S T A T U T
STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO „KWITNĄCE OGRODY"
z siedzibą w Skawinie ul. Działkowców 8
ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Stowarzyszenie Ogrodowe „Kwitnące Ogrody" z siedzibą w Skawinie, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa
na podstawie Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r, o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie działa zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej i obowiązującym prawem.
3. Stowarzyszenie ma prawo używać własnego godła, hymnu, sztandarów, odznak i pieczęci, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
4. Nazwa Stowarzyszenia może być stosowana w formie skrótu: „SO Kwitnące Ogrody w Skawinie”
5. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Skawina.
6. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie
innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
7. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
8. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej
autonomii.
9. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
10. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.
ROZDZIAŁ II. CELE, ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI
§ 2
Cele i zadania Stowarzyszenia realizowane są poprzez:
1. Prowadzenie Ogrodu Działkowego
2. Rozwój ogrodu w sposób zapewniający działkowcom i ich rodzinom prowadzenie upraw ogrodniczych oraz
aktywnego wypoczynku,
3. Przywracanie lokalnej społeczności terenów zdegradowanych.
 Zakładanie, zagospodarowywanie i prowadzenie rodzinnych ogrodów działkowych, budowę i rozbudowę
oraz utrzymanie we właściwym stanie infrastruktury, budynków, budowli i urządzeń przeznaczonych do
wspólnego i równoprawnego z nich korzystania na prowadzonych przez siebie ogrodach działkowych,
organizowanie i udzielanie pomocy oraz poradnictwa prawnego, ekonomicznego, ogrodniczego w zakresie
zagospodarowania działek i prowadzenia upraw ogrodniczych.
4. Ochrona środowiska przyrodniczego oraz podnoszenie standardów ekologicznych otoczenia.
 Wykonywanie zadań w zakresie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym działanie na
rzecz wszechstronnego rozwoju ogrodnictwa działkowego, propagowanie racjonalnego wykorzystania
terenów miejskich, wszechstronne działanie na rzecz ochrony przyrody i środowiska, propagowanie wiedzy
ogrodniczej, zwłaszcza poprzez szkolenia, wykłady, prelekcje.
5. Poprawa warunków socjalnych lokalnej społeczności.
 Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym prowadzenie
działalności społecznej, wychowawczej, wypoczynkowej, rekreacyjnej i innej na rzecz społeczności
lokalnych. Współpracę z samorządami terytorialnymi, administracją rządową, szkołami, uczelniami
wyższymi, organizacjami społecznymi i zawodowymi oraz przedsiębiorcami i innymi instytucjami w
zakresie realizacji swoich celów.
6. Obrona interesów działkowców, członków Stowarzyszenia Ogrodowego „Kwitnące Ogrody” w związku z
użytkowaniem przez nich działek.
 Uchwalenie regulaminu określającego szczegółowe zasady dotyczące zagospodarowania i użytkowania
działek oraz funkcjonowania i zagospodarowania ogrodów, zgodne z zasadami współżycia społecznego i
obowiązującymi przepisami prawa.

7.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów
statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest
przeznaczany na realizację celów statutowych.

ROZDZIAŁ III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§3
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem
wspierającym Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie posiada członków:
 Zwyczajnych
 Wspierających
 Honorowych

1.

2.
3.
5.

6.




7.

8.
9.
10.
11.

§4
Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca użytkownikiem lub
współużytkownikiem działki Stowarzyszenia Ogrodowego „Kwitnące Ogrody".
Osoba ubiegająca się o członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu składa pisemne oświadczenie woli
(deklarację) o chęci przystąpienia do Stowarzyszenia.
Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu miesiąca od daty
złożenia deklaracji.
Zarząd ma prawo do odmowy przyznania członkostwa w Stowarzyszeniu w przypadku powzięcia istotnych
informacji o złej opinii kandydata, jego działaniu na szkodę ogrodu lub innych użytkowników albo
powzięcie innych ważnych informacji od obecnych członków Stowarzyszenia, przemawiających za
odmową przyznania członkostwa. Odmowa następuje w formie uchwały zarządu z uzasadnieniem i
pouczeniem o prawie i trybie odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty
doręczenia uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała
Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
Po przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia członek wpłaca:
Wpisowe,
Opłatę inwestycyjną,
Składkę członkowską za rok bieżący,
Pozostałe opłaty uchwalone przez walne zebranie zgodnie z niniejszym statutem oraz zaległości i obciążenia
płatnicze.
Zwalnia się z obowiązku uiszczenia opłaty inwestycyjnej współmałżonka lub osobę bliską członka
Stowarzyszenia użytkownika lub współużytkownika działki, byłego współmałżonka przejmującego działkę
po śmierci lub rozwodzie członka.
Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna,
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej
nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w
działalność i rozwój Stowarzyszenia.
Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo, co
najmniej 3 członków Stowarzyszenia.

§5
Członkowie Zwyczajni mają prawo:
1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.

Jednego głosu podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, złożonego osobiście lub przez
pełnomocnika, z tym, że pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej.
3. Korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
4. Uzyskiwania informacji, co do działalności Stowarzyszenia.
5. Zwracania się do organów Stowarzyszenia o ochronę swoich praw i interesów w zakresie członkostwa w
Stowarzyszeniu i użytkowania działki.
6. Korzystania z urządzeń i obiektów Stowarzyszenia Ogrodowego „Kwitnące Ogrody".
7. Wskazania osoby bliskiej, jako swojego następcę na wypadek śmierci, której należy przydzielić użytkowaną
przez niego działkę, a Stowarzyszenie będzie rekomendować ją, jako następcę odpowiednim podmiotom.
8. Złożenia wniosku o ustanawianie opiekuna użytkowanej działki na okres nie dłuższy niż jeden rok.
9. Korzystania z poradnictwa Stowarzyszenia w zakresie zagospodarowania działki i upraw ogrodniczych.
10. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
11. Zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia.
2.

§6
Członkowie Zwyczajni mają obowiązek:
1. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów statutowych.
2. Uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków.
3. Przestrzegania przepisów prawnych, postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia
oraz zasad współżycia społecznego.
4. Regularnego opłacania składek w terminie ustalonym zgodnie z paragrafem § 13 punkt H niniejszego
Statutu, a w przypadku zwłoki - uiszczania zaległych opłat wraz z obowiązującymi odsetkami ustawowymi.
5. Regularnego uiszczania bieżących opłat naliczanych przez Zarząd Stowarzyszenia, w tym za energię
elektryczną, wodę oraz wywóz odpadów komunalnych, w ustalonych terminach, a w przypadku zwłoki uiszczania zaległych opłat wraz z obowiązującymi odsetkami ustawowymi.
6. Aktualizowania danych do korespondencji, danych osobowych, numeru telefonu, danych e-mail.
7. Użytkowania działki zgodnie z regulaminami Stowarzyszenia.
8. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
9. Działania w interesie Stowarzyszenia i jego członków.
§7
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.
1. Członek Wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania
Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Członkowie Wspierający i Honorowi mają prawo uczestniczenia w uroczystych i jubileuszowych
zebraniach Stowarzyszenia.
3. Członkowie Honorowi i Wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.
4. Członkowie Honorowi są zobowiązani do:




Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia,
Godnego reprezentowania Stowarzyszenia,
Aktualizowania danych osobowych, numeru telefonu kontaktowego,

adresu do korespondencji, danych e-mail,
§8
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1.
2.

Dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu.
Wykluczenia przez Zarząd:



Z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12
miesięcy,
 Z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych i regulaminowych, nieprzestrzegania postanowień,
uchwał władz Stowarzyszenia oraz zasad współżycia społecznego,
 Działania na szkodę Stowarzyszenia,
 Wskutek wygaśnięcia prawa użytkowania działki w Stowarzyszeniu Ogrodowym „Kwitnące Ogrody”,
 Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 Likwidacji ogrodu lub jego części,
 Likwidacji lub rozwiązania Stowarzyszenia,
3. Wypowiedzenie, o którym mowa w paragrafie § 8 punkt 1 może być dokonane tylko w sytuacji
uregulowania wszelkich zobowiązań wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu. Zarząd może w
uzasadnionych przypadkach zwolnić członka z obowiązku przewidzianego w zdaniu poprzedzającym.
4. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do
Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest
rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest
ostateczna.
5. W czasie od podjęcia uchwały w sprawie pozbawienia członkostwa do rozstrzygnięcia organu drugiej
instancji, o którym mowa w punkcie 4 niniejszego paragrafu, osoba, co, do której podjęto uchwałę,
pozostaje zawieszona w prawach członkowskich Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA
§9
Władzami Stowarzyszenia są:
A. Walne Zebranie Członków,
B. Zarząd,
C. Komisja Rewizyjna,
D. Komisja Rozjemcza,

§ 10
1.

Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w
pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

2.

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 trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

3.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,
przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w
drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia Statutu
stanowią inaczej.
§ 11
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.
Walne Zebranie Członków
§ 12

1.
2.
3.
A.
B.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebrania dzielą się na:
Sprawozdawcze, które zwołuje się raz w roku, w terminie do 31 maja,
Sprawozdawczo-wyborcze, które zwołuje się raz na 5 lat w terminie do 31 maja,
Zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni
przed terminem Walnego Zebrania Członków. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się
zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania
Członków.
4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
A.
B.
C.
6.

Z własnej inicjatywy,
Na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
Na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 30 dni od daty zgłoszenia wniosku
lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 13
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
A. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
B. Uchwalanie zmian Statutu,
C. Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
D. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej
E. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
F. Rozpatrywanie od wołań od uchwał Zarządu,
G. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
H. Podejmowanie uchwały w sprawie wysokości i terminu wpłaty składki członkowskiej i opłat,
I. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
J. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz
Stowarzyszenia.
Zarząd
§ 14
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd liczy 5 do 7 osób. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa Zarządu i jednego
Wiceprezesa Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia
Zarządu zwołuje Prezes.
4. Funkcji członka Zarządu nie może sprawować osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków
Zarządu. W przypadku jednakowej liczby głosów „za" i „przeciw", decydującym jest głos Prezesa Zarządu.
§ 15
Do kompetencji Zarządu należy:
A. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
B. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
C. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
D. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
E. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

F. Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
G. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
H. Uchwalanie regulaminów określających szczegółowe zasady zagospodarowania, użytkowania oraz
funkcjonowania ogrodów zgodnie z zasadami współżycia społecznego,
I. Przedstawianie propozycji, co do wysokości i terminu wpłaty składki członkowskiej i opłat,
J. Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna
§ 16
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób, w tym Przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu
Komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.
§ 17
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
A. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
B. Ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
C. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu
Stowarzyszenia,
D. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
E. Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
F. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
G. Wyrażanie zgody na podejmowanie decyzji, o których mowa w paragrafie § 22 punkt 3 Statutu.
§ 18
Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:
A. Żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
B. Żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych Wyjaśnień.
§ 19
1. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze
stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem.
2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pozostawać z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, wspólnym
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
Być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe,
B.
Otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenia w wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
ogłoszone przez Prezes Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni,
A.

Komisja Rozjemcza
§ 20
1. Komisja Rozjemcza prowadzi działalność mediacyjną, rozjemczą i orzekającą.
2. Komisja Rozjemcza składa się z 5 osób w tym, przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu
Komisji.

3. Komisja Rozjemcza podejmuje uchwały w formie postanowień lub orzeczeń.
§ 21
Do kompetencji komisji rozjemczej należy:
A. Prowadzenie mediacji i rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia,
B. Rozpatrywanie spraw spornych i od wołań członków SO „Kwitnące Ogrody” od uchwał zarządu lub komisji
rewizyjnej,
C. Prowadzenie mediacji w sporach pomiędzy członkami SO „Kwitnące Ogrody”, zawarcie ugody następuje w
formie pisemnej, jeśli mediacja nie zakończy się ugodą, sprawę przejmuje Zarząd,
D. Rozpatrywanie spraw związanych z naruszeniem postanowień statutu i regulaminów Stowarzyszenia.
§ 22
1. Strony, które zawarły ugodę, zobowiązane są do jej wykonania i przestrzegania zawartych w niej
ustaleń.
2. Jeżeli jedna ze stron (lub obie) nie wywiązują się z warunków ugody, sprawę rozstrzyga zarząd.
3. Członkowi SO „Kwitnące Ogrody” przysługuje prawo odwołania się od orzeczeń komisji rozjemczej
do walnego zebrania w terminie do 30 dni od daty otrzymania orzeczenia. Odwołanie wnosi się za
pośrednictwem zarządu.
4. Ugoda sprzeczna z prawem powszechnie obowiązującym, postanowieniami statutu lub regulaminu
Stowarzyszenia jest z mocy prawa nieważna. Stwierdzenie nieważności należy do walnego zebrania.
ROZDZIAŁ V. MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA
§ 23
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
A.
Składki członkowskie,
B.
Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
C.
Dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd, po
uzyskaniu zgody Komisji Rewizyjnej.
§ 24
Zabrania się:
A. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz
pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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 w niniejszym
Statucie „osobami bliskimi",
B. 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,
C. Wykorzystywania 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 z
celu statutowego,
D. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej
organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po
cenach wyższych niż rynkowe,
Sposób Reprezentacji
§ 25

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest
Prezes Zarządu działający z członkiem Zarządu lub Wiceprezes Zarządu działający z członkiem Zarządu łącznie.

ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 26
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną
większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym
terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia Statutu
stanowią inaczej.
§ 27
1. W przypadku likwidacji części ogrodu działkowego, do którego Stowarzyszenie posiada odpowiedni tytuł
prawny, odszkodowanie za zlikwidowany majątek stanowiący własność Stowarzyszenia, przeznacza się na
dofinansowanie pozostałej części ogrodu, a członkom Stowarzyszenia, którzy utracili w ten sposób swe
działki, wypłacane jest zadośćuczynienie.
2. W przypadku likwidacji działki ogrodu działkowego, do którego Stowarzyszenie posiada odpowiedni tytuł
prawny, odszkodowanie za majątek i mienie na zlikwidowanej działce przysługuje dla użytkownika działki
według wartości jego odtworzenia.
§ 28
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością
2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym
terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. Likwidatorem może być także osoba niebędąca członkiem Stowarzyszenia
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