
STATUT
STOWARZYSZENIA na RZECZ SOŁECTW GMINY BYTÓW

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie na Rzecz Sołectw Gminy Bytów” i jest zwane 

dalej „Stowarzyszeniem”
2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.-

Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, wraz z późn. zm), a także na       
podstawie niniejszego statutu.

§ 2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest 

wieś Mądrzechowo.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o  

podobnym zakresie działania.

§ 3
1. Stowarzyszenie jest organizacją rejestrową i podlega rejestracji sądowej.
2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, przy udziale 

członków wspierających.
3. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci.

                                                        
Rozdział II

Cele i środki działania

§ 4
Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy 
Bytów i jej mieszkańców oraz koordynacja inicjatyw społecznych w tym zakresie.

§ 5
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wykonywanie zadań w zakresie:

    
1)   pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównania szans tych rodzin i osób,
2)  działalności charytatywnej, w tym poprzez organizowanie imprez charytatywnych, kwest 
publicznych przeznaczonych na cele statutowe „Stowarzyszenia”,
3)  podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju       świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
4)  odnowy i promocji zdrowia, poprzez propagowanie zdrowego stylu życia oraz 
organizowanie programów prozdrowotnych,
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5)  działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez inicjowanie likwidacji barier 
architektonicznych oraz zwiększenie aktywności społecznej i życiowej tych osób,
6)  promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 
zwolnieniem z pracy, w tym organizowanie kursów i szkoleń mających na celu podniesienie 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
7)  działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój przedsiębiorczości, w  tym 
poprzez:

          a) inicjowanie, wspieranie i udział w działaniach zmierzających do rozwoju    
      gospodarczego i społecznego Gminy Bytów, 
          b) wspieranie i promowanie przedsiębiorców z terenu gminy,
          c) działanie w celu pozyskania nowych inwestorów do gminy,
          d) promocję gminy,
          e) gromadzenie i upowszechnianie informacji o gminie, w tym informacji    
              turystycznej, 
          f) propagowanie rozwoju turystyki w gminie,

   8)  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym      poprzez 
czynne uczestnictwo i poparcie dla inicjatyw zmierzających do podniesienia rangi i 
znaczenia gminy,

   9)  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji poprzez:
   a) ochronę spuścizny kulturowej Kaszub, w szczególności przez organizację imprez 

kulturalnych rekreacyjnych, koncertów muzycznych, czy wspieranie działalności zespołów 
folklorystycznych i tanecznych,

b) upowszechnianie wiedzy historycznej o gminie i regionie,
c) propagowanie i wspieranie regionalnej kultury kaszubskiej w kraju i zagranicą,

  10) upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, poprzez wspieranie klubów sportowych  oraz 
organizację zawodów sportowych o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, krajowym i 
międzynarodowym,

11) upowszechniania i wdrażania nowych technologii w dziedzinie edukacji i informacji, a w 
szczególności ułatwienia społeczności Gminy Bytów dostępu do Internetu,

12) działań na rzecz integracji Gminy Bytów z innymi krajami Unii Europejskiej, rozwijania 
kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami, a w szczególności do współdziałania z 
jednostkami samorządu terytorialnego wszystkich szczebli i organizacjami pozarządowymi 
w kraju i za granicą,

13) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 
organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie zadaniowym określonym w 
pkt 1-23 ustawy,

14) prowadzenia programów stypendialnych, organizowania szkoleń, konkursów i innych 
działań mających na celu podniesienie poziomu kształcenia, organizowania pomocy w 
nauce, korepetycji, świadczenie pomocy w zakresie powstawania różnego rodzaju kółek 
zainteresowań oraz prowadzenia programów edukacyjnych dla dorosłych i dzieci.

15) działalności na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego, ratownictwa   i      
      ochrony ludności,

      16) działalności wspomagającej osoby w podeszłym  wieku poprzez aktywizację     
      społeczną, wzmacnianie poczucia przydatności społecznej, wykorzystywanie    
doświadczenia  życiowego  i  umiejętności  starszych  osób  dla  dobra  społecznego,  tworzenie
warunków do współuczestniczenia ludzi starszych i osób niepełnosprawnych w życiu społecznym
gminy oraz rozwijanie  i  propagowanie  inicjatyw,  postaw i  działań  sprzyjających  poszanowaniu
osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych,

17)  tworzenia  warunków sprzyjających  rehabilitacji  medycznej,  funkcjonalnej  i  psychicznej
osób niepełnosprawnych i starszych,
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18) wspieraniu działań mających na celu integrację społeczną , środowiskową i   
      zawodową niepełnosprawnych w Polsce i za granicą,
19) opracowaniu i realizacji inicjatyw mających na celu promocję zatrudnienia i      aktywizację
zawodową osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i absolwentów szkół średnich,
20) organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych,
21) działalności związanej z konsultacjami i doradztwem związanym z  
      prowadzeniem gospodarstw domowych i budżetem gospodarstw domowych,
22) działalności psychologicznej i psychoterapeutycznej,
23) działalności w zakresie doradztwa w wyszukiwaniu miejsc pracy, 
24)  działalności  rachunkowo-księgowej  i  doradztwa  podatkowego  oraz  doradztwa  i
reprezentowania prawnego,
25) organizacji działalności klubów i świetlic organizujących różne formy rozwoju kulturalnego
społeczeństwa w zależności od zainteresowania społecznego, popularyzujących dorobek 
różnych dziedzin kultury, spełniających funkcje użyteczne, 

       26) opracowanie i realizacja inicjatyw mających na celu promocję zatrudnienia i aktywizację 
zawodową osób bezrobotnych i absolwentów szkół średnich,

27) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych.        28) roz-
wój społeczeństwa obywatelskiego, w tym promocja i organizacja     wolontariatu,

29) zakładanie i prowadzenie placówek takich jak: świetlice dla dzieci, kluby dla młodzieży, 
poradnie dla osób bezrobotnych, kluby i centra integracji społecznej.

30) prowadzenie działalności grantodawczej tj. na przyznawanie dotacji instytucjom i organi-
zacjom nie nastawionym na zysk na realizację projektów w różnych dziedzinach, w szczegól-
ności: edukacji, kultury, spraw społecznych i rozwoju lokalnego.

§ 5 ust. 2. W celu realizacji zadań określonych w § 5 ust. 1 statutu Stowarzyszenie prowadzi 
działalność:

1) Wydawanie książek - PKD 58.11.Z, 
2) Wydawanie gazet – PKD 58.13.Z, 
3) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z, 
4) Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z,
5) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 

47.19.Z, 
6) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach – PKD

47.89.Z, 
7) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 

– PKD 47.99.Z, 
8) Działalność agentów turystycznych - PKD 79.11.A, 
9) Działalność w zakresie informacji turystycznej – PKD 79.90.B, 
10) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego – PKD 77.21.Z,
11)  Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego - PKD 

77.29.Z,
12) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych –

PKD 62.09.Z, 
13) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja - PKD 70.21.Z, 
14) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 

PKD 70.22.Z,
15)  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

- PKD 74.90.Z,
16)  Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z, 
17) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 

73.12.A,
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18)  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 
73.12.B,

19)  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 
(Internet) – PKD 73.12.C,

20)  Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – 
PKD 73.12.D, 

21) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z,
22) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B,
23) Działalność związana z projekcją filmów – PKD 59.14.Z, 
24) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych - PKD 90.01.Z, 
25) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – PKD 90.02.Z,
26) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD 

85.51.Z,
27) Pozostała działalność związana ze sportem – PKD 93.19.Z,
28) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z, 
29) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej - PKD 96.04.Z, 
30)  Pozostałą pomoc społeczną bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowaną – PKD 

88.99.Z,
31) Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z,

      32) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z.
33) Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne – PKD 84.24.Z,
34) Działalność obiektów kulturalnych - PKD 90.04.Z, 

      35) Działalność prawnicza – PKD 69.10.Z, 
      36) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - PKD 69.20.Z, 
      37) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem        
           pracowników – PKD 78.10.Z,  
      38) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana  
            – PKD 88.99.Z, 
      39) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja - 70.21.Z,   
      40) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i   
            zarządzania - PKD 70.22.Z.   
      41) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
             niesklasyfikowana – PKD 94.99.Z.

§ 6

1. Oprócz  działalności  merytorycznej  Stowarzyszenie  może  prowadzić  działalność
gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych w/g ogólnych zasad
określonych  odrębnymi  przepisami.  Dochód  z  tej  działalności  przeznaczony  będzie  na
realizację  zadań  statutowych  i  nie  może  być  przeznaczony  do  podziału  między  jego
członków.

2. Stowarzyszenie może powołać fundację, zgodnie z przepisami prawa o fundacjach. 
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Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
- zwyczajnych
- wspierających
- honorowych

§ 8
1. Członkami założycielami Stowarzyszenia są osoby fizyczne, które po rejestracji 

Stowarzyszenia staną się członkami zwyczajnymi.
2. Członkiem zwyczajnym jest osoba fizyczna, deklarująca wstąpienie do Stowarzyszenia oraz

przyjęta w poczet członków przez zarząd.

§ 9
1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne, a 

także cudzoziemcy, którzy dla poparcia działalności Stowarzyszenia zadeklarowali stałą 
składkę.

2. Osoby prawne mogą być tylko członkami wspierającymi.

§ 10
Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby szczególnie zasłużone w 
urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia. Nadanie godności członka honorowego następuje na 
podstawie uchwały Walnego Zebrania.

§ 11
O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia decyduje 

zarząd stowarzyszenia w formie uchwały.

§ 12
Członkowie zwyczajni mają prawo:

- uczestniczyć z głosem stanowiącym w walnym zgromadzeniu członków,
- korzystać z pomocy organizacyjnej i materiałów Stowarzyszenia,
- zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i uwagi dotyczące programu i metod pracy,
- współuczestniczyć w tworzeniu programu pracy Stowarzyszenia i jego realizacji,
- wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

§ 13 
Członkowie wspierający oraz członkowie honorowi posiadają prawo:

- uczestniczenia z głosem doradczym w obradach walnego zgromadzenia członków,
- korzystania z pomocy organizacyjnej i materiałów Stowarzyszenia,
- zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków i uwag dotyczących programu i metod pracy,
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- współuczestnictwa w tworzeniu programu pracy Stowarzyszenia i jego realizacji.

§ 14
Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do:

- uczestnictwa w pracach, akcjach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
- wypełniania zadań wynikających z funkcji pełnionych w Stowarzyszeniu,
- prezentacji celów i programu Stowarzyszenia na zewnątrz,
- terminowego opłacania składek członkowskich i innych zobowiązań na rzecz Stowarzyszenia,
- przestrzegania postanowień Statutu regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 15
1. Utrata członkostwa następuje z chwilą:

- dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie zarządowi Stowarzyszenia,
      - podjęcia uchwały zarządu o skreśleniu z listy członków w przypadku nie    wypełnienia 

obowiązków statutowych, w szczególności z powodu nie płacenia składek przez okres co 
najmniej sześciu miesięcy, pomimo pisemnego upomnienia lub rażącego działania 
przynoszącego ujmę imieniu Stowarzyszenia.
W tym zakresie uchwała walnego zgromadzenia jest ostateczna,
- utraty osobowości prawnej lub śmierci członka.

2. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje prawo odwołania do walnego 
zgromadzenia członków.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków
2. Zarząd 
3. Komisja Rewizyjna 

§ 17
1. Kadencja władz trwa cztery lata.
2. W razie ustąpienia w czasie trwania kadencji członka władz o których mowa               w § 16 pkt.

2 i 3, bądź innej okoliczności powodującej zmniejszenie składu, uchwałę o uzupełnieniu składu 
organu podejmuje walne zgromadzenie członków.

§ 18
1. Kadencja zarządu trwa cztery lata, a jego wybór odbywa się przez  walne zgromadzenie 

członków w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy 
ogólnej liczby członków.

2. Zarząd składa się z pięciu osób, w tym Prezesa wybieranego oddzielnie przez walne 
zgromadzenie członków, Wiceprezesa, Skarbnika oraz dwóch Członków Zarządu.
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3. Walne zgromadzenie członków dokonując wyboru pozostałych czterech członków zarządu nie 
określa ich funkcji, pozostawiając to wewnętrznemu rozstrzygnięciu zarządu.

§ 19
1. Walne zgromadzenie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne zgromadzenie członków odbywa się wg potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz na 12 m-cy.
3. O terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co
najmniej 7 dni przed terminem. 
4.  W  zawiadomieniu  o  Walnym  Zebraniu  Członków  mogą  być  wyznaczone  dwa  terminy
rozpoczęcia obrad. Różnica czasu między rozpoczęciem obrad w pierwszym i drugim terminie nie
może być mniejsza niż piętnaście minut. 

§ 20
1. Do kompetencji walnego zgromadzenia członków należy:
- uchwalenie statutu i jego zmian,
- ustalenie i podejmowanie głównych kierunków organizacyjnych i programowych Stowarzyszenia,
- realizacja statutowych celów Stowarzyszenia,
- wybór i odwołanie zarządu lub jego poszczególnych członków oraz Komisji rewizyjnej,
- rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od uchwał zarządu w sprawach członkowskich,
- uchwalenie budżetu Stowarzyszenia,
- uchwalenie wysokości składki członkowskiej, zasad jej pobierania i podziału,
- rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu i Komisji rewizyjnej,
- podejmowanie co roku uchwał w sprawie udzielenia skwitowania zarządowi na wniosek Komisji 

rewizyjnej,
- podejmowanie decyzji o przystąpieniu do innych organizacji,
- podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.

§ 20 ust. 2. Podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków 
1 1. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje we wszystkich głosowaniach jeden głos. 
2 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków są podejmowane zwykłą większością gło-
sów, za wyjątkiem uchwał w sprawie zmian statutu.
3 3. Walne Zgromadzenie Członków obradujące w pierwszym terminie podejmuje prawomoc-
ne uchwały przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. Walne Zgromadzenie 
Członków obradujące w drugim terminie podejmuje prawomocne uchwały bez względu na liczbę 
obecnych członków zwyczajnych. 
4 4. Co do zasady Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały w trybie jawnym.

§ 21
1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym i kieruje całokształtem działalności 

Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami zebrania członków, reprezentuje Stowarzyszenie na 
zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed zebraniem członków za realizację jego uchwał.

2. Każdy wybrany członek zarządu musi wyrazić zgodę na przyjęcie mandatu i  zobowiązywać się 
do prawidłowego wypełniania obowiązków członka zarządu.

3. Posiedzenia zarządu odbywają się nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.
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§ 22
Do zakresu działań zarządu należy:

1/ zapewnienie technicznej realizacji uchwał zebrania członków,
2/ dokonywanie przyjmowania i skreślenia członków Stowarzyszenia,
3/ techniczne przygotowanie obrad walnych zgromadzeń członków i ich prowadzenie,
4/ podejmowanie decyzji w sprawach prowadzenia działalności gospodarczej,
5/ zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
6/ kierowanie bieżąco i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 23
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, w tym z przewodniczącego komisji oraz dwóch 

członków. Wyboru komisji rewizyjnej dokonuje walne zgromadzenie członków w sposób tajny. 
Wybór przewodniczącego komisji rewizyjnej jest wewnętrzną sprawą komisji.

2. komisja rewizyjna wykonuje swoje czynności kolegialne podczas posiedzeń organizowanych nie 
rzadziej niż jeden raz na 6 m-cy,

3. Komisja rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu 
Członków.

§ 24
Ze wszystkich posiedzeń władz Stowarzyszenia sporządza się protokoły.

§ 25
   Siedziba Stowarzyszenia mieści się w miejscowości Mądrzechowo.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 26
Majątek Stowarzyszenia tworzą składki członkowskie, darowizny, spadki i zapisy, dochody 

z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia oraz dochody z majątku Stowarzyszenia 
oraz dochody z ofiarności publicznej.

§ 27
1. Stowarzyszenie może zaciągać zobowiązania na podstawie uchwał walnego zgromadzenia 

członków, do wysokości nie większej niż wartość posiadanego majątku.
2. Do reprezentowania Stowarzyszenia, zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania 

oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są łącznie dwaj członkowie zarządu 
Stowarzyszenia.
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§ 28
Zabrania się:

1) Udzielenia pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątku Stowarzyszenia w stosunku 
do jego członków, członków organów oraz osobom z którymi pozostają oni w związku 
małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi „osobami 
bliskimi”,

2) Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów 
stowarzyszenia 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) Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 
członkowie organów oraz ich osób bliskich.

§ 29
Stowarzyszenie może otrzymywać zgodnie z odrębnymi przepisami dotacje.

§ 30
1.  Z gospodarki majątkowej i finansowej Stowarzyszenia zarząd zdaje sprawozdanie walnemu 

zgromadzeniu członków w okresie do końca pierwszego półrocza następującym po zamknięciu 
kalendarzowego roku sprawozdawczego,

2.  Z wykonania budżetu zarząd otrzymuje od walnego zgromadzenia członków tzw. Skwitowanie.
3.  Głosowanie nad udzieleniem bądź nie udzieleniem zarządowi skwitowania poprzedza opinia 

Komisji rewizyjnej o gospodarce finansowej prowadzonej w roku sprawozdawczym przez 
zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Postanowienie końcowe

§ 31
Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia 

wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków 
uprawnionych do głosowania.

§ 32
W razie podjęcia przez walne zgromadzenie członków uchwały o rozwiązaniu 

Stowarzyszenia, walne zgromadzenie członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku 
Stowarzyszenia i powoła Komisję likwidacyjną. 
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Mądrzechowo, dnia 19.12.2014 r.

Komitet założycielski:

Piotr Gliszczyński - ……………………………………….…….

Kazimierz Główczewski - ………………………………….……

Eugeniusz Wiatrowski - ………………………………….………
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