d) przejęcie długu, yąrarrie dfugu,.zwolnienie z. dfugu, przysĘpienie do długu, zawarcię
umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,
e) zac iągni ęcie innych zobońązań przek acających wartośc1 0000 zł.

§4
Członkiem stowarzyszenia mozę być osoba flzycma posiadająca obywatelstwo polskie (lub
cudzoziemiec mający w Polsce miejsce zamieszkania) posiadająca pełną zdolnośćdo
czynności prawnych i niepozbawiona praw publicmych, która ńoĘ pisemną deklarację o
przysĘpieniu do §towarzys zęnia orae akceptacji jego Regulaminu.
2. UchwaĘ w sprawach członkostwa podejmuje Zwąd, Od uchwĄ Zarądu przysługuje
odwołanię
(w terminię 30 dni od otrzymania uchwały Zarządu) do Walnego Zębtania CzłoŃów.
tJchwała Walnego Zębranta CzłoŃów jest ostateczna.
Ą
J, Członkostwo w Stowarzyszeniu usĘe na skutęk:
a) wykluczenia członka ptzęzWalne Zębranię CzłoŃów,
b) pisemnej rezygaacji ńożsnej Zauądoń Stowarzyszenią
c) utraĘ praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierciczłonka.
4. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków,
b) kolzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalnościStowarzyszenia,
c) zgłaszaniawniosków co do działalnościStowarzyszenia,
5, Do obowiązków członka Stowarzyszenia nalezy:
a) przęstrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia,
b) terminowe uiszczanie składek członkowskich,
c) popieranie i realżowanie celów Stowarzyszenia,

§5
Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środkina swoją działalnośćzę składek człoŃowskich,
darowim, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszeniaoraz ofiarności publicznej.
2. Srodkami frnansowymi Stowarzyszenia Zarządza Zarąd, zgodnie z obowiązującymi
przepisami pra\ła, niniejszym Regulaminem otaz uchwałami Walnego Zgromadzenia
Członków.
3. Każdy członek odpowiada za zobońązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń caĘm
1,

z

pozostałymi członkami oraz zę stowarzyszeniem.
swoim majątkiem solidamie
Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą gdy egzekucja z mająt}oł stowarzyszenia zwykłego
okużę się bezskutecana.
4. Stowarzyszenie nie moze:
a) powoływać terenowych jednostek organizacyjnycĘ
b) azeszać osób prawnych,
c) prowadzić działalnościgospodarczej,
d) prowadzió odpłatnej działalnościpoĄńku publicanego.

§6
1. Stowarzyszenie ulega ronńązaniu na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków
ż. Podejmując uchwałę a rozńązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebrańe Członków wybiera
likwidatora oraz określ L vnzr;zrmrczenie pozostałego maj ątku Stowarzyszenia

§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminu za§tosowanie mają
7.a4.§89 r, Prawo o stowarzyszeniach.

z
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