§ 45
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo o Stowarzyszeniach.
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