UCHWAŁA NR III/23/18
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie przez Gminę Trzebnica do Stowarzyszenia
„ROWEROWA S5”
Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994 z późn. zm.) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:
§ 1. W celu wspierania idei samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia warunków do rozwoju
turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki rowerowej, wyraża się zgodę na utworzenie
i przystąpienie przez Gminę Trzebnica do Stowarzyszenia „ROWEROWA S5”.
§ 2. Cele, organizację i tryb pracy Stowarzyszenia definiuje statut Stowarzyszenia „ROWEROWA S5”
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Trzebnica do reprezentowania Gminy Trzebnica w organach i na
zgromadzeniach Stowarzyszenia „ROWEROWA S5”.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i w tym dniu podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy
Mateusz Stanisz
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Załącznik do uchwały Nr III/23/18
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 28 grudnia 2018 r.
STATUT STOWARZYSZENIA
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Stowarzyszenie o nazwie „ROWEROWA S5” w dalszych postanowieniach statutu zwane
Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach
(Dz. U. z 2017 r. poz. 210 z późn. zm.), na podstawie ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2446 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest dobrowolną organizacją gmin i powiatów
propagujących rozwój na terenie województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego, ze szczególnym
uwzględnieniem turystyki rowerowej.
3. Stowarzyszenie reprezentuje interesy zrzeszonych członków. Stowarzyszenie może reprezentować
interesy innych podmiotów, na ich wniosek.
§ 2. 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Rawicz. Terenem działań jest Rzeczpospolita Polska, a w
szczególności obszar gmin i powiatów będących członkami Stowarzyszenia.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami
kraju, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność.
§ 3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
§ 4. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd
Stowarzyszenia.
Rozdział 2
Cele i środki działania
§ 5. Celem działalności Stowarzyszenia jest:
1) wspieranie idei samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia warunków do rozwoju turystyki, ze
szczególnym uwzględnieniem turystyki rowerowej, poprzez polepszenie i rozwój infrastruktury
turystycznej, promocję turystyki, pozyskiwanie inwestorów, monitoring ruchu turystycznego,
2) kreowanie, upowszechnianie oraz promowanie wizerunku województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego
ze szczególnym uwzględnieniem członków stowarzyszenia, jako miejsc atrakcyjnych turystycznie
i kulturalnie,
3) integracja środowisk samorządu terytorialnego oraz instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem
turystycznym i kulturalnym regionu,
4) działanie na rzecz zwiększenia liczby turystów przybywających na teren województwa wielkopolskiego
i dolnośląskiego.
5) inicjowanie działań zmierzających do tworzenia wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi i promocji
regionu, w tym rozwojowi turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki rowerowej.
§ 6. 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, lokalnymi organizacjami turystycznymi
oraz podmiotami gospodarczymi, a także organizacjami społecznymi i instytucjami działającymi na rzecz
rozwoju turystyki,
2) tworzenie, koordynowanie i promocję produktów turystycznych,
3) prowadzenie badań w zakresie turystyki, gromadzenie danych i ich analiza,
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4) wytyczanie szlaków turystycznych,
5) prowadzenie informacji turystycznej,
6) prowadzenie akcji promocyjnych w zakresie turystyki ze szczególnym uwzględnieniem turystyki
rowerowej,
7) współpraca z mediami w zakresie działalności Stowarzyszenia,
8) uczestnictwo w imprezach promocyjnych i handlowych o tematyce turystycznej,
9) organizowanie konkursów, imprez i zbiórek o tematyce turystycznej,
10) opracowywanie kalendarzy imprez turystycznych, kulturalnych i sportowych,
11) organizowanie i prowadzenie dla członków Stowarzyszenia systemu usług w zakresie doradztwa
prawnego, ekonomicznego, technicznego i organizacyjnego,
12) występowanie do organów władzy i administracji publicznej oraz do instytucji i organizacji
zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia z postulatami, wnioskami i zapytaniami dotyczącymi
spraw związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia,
13) aplikowanie o środki z Unii Europejskiej w ramach obecnych i przyszłych programów operacyjnych
w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia,
14) aplikowanie o środki z krajowych programów wspierania turystyki,
15) prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,
2. Dla realizacji swych celów Stowarzyszenie może również zawierać umowy oraz porozumienia z innymi
podmiotami, w tym między innymi z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi osobami prawnymi.
§ 7. 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych
przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych.
2. Realizując swoje cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy przedstawicieli członków, może
jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.
Rozdział 3.
Członkowie Stowarzyszenia
§ 8. 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być gminy i powiaty z terenu województwa wielkopolskiego
i dolnośląskiego.
2. Wolę przystąpienia przez jednostki samorządu terytorialnego do Stowarzyszenia wyraża się w drodze
uchwały rady gminy lub rady powiatu.
3. Członkowie założyciele Stowarzyszenia, którzy w drodze uchwały, o której mowa w ust. 2 wyrażą wolę
założenia Stowarzyszenia – uzyskują członkostwo z chwilą uzyskania przez Stowarzyszenie osobowości
prawnej.
§ 9. Nabycie praw i obowiązków członka Stowarzyszenia następuje poprzez podjęcie uchwały przez Zarząd
o przyjęciu do Stowarzyszenia.
§ 10. Członkowie działają w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swoich przedstawicieli lub upoważnionych
pełnomocników.
§ 11. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia przez Zarząd następuje wskutek:
1) rezygnacji członka wyrażonej w formie uchwały rady gminy lub powiatu, po uregulowaniu wszelkich
zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
2) wykluczenia członka w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, na pozytywnie zaopiniowany przez
Komisję Rewizyjną wniosek Zarządu:
– za działalność sprzeczną ze statutem lub uchwałami Walnego Zebrania Członków,
– za działalność na szkodę Stowarzyszenia,
– za zaleganie z opłatą składki członkowskiej, przez co najmniej 3 miesiące.
§ 12. 1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
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1) inicjatywy uchwałodawczej,
2) współdecydowania o istotnych sprawach Stowarzyszenia,
3) powoływania władz Stowarzyszenia,
2. Obowiązkiem członków Stowarzyszenia jest:
1) Przestrzeganie Statutu i innych aktów władz Stowarzyszenia,
2) czynne uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia,
3) opłacanie składek członkowskich.
Rozdział 4.
Władze Stowarzyszenia
§ 13. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd Stowarzyszenia,
3) Komisja Rewizyjna- organ kontroli wewnętrznej.
§ 14. 1. Kadencja organów Stowarzyszenia pokrywa się z kadencją organów stanowiących gmin
i powiatów.
2. W sprawie wyboru władz Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest w terminie do
3 miesięcy od upływu kadencji organów stanowiących gmin i powiatów.
3. Zarząd pełni swoje funkcje mimo upływu kadencji, aż do wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej
przez Walne Zebranie Członków.
4. Członkostwo w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej ustaje w trakcie kadencji na skutek:
a) odwołania przez Walne Zebranie Członków,
b) złożenia rezygnacji z dalszego pełnienia funkcji,
c) utraty członkostwa danej Gminy w Stowarzyszeniu, w ramach której działa Wójt, Burmistrz, Prezydent
Gminy.
5. W razie zmniejszenia liczby członków Zarządu poniżej 3 osób, Walne Zebranie Członków dokonuje
wyboru uzupełniającego na najbliższym posiedzeniu, z zastrzeżeniem ust. 7.
6. W przypadku odwołania członka Zarządu wyboru uzupełniającego dokonuje się na tym samym
posiedzeniu.
7. Postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednie zastosowanie do członków Komisji Rewizyjnej.
8. Kadencja członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybranych w wyborach uzupełniających trwa do
końca kadencji, w której wybór nastąpił.
§ 15. 1. Władze Stowarzyszenia podejmują decyzje w formie uchwał.
2. Warunkiem ważności uchwał władz Stowarzyszenia jest podjęcie ich zwykłą większością głosów
w obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Głosowanie na Walnym Zebraniu Członków odbywa się jawnie z wyjątkiem wyborów do władz
Stowarzyszenia.
4. Do podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o likwidacji Stowarzyszenia wymagana jest
większość kwalifikowana 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy członków.
5. Posiedzenie władz Stowarzyszenia są ważne o ile uczestniczy w nich, co najmniej połowa ich członków.
§ 16. 1. Władze Stowarzyszenia zwołuje się poprzez pisemne zaproszenie do udziału w posiedzeniu
dostarczone zainteresowanym najpóźniej na 14 dni przed planowanym posiedzeniem. Zaproszenia mogą być
dostarczone listownie, faksem lub pocztą elektroniczną.
2. Tryb określony w ust. 1 nie musi być stosowany, jeżeli na posiedzeniu władz Stowarzyszenia obecni są
wszyscy jej członkowie i żaden z obecnych nie sprzeciwi się prowadzeniu obrad bez formalnego zwołania.
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WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 17. 1. Najwyższym organem i władzą stanowiącą Stowarzyszenia, jest Walne Zebranie Członków.
2. W posiedzeniu Walnego Zebrania Członków uczestniczą przedstawiciele członków Stowarzyszenia,
członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz inne zaproszone przez władze Stowarzyszenie osoby.
3. Z przebiegu Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół.
§ 18. Każdemu członkowi Stowarzyszenia uczestniczącemu w Walnym Zebraniu Członków przysługuje
jeden głos.
§ 19. 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Posiedzenie zwyczajne zwołuje pisemnie Zarząd przynajmniej raz na rok, podając miejsce, termin
i porządek obrad Walnego Zebrania Członków. Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania winno być wysłane na
14 dni przed terminem jego odbycia.
2. Posiedzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na
umotywowany wniosek przynajmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
3. W przypadku nie zwołania Walnego Zebrania Członków w terminie jednego miesiąca od złożenia
wniosku, Zebranie zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
4. Termin, miejsce i projekt porządku obrad Walnego Zebrania Członków zwołanego w trybie ust. 2 ustala
Komisja Rewizyjna.
5. W przypadku, gdyby walne Zebranie Członków nie było władne do podejmowania uchwał z braku
quorum, Zarząd wyznacza drugi termin posiedzenia. W takiej sytuacji Zgromadzenie może podejmować
uchwały, jeśli w jego posiedzeniu uczestniczy co najmniej 1/4 przedstawicieli ogólnej liczby członków
zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 20. 1. Zawiadomienie o posiedzeniu nadzwyczajnym Walnego Zebrania Członków dokonane w formie
pisemnej jest ważne, jeżeli zostało wysłane na 10 dni przed terminem posiedzenia.
2. Żądanie zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Walnego Zebrania Członków powinno być złożone na
piśmie, z podaniem celu jego zwołania.
3. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zebrania Członków powinno być zwołane w takim terminie by
mogło się ono odbyć w ciągu 1 miesiąca od dnia wniesienia żądania.
§ 21. Posiedzenia Walnego Zebrania Członków otwiera przewodniczący władzy Stowarzyszenia, która
zwołała posiedzenie i następnie przeprowadza wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków spoza
grona członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
§ 22. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszystkie sprawy niezastrzeżone Statutem do
kompetencji innych władz Stowarzyszenia, a w szczególności:
1) uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
2) dokonywanie wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Przewodniczącego Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) dokonywanie wyboru przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i jego zastępcy,
4) odwoływanie oraz dokonywanie
przewidzianym dla ich wyboru,

zmian

i uzupełnianie

składu

władz

Stowarzyszenia

w trybie

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
6) uchwalanie rocznego budżetu Stowarzyszenia,
7) uchwalanie wysokości i sposobu oraz terminu wnoszenia przez członków Stowarzyszenia składek,
8) ustalanie zasad gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia,
9) ustalanie wysokości sumy do której Zarząd może w imieniu Stowarzyszenia samodzielnie zaciągać
zobowiązania,
10) udzielanie absolutorium Zarządowi,
11) uchwalanie zmian w Statucie,
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12) decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia i podziale jego mienia,
13) podejmowanie wszystkich
Stowarzyszenia,

działań

i czynności

niezbędnych

do

realizacji

statutowych

zadań

14) uchwalanie i dokonywanie zmian w regulaminach władz Stowarzyszenia,
15) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
16) podejmowanie uchwał w sprawach wnioskowanych przez Zarząd i komisję Rewizyjną.
ZARZĄD
§ 23. 1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.
2. W skład Zarządu wchodzą 3 osoby wybrane przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym
spośród wójtów, burmistrzów, prezydentów reprezentujących członków stowarzyszenia.
§ 24. 1. Wybór Zarządu rozpoczyna się wyborem Prezesa Zarządu.
2. Prezes Zarządu wybierany jest przez Walne Zebranie Członków, spośród kandydatów zaproponowanych
przez uczestników Zebrania.
3. Zarząd Stowarzyszenia jest wybierany przez Walne Zebranie Członków spośród kandydatów
zaproponowanych przez Prezesa Zarządu i pozostałych uczestników Zebrania.
4. Zarząd, na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich członków Wiceprezesa.
5. Dla ważności wyboru Zarządu Stowarzyszenia wymagana jest zgoda osoby wybieranej.
§ 25. 1. Zarząd lub jego poszczególnych członków można odwołać w każdym czasie.
2. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes jednoosobowo.
3. Zarząd obraduje na posiedzeniach, których przebieg jest protokołowany.
§ 26. 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu z własnej
inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej, połowy składu Zarządu.
3. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć bez prawa głosu osoby zaproszone przez członków
Zarządu.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Warunkiem ważności uchwał jest
powiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu oraz obecność na posiedzeniu, co najmniej
połowy liczby członków Zarządu.
§ 27. Do wyłącznej kompetencji Zarządu należy:
1) Realizacja celów Stowarzyszenia, wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i przedstawienie
sprawozdań z ich wykonania,
2) zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania Członków, w tym przygotowywanie projektów uchwał
we wszystkich sprawach, należących do kompetencji Walnego Zebrania Członków,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4) zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia do sumy ustalonej przez Walne Zebranie
Członków,
5) prowadzenie spraw Stowarzyszenia; Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia oraz ustalanie planów
i programów działalności Stowarzyszenia,
6) prowadzenie listy członków Stowarzyszenia,
7) przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
8) utworzenie biura Stowarzyszenia, określenie zakresu działania oraz zatrudnienie jego dyrektora,
9) przedstawianie Walnemu Zebraniu rocznych sprawozdań finansowych, w terminie nie później niż
6 miesięcy od dnia bilansowego.
KOMISJA REWIZYJNA
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§ 28. 1. Organem kontroli i nadzoru wewnętrznego jest Komisja Rewizyjna.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby wybierane przez Walne Zebranie Członków,
w głosowaniu tajnym, spośród przedstawicieli członków zwyczajnych.
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego.
4. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach, których przebieg jest protokołowany.
5. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie lub ze stosunkiem
pracy ze Stowarzyszeniem.
6. Komisję Rewizyjną lub poszczególnych jej członków można odwołać w każdym czasie.
§ 29. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
z tytułu zatrudnienia,
b) nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
§ 30. 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na pół
roku.
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z własnej
inicjatywy lub na pisemny wniosek członka Komisji, a w razie braku Przewodniczącego - przez Prezesa
Zarządu.
3. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez członków Komisji.
§ 31. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola i ocena realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia,
2) kontrola działalności Zarządu w zakresie prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej.
3) opiniowanie wniosku Zarządu w sprawie wykluczenia członka.
4) wnioskowanie w sprawach absolutorium dla Zarządu.
Rozdział 5.
Majątek i finanse Stowarzyszenia
§ 32. Majątek Stowarzyszenia tworzą w szczególności środki pieniężne.
§ 33. 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią wpływy z:
1) ze składek członkowskich,
2) darowizn,
3) dotacji, grantów, subwencji itp.,
4) środków uzyskanych z obecnych i przyszłych funduszy Unii Europejskiej;
5) spadków i zapisów,
6) odsetek bankowych,
7) dochodów z własnej działalności,
8) innych przewidzianych prawem źródeł.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Środki wypracowane w związku z prowadzoną działalnością przeznaczone są wyłącznie na realizację
celów statutowych Stowarzyszenia.
4. Do skutecznego składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu
Stowarzyszenia, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie. Przynajmniej jedną z osób
współdziałających musi być Prezes lub Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia.
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Rozdział 6.
Zmiana Statutu
§ 34. Zmiana Statutu dokonywana jest na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowanej
kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków zwykłych.
Rozdział 7.
Postanowienia końcowe
§ 35. 1. W celu zapewnienia obsługi biurowej i merytorycznej organów Stowarzyszenia tworzy się Biuro
Stowarzyszenia.
2. Biuro jest jednostką organizacyjną, działającą w oparciu o regulamin określając zadania, strukturę
i zasady jego funkcjonowania.
3. Pracą biura kieruje Prezes Zarządu osobiście lub za pośrednictwem powołanego przez Zarząd dyrektora
biura.
§ 36. 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych
prawem przewidzianych przypadkach.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa zasady
likwidacji, przeznaczenie majątku Stowarzyszenia oraz wybiera likwidatora.
3. Do obowiązków likwidatora należy przeprowadzenie kontroli dokumentacji Stowarzyszenia, ustalenie
stanu majątku oraz opracowanie i realizowanie planu likwidacji po jego zatwierdzeniu przez Walne Zebranie
Członków.
4. Obowiązkiem Likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób
zabezpieczający majątek likwidowanego Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.
5. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.
6. Pozostałe obowiązki likwidatora określają odrębne przepisy.
§ 37. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Statutu stosuje się odpowiednie przepisy Prawa
o stowarzyszeniach.
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