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Tekst jednolity Statutu

STATUT
Centralnego Stowarzyszenia Hodowców Psów Rasowych „Dogs of the World”
we Wroczynach
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę : Centralne Stowarzyszenie Hodowców Psów Rasowych
„Dogs of the World”, zwane dalej Stowarzyszeniem, i jest dobrowolnym,
samorządnym zrzeszeniem w zakresie hodowli psów rasowych.
§2
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną od dnia rejestracji w Krajowym
Rejestrze Sądowym i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
– Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 210).
§3
1. Terenem działania Stowarzyszenia i siedzibą jego władz jest obszar
Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Wroczyny, gmina Kutno.
§4
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do
prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać
określone zadania innym podmiotom.
§5
1. Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci oraz logo. Wzór pieczęci i logo
ustala Zarząd Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie może posiadać własny organ prasowy oraz serwis
internetowy.
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych
organizacji kynologicznych.
Rozdział II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§6
Stowarzyszenie, działając na rzecz hodowców oraz hodowli psów rasowych ma na
celu :
1) organizację hodowli psów rasowych,
2) propagowanie posiadania psów rasowych,
3) dokumentowanie pochodzenia psów,
4) zrzeszanie hodowców i miłośników hodowli,
5) prowadzenie dokumentacji hodowlanej zgodnie z przepisami, księgami
rodowodów i certyfikatów, rejestrami przydomków hodowlanych,
6) organizację szkoleń, pokazów, wystaw, konkursów,
7) udzielanie informacji na temat prowadzenia ras psów,
8) przestrzeganie ogólnych zasad etycznych przez członków,
9) przyczynienie się do rozwoju polskiej kynologii,
10)propagowanie humanitarnego postępowania ze zwierzętami,
11)zwiększanie społecznej wiedzy na temat właściwego postępowania ze
zwierzętami.
§7
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :
1) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym, w tym
wobec podmiotów trzecich oraz organów administracji publicznej,
samorządowej, itp.,
2) wspieranie społecznych inicjatyw dotyczących humanitarnego postępowania
ze zwierzętami,
3) organizowanie spotkań informacyjnych na temat ras psów, ich wymagań
oraz prowadzenia hodowli psów rasowych,
4) budzenie świadomości społecznej poprzez poruszanie problemu agresji
w stosunku do zwierząt,
5) aktywne uczestnictwo członków Stowarzyszenia w jego działalność
poprzez organizowanie wystaw psów rasowych, a także angażowanie
licznych osób spoza Stowarzyszenia do brania w nich udziału,
6) udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy prawnej w ramach prowadzonej
przez nich hodowli,
7) w miarę możliwości udzielanie pomocy przy tworzeniu nowych hodowli
psów rasowych,
8) organizowanie imprez okolicznościowych,
9) współpracę z innymi organizacjami o zbieżnych celach, w tym
z organizacjami międzynarodowymi,
10)informowanie o działalności Stowarzyszenia,
11)wydawanie książek, broszur, gazet, płyt CD, fotografii, kalendarzy i plakatów
oraz tworzenie stron internetowych,
12)prowadzenie dokumentacji hodowli, rozrodu i pochodzenia psów,
13)prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie hodowli psów,
14)inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.
2. Stowarzyszenie może ustanowić odznaki i medale honorowe i
przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i

prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Stowarzyszenie lub dla
samego Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie może także przyznawać medale i odznaczenia wyróżniającym
się psom na organizowanych przez Stowarzyszenie wystawach.
4. W ramach Stowarzyszenia mogą powstawać kluby lub zespoły
hodowców i miłośników poszczególnych ras lub grup ras psów.
§8
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności
gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być
przeznaczony do podziału między jego członków. Podjęcie działalności gospodarczej
przez Stowarzyszenie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
§ 10
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, zainteresowana
hodowlą psów rasowych.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna
zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zdeklarowała na jego
rzecz pomoc finansową, merytoryczną lub rzeczową. Osoba prawna działa
w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna zasłużona szczególnie dla
rozwoju hodowli psa rasowego w Polsce.
§ 11
1.

2.

Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą
oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacenia opłaty
członkowskiej oraz opłacania składek, a ponadto :
a) osoby fizyczne : imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia,
adres, numer PESEL,
b) osoby prawne : nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer REGON,
dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi
do rejestru.
O przyjęciu w poczet członków towarzyszenia decyduje Zarząd w formie
uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie
zainteresowanego.

3.

Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do
Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest
ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od dnia
otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.
§ 12

1. Członek zwyczajny ma prawo do :
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia oraz
dotyczących działalności Stowarzyszenia,
3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu
Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,
4) korzystać z dorobku, majątku i wszelkich form działalności
Stowarzyszenia,
5) udziału
we
wszystkich
imprezach
organizowanych
przez
Stowarzyszenie.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest :
1) brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
2) przestrzegać
postanowień
Statutu
oraz
uchwał
organów
Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia, o ile zostaną one ustalone w stosownym trybie,
4) propagowania
właściwej
postawy
etyczno-moralnej
oraz
przeciwstawianie się nieuczciwym i nieetycznym zachowaniom
hodowców psów,
5) nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia.
§ 13
1. Członek wspierający posiada prawa określone w § 12 ust. 1, z wyjątkiem
czynnego i biernego prawa wyborczego.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym –
w statutowych władzach Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 12 ust. 2.
§ 14
1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek :
1) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim
uregulowaniu wszelkich zobowiązań względem Stowarzyszenia,
2) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej
zdolności do czynności prawnych lub utraty praw publicznych,
3) likwidacji lub ogłoszenia upadłości członka będącego osobą prawną,
4) wykluczenia.
2. Wykluczenie członka następuje w przypadku :
1) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy
niż 3 miesiące,
2) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,

3.

4.

5.
6.

3) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka
Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,
4) działania będącego niezgodnym z zasadami hodowli przyjętymi przez
Stowarzyszenie w Regulaminie Hodowli,
5) zawinionego niewykonywania obowiązków statutowych,
6) działania na szkodę Stowarzyszenia.
Członek Stowarzyszenia może być zawieszony w prawach członkowskich
w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów
Stowarzyszenia na okres od 3 miesięcy do 1 roku. Zawieszenie w prawach
członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych,
a w szczególności prawa do udziału w imprezach, wystawach i spotkaniach
organizowanych przez Stowarzyszenie.
O wykluczeniu i zawieszeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed
podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie
lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie
powiadamia pisemnie zainteresowanego.
Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt 1-4 stwierdza
Zarząd w formie uchwały. Przepis ustępu 4 stosuje się odpowiednio.
Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3, 4 i 5 przysługuje
zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie
1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego
Zebrania Członków jest ostateczna.
§ 15

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna , która za
swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc
w realizacji celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa
w § 11 ust. 1 lit. b) oraz oświadczenia o zakresie deklarowanej pomocy na
rzecz Stowarzyszenia.
2. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 14.
Rozdział IV
ORGANY STOWARZYSZENIA
§ 16
Organami Stowarzyszenia są :
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd Stowarzyszenia,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 17
1. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne
Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia.
2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 5-letnią kadencję do
czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat Członków

Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu
odbywającym się po roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
3. Mandat członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji
z powodu :
a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
b) pisemnej rezygnacji,
c) odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3
głosów.
4. W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej 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 może ulec wymianie nie więcej niż 1/3 składu
organu.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
w sytuacjach w skazanych w ustępie 2 i ust. 3 lit. b pełni on swoją funkcję do
czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie
postanowi inaczej.
§ 18
1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile
Statut nie stanowi inaczej w głosowaniu jawnym. Na wniosek choćby jednej z
uczestniczących w posiedzeniu organu osób przeprowadza się głosowanie
tajne.
2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy
co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia
uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez
członków obecnych.
3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może
być wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym
terminie.
§ 19
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu,
przynajmniej raz w roku kalendarzowym.
2. W Walnym Zebraniu biorą udział :
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający.
3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do końca
czerwca każdego roku.
5. O terminie, miejscu oraz porządku Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia na stronie internetowej lub pocztą
elektroniczną lub faksem lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej na 7 dni
przed terminem Zebrania.

6. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej
lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie
po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać
w ciągu 1 miesiąca od chwili złożenia wniosku.
7. Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek
obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony
przez Zarząd o inne punkty.
§ 20
1. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia w szczególności
należy:
a) uchwalanie
programów
organizacyjnej
i
finansowej
działalności
Stowarzyszenia,
b) uchwalenie regulaminów działania władz Stowarzyszenia w tym Regulaminu
Hodowli,
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności
Stowarzyszenia,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia
z działalności minionej kadencji,
e) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium
ustępującemu Zarządowi,
f) wybór Prezesa i Członków Zarządu,
g) wybór członków Komisji Rewizyjnej,
h) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,
i) ustalanie wysokości składek członkowskich,
j) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego
majątku,
k) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
l) powoływanie i likwidacja oddziałów Stowarzyszenia,
m) powoływanie grup i klubów hodowców działających wewnątrz Stowarzyszenia,
n) nadawanie, na wniosek Zarządu lub dziesięciu członków Stowarzyszenia,
godności Członka Honorowego Stowarzyszenia,
o) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz
w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.
2. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany
porządek obrad może być przez Walne Zebranie Stowarzyszenia zmieniony lub
rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany
Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu
Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.
§ 21
ZARZĄD
1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków : Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika
i w miarę potrzeby dwóch członków.

2. Podział stanowisk wewnątrz Zarządu jest dokonywany w wyniku uchwały
podjętej przez Zarząd na pierwszym posiedzeniu Zarządu po dokonaniu
wyboru.
3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności
zastępuje go Wiceprezes.
4. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
5. Do reprezentowania Stowarzyszenia w przedmiocie praw i obowiązków
majątkowych i niemajątkowych Stowarzyszenia uprawnieni są dwaj
członkowie Zarządu łącznie lub Prezes Zarządu samodzielnie.
§ 22
1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy :
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania,
b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
c) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,
d) uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
e) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
f) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu
Stowarzyszenia,
h) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami
podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach
niewymagających kolektywnego działania.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.
5. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.
§ 23
KOMISJA REWIZYJNA
1. Komisja Rewizyjna składa się od trzech do pięciu członków.
2. Komisja
Rewizyjna
wybiera
ze
swojego
grona
Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej
działalności Zarządu,
b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków
w przedmiocie absolutorium Zarządowi,
c) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
d) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
e) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania.
4. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji
Rewizyjnej.
5. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:
a) będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
6. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne.
Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji jest

równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta
dotyczy.
§ 24
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo
uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.
Rozdział V
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA
§ 25
1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które
służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z :
a) składek członkowskich,
b) dotacji,
c) środków otrzymanych od sponsorów,
d) darowizn,
e) zapisów i spadków,
f) dochodów z własnej działalności,
g) dochodów z majątku.
3. Składki wpłacane są według zasad określonych przez Walne Zebranie Członków.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
6. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania
Członków:
a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
b) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
c) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
d) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres
dłuższy niż 3 lata,
e) przyjęcie lub odrzucenie spadku.
§ 26
Zabronione jest :
1) udzielanie
pożyczek
lub
zabezpieczanie
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, dalej zwanymi „osobami
bliskimi”,
2) przekazywanie 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,
3) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia 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,
4) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby
bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyższych niż rynkowe.
§ 27
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach
i w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych.
2. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie
decyduje Walne Zebranie.
Rozdział VI
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 28
Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne
Zebranie Członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością
dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
Stowarzyszenia; § 18 nie stosuje się.
§ 29
1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania
powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków Stowarzyszenia ; § 18 nie stosuje się.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie
wyznaczy innych likwidatorów.
3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie
z uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
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