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STATUT  

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ 

SIEDEMDZIESIĄTKI 
 

I.   Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1.  „Stowarzyszenie Przyjaciół Siedemdziesiątki”, zwane dalej 

„Stowarzyszeniem” jest działającym na mocy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 

Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 Nr 79, Poz. 855, ze zm.) oraz 

niniejszego Statutu.  

2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Zespół Szkół Technicznych w Płocku, al. 

Kilińskiego 4, 09-402 Płock, woj. mazowieckie. 

4. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność 

także poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem 

tamtejszego prawa. 

5. Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną. 

6. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony. 

 

§ 2 

 

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

2. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy swoich członków.  

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych 

zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności 

gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony 

do podziału miedzy jego członków.  

4. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.  

5. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji krajowych  

i zagranicznych powołanych do realizacji tych samych lub podobnych celów 

statutowych.  
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6. Przedmiotem działalności gospodarczej są:  

1) 85.59.B  -  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowane 

2) 49.39.Z  -  Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej 

niesklasyfikowany 

3) 55.20.Z  -  Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego 

zakwaterowania 

4) 56.29.Z  -  Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 

5) 82.99.Z  -  Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 

gospodarczej, gdzie niesklasyfikowana 

6) 85.51.Z  -  Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych 

i rekreacyjnych 

7) 85.53.Z  -  Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu 

8) 85.60.Z  -  Działalność wspomagająca edukację 

9) 94.11.Z  -  Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców 

 

§ 3 

 

1. Stowarzyszenie posiada własne Logo. 

2. Znaki  i symbole  Stowarzyszenia mogą być używane przez władze, członków 

oraz inne osoby prawne i fizyczne a także jednostki organizacyjne wyłącznie 

za zgodą Zarządu  Stowarzyszenia.  

 

II. Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji 

§ 4 

 

1. Celem Stowarzyszenia jest:  

1) wspieranie i finansowanie działań promujących szkołę i jej historię; 

2) działanie na rzecz rozwoju bazy materialnej szkoły oraz w tworzeniu 

lepszych warunków do pracy dydaktyczno-wychowawczej; 

3) wspieranie rozwoju turystyki, szachów i różnych dyscyplin sportowych; 

4) podwyższanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych w różnych 

dziedzinach;  

5) wspieranie i finansowanie działalności Szkolnej Orkiestry Dętej. 

§ 5 

 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

1) współpracę z dyrekcją szkoły, instytucjami, klubami i organizacjami 

działającymi na terenie szkoły; 
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2) współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami pokrewnymi, 

a także stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi; 

3) organizację oraz prowadzenie kursów kwalifikacyjnych i edukacyjnych; 

4) podejmowanie działań w zakresie techniki, kultury, sztuki, sportu, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

5) organizowanie lub współorganizowanie imprez technicznych, sportowych, 

kulturowych lub rozrywkowych, turniejów szachowych, zgrupowań, 

obozów, a także konferencji, szkoleń, warsztatów itp.; 

6) prowadzenie klubów i drużyn sportowych; 

7) prowadzenie strony internetowej stowarzyszenia; 

8) realizację różnych projektów z pozyskanych środków finansowych z Unii 

Europejskiej oraz innych instytucji; 

9) przekazywanie środków rzeczowo-finansowych dla potrzeb szkoły i jej 

wyposażenia; 

10) pomoc finansową i organizacyjną w czasie uroczystości szkolnych, 

konkursów i zawodów sportowych organizowanych w ZST w Płocku; 

11) propagowanie osiągnięć szkoły oraz jej wychowanków. 

 

III. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki 

§ 6 

 

1.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2.Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

§ 7 

 

1. Stowarzyszenie zrzesza członków: 

1) zwyczajnych, 

2) wspierających, 

3) honorowych.  

§ 8 

 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, 

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw 

publicznych akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia, której pisemna 

deklaracja została zatwierdzona przez Zarząd Stowarzyszenia. 

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także cudzoziemiec mający 

miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pragnący 



Siedemdziesiątki

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 

W PŁOCKU Stowarzyszenie Przyjaciół Siedemdziesiątki
 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Siedemdziesiątki
al. Jana Kilińskiego 4, 09-402 Płock,

REGON 364238350, NIP 774 322 81 64, 
 tel. (24) 364 27 30, fax: (24) 364 27 31,  KRS nr 0000611315

e-mail: stowarzyszenie70@wp.pl, http://www.zstplock.pl
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 90203000451110000004277640

wnieść swój wkład w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia, którego 

deklaracja została przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.  

3. Przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd uchwałą 

podjętą w ciągu 14 dni od daty złożenia deklaracji członkowskiej, zawierającą 

rekomendację co najmniej dwóch członków zwyczajnych. 

4. Osoba zainteresowana powinna być zawiadomiona o przyjęciu w poczet 

członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty podjęcia przez Zarząd 

uchwały w tym zakresie. 

5. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, osoba 

zainteresowana ma prawo złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia jej 

uchwały Zarządu (dotyczącej odmowy przyjęcia w poczet członków 

Stowarzyszenia) odwołanie do Walnego Zebrania Stowarzyszenia. Odwołanie 

składa się za pośrednictwem Zarządu. Walne Zebranie Stowarzyszenia 

rozpatruje odwołanie na najbliższym zgromadzeniu (posiedzeniu). Decyzja 

Walnego Zebrania w przedmiotowej sprawie jest ostateczna. 

 

§ 9 

 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo: 

1) wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia (czynne i bierne 

prawo wyborcze); 

2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia; 

3) zgłaszać wnioski i postulaty, opinie dotyczące działalności Stowarzyszenia; 

4) uzyskiwać od Zarządu informacje dotyczące działalności gospodarczej 

Stowarzyszenia i wyników finansowych; 

5) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach 

Stowarzyszenia. 

2. Członkowie małoletni między 16, a 18 rokiem życia posiadają wszystkie prawa 

członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego prawa wyborczego. 

3. Małoletni poniżej 16 roku życia mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, 

należeć do stowarzyszenia na zasadach określonych w Ustawie z dnia  

7 kwietnia 1989 r. (Prawo o stowarzyszeniach) Art. 3, pkt. 3. 

4. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani: 

1) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, 

2)  przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz 

Stowarzyszenia. 

§ 10 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub 

prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia oraz akceptująca jego 
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cele i założenia, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową, 

rzeczową lub intelektualną. Członków wspierających na podstawie pisemnej 

deklaracji przyjmuje w drodze uchwały Zarząd. 

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie  

i działa w ramach Stowarzyszenia za pośrednictwem swojego przedstawiciela.  

3. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, 

posiada inne prawa członka zwyczajnego. 

4. Członek wspierający posiada obowiązki określone w §9 ust. 4 pkt. 2). 

 

§ 11 

 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna 

szczególnie zasłużona dla rozwoju szkoły lub realizacji celów statutowych 

Stowarzyszenia.  

2. Nadanie statusu członka honorowego następuje przez Walne Zebranie na 

wniosek Zarządu Stowarzyszenia w drodze uchwały.  

3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego 

Stowarzyszenia, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. 

 

§ 12 

 

1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:  

1) dobrowolnego wystąpienie członka ze Stowarzyszenia zgłoszonego 

pisemnie do Zarządu; 

2) wykluczenie członka ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu 

z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał 

władz Stowarzyszenia lub pozbawienia osoby fizycznej praw publicznych 

na podstawie prawomocnego wyroku sądowego; 

3) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka 

wspierającego; 

4) osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do 

Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni 

od daty doręczenia stosownej uchwały; 

5) w przypadku określonym w ust. 1 pkt.2), 3) i 4), orzeka Zarząd podając 

przyczyny skreślenia lub wykluczenia; 

2. Od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia lub wykluczenia z listy członków 

(utraty członkostwa) przysługuje członkom Stowarzyszenia odwołanie do 

Walnego Zebrania, które należy wnieść w terminie 14-dni od daty otrzymania 
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(doręczenia) powyższej uchwały na piśmie. Odwołanie składa się za 

pośrednictwem Zarządu. Walne Zebranie Stowarzyszenia rozpatruje odwołanie 

na najbliższym zgromadzeniu (posiedzeniu). Decyzja walnego zebrania  

w przedmiotowej sprawie jest ostateczna. 

IV. Władze Stowarzyszenia oraz ich kompetencje 

§ 13 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane w statucie „Walnym 

Zebraniem”, 

2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany w statucie „Zarządem”, 

3) Komisja Rewizyjna.  

2. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata. 

Kadencja dotychczasowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej wygasa z chwilą 

podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o powołanie Zarządu oraz Komisji 

Rewizyjnej na nową kadencję.  

3. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka Zarządu oraz Komisji 

Rewizyjnej   

w trakcie trwania kadencji skład osobowy tych władz Stowarzyszenia jest 

uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów uzupełniających na wakujące 

stanowisko.  

§ 14 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  

2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  

3. W Walnym Zebraniu biorą udział: 

1) z głosem stanowiącym- członkowie zwyczajni, 

2) z głosem doradczym- członkowie wspierający i członkowie honorowi. 

 

§ 15 

 

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze  

i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze.  

2. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 

3. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, 

sekretarz i członek. 

4. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, 

bezwzględną większością obecnych na Zebraniu. 
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5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego 

Zebrania Członków. 

6. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia 

członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. 

7. Na zebraniu wyborczym lub sprawozdawczo-wyborczym zostaje wybrany 

Zarząd składający się z: Prezesa, 1 Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika  

i 1 Członka Zarządu oraz członkowie Komisji Rewizyjnej: przewodniczący, 

wiceprzewodniczący oraz sekretarz. 

8.  Wybory do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu 

tajnym.  

§ 16 

 

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów,  

w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy (1/2) ogólnej liczby 

członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania (quorum). W razie 

równej liczby głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.  

2. W przypadku braku quorum (co najmniej połowy (1/2) ogólnej liczby członków 

Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania) Zarząd zwołuje Walne Zebranie 

(drugie), obejmujące ten sam porządek obrad w drugim terminie wyznaczanym 

w tym samym dniu 30 minut później, niż pierwszy termin. Tak zwołane Walne 

Zebranie jest ważne bez względu na ilość obecnych Członków Stowarzyszenia 

uprawnionych do głosowania.  

 

§ 17 

 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:  

1) uchwalenie statutu i jego zmian; 

2) uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia; 

3) wybór i odwołanie członków Zarządu Stowarzyszenia; 

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia; 

5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego; 

6) nadawanie lub pozbawianie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia;  

7) podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań 

w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd; 

8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego 

majątku; 

9) inne, wynikające z niniejszego statutu. 
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§ 18 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:  

1) z własnej inicjatywy,  

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej.  

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków 

zwyczajnych Stowarzyszenia.  

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie jednego 

miesiąca od daty zgłoszenia wniosku (1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia) lub żądania (Komisji Rewizyjnej) i obradować nad sprawami, 

dla których zostało zwołane.  

§ 19 

 

1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym i najwyższą władzą 

Stowarzyszenia  

w okresie między Walnymi Zebraniami. 

2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 członków: Prezesa, 1 Wiceprezesa, 

Sekretarza, Skarbnika i 1 Członka Zarządu. 

3. Uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniach, zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu. W przypadku 

równego podziału głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

4. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się nie rzadziej niż raz na pół 

roku. 

5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.  

6. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy określa regulamin Zarządu 

Stowarzyszenia. 

7. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:  

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;  

2) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z jego 

celami statutowymi; 

3) zarządzanie majątkiem oraz finansami Stowarzyszenia; 

4) sporządzanie i składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia 

na Walnym Zebraniu; 

5) realizowanie i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania; 

6) zwoływanie Walnych Zebrań Stowarzyszenia; 

7) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia oraz preliminarzy 

budżetowych; 

8) powoływanie komisji i zespołów oraz określanie ich zadań; 

9) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;  



Siedemdziesiątki

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 

W PŁOCKU Stowarzyszenie Przyjaciół Siedemdziesiątki
 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Siedemdziesiątki
al. Jana Kilińskiego 4, 09-402 Płock,

REGON 364238350, NIP 774 322 81 64, 
 tel. (24) 364 27 30, fax: (24) 364 27 31,  KRS nr 0000611315

e-mail: stowarzyszenie70@wp.pl, http://www.zstplock.pl
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 90203000451110000004277640

10) rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami związanymi 

z działalnością Stowarzyszenia; 

11) zarządzanie majątkiem i sprawami Stowarzyszenia, a także dysponowanie 

jego funduszami w ramach budżetu; 

12) wszechstronna współpraca ze szkołą, zakładami pracy i innymi podmiotami 

gospodarczymi, klubami sportowymi  wspierające  wszystkie inicjatywy na 

rzecz szkoły w tym uczniów i pracowników – nauczycieli oraz 

społeczeństwa miasta Płocka; 

13) uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie. 

§ 20 

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do 

sprawowania kontroli nad jego działalnością. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie: 

przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.  

3. Przewodniczący na Zebraniu Zarządu przedstawia swoje uwagi i wnioski. 

 

§ 21 

1. Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej nie 

podlega Zarządowi. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi 

w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej; 

2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
 

§ 22 

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

1) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu 

Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności 

finansowo-gospodarczej pod względem rzetelności, celowości  

i gospodarności; 

2) składanie Zarządowi Stowarzyszenia corocznych uwag o wykonaniu 

budżetu i wynikach przeprowadzonych kontroli; 

3) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu 

Członków Stowarzyszenia oraz przedstawienie wniosku o udzielenie lub 

odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia; 
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4) zwołanie Walnego Zebrania w przypadku nie zwołania go przez Zarząd 

w terminie ustalonym statutem; 

5) zwołanie zebrania Zarządu lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 

Stowarzyszenia. 

§ 23 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach 

Stowarzyszenia. 

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, lub inny jej członek delegowany przez 

Przewodniczącego, ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu. 

3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia 

złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych 

spraw.  

 

V. Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa 
§ 24 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 

§ 25 

1. Źródłami  powstania majątku Stowarzyszenia są: 

1) dobrowolne składki członkowskie; 

2) darowizny, zapisy i spadki; 

3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej 

działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia); 

4) ofiarność publiczna; 

5) dotacje. 

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie  

z zobowiązującymi przepisami. Rokiem obrachunkowym jest rok 

kalendarzowy. 

3. Zyski Stowarzyszenia z tytułu działalności gospodarczej są w całości 

przeznaczone na cele statutowe i nie podlegają podziałowi miedzy członków 

Stowarzyszenia. 

 

VI. Sposób reprezentacji Stowarzyszenia 
§ 26 

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań 

majątkowych uprawniony jest Prezes oraz Sekretarz - dwóch łącznie. 
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2. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw 

i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch 

członków Zarządu łącznie:  Prezesa i Sekretarza. 

3. Dla ważności uchwał władz Stowarzyszenia oraz innych pism i dokumentów 

wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu łącznie:  Prezesa i Sekretarza. 

 

 

VII. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

§ 27 

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu 

Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 

głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych 

do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa 

sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku 

Stowarzyszenia. 

3.  W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia 

nieuregulowanych  

w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy z rozdziału 5 ustawy z 

dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20, poz. 104 

z późniejszymi zmianami). 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

 

§ 28 

1. Stowarzyszenie posługuje się pieczęciami: 

1) podłużną z napisem: Stowarzyszenie Przyjaciół Siedemdziesiątki, al. 

Kilińskiego 4, 09-402 Płock, tel. 24 364 27 30, fax.: 24 364 27 31, NIP, 

REGON. 

2) podłużną z napisem: PREZES Stowarzyszenia Przyjaciół 

Siedemdziesiątki, al. Kilińskiego 4, 09-402 Płock, tel.  

3) podłużną z napisem: WICEPREZES Stowarzyszenia Przyjaciół 

Siedemdziesiątki, al. Kilińskiego 4, 09-402 Płock, tel.  

4) podłużną z napisem SKARBNIK Stowarzyszenia Przyjaciół 

Siedemdziesiątki, al. Kilińskiego 4, 09-402 Płock, tel.  
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§ 29 

Pieczątki oraz dokumentacja Stowarzyszenia przechowywane są w siedzibie 

Stowarzyszenia przez Zarząd Stowarzyszenia. 

 

§ 30 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy ustawy 

Prawo o Stowarzyszeniach. 

 

§ 31 

Statut Stowarzyszenia  został uchwalony w dniu 17 marca 2016r. 

 


