
UCHWA A Nr  346/5/XL/10
Rady Miejskiej w I owej

z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie przyst pienia do komitetu za o ycielskiego stowarzyszenia
Lubuska Sie Szerokopasmowa z siedzib w Zielonej Górze

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w zwi zku z art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó n.zm.1)
uchwala si , co nast puje:

§ 1. Rada Miejska w I owej wyra a zgod  na przyst pienie przez Gmin  I owa w charakterze
cz onka za yciela do stowarzyszenia jednostek samorz du terytorialnego o nazwie
„Lubuska Sie Szerokopasmowa” z siedzib w Zielonej Górze

§  2.  Stowarzyszenie,  o  którym  mowa  w  §  1  powy ej  dzia  b dzie  w  oparciu  o  statut
stanowi cy za cznik do niniejszej uchwa y.

§ 3. Wyznacza si  Adama Gliniak – Burmistrza I owej do reprezentowania Gminy I owa w
stowarzyszeniu.

§ 4 . Wykonanie uchwa y powierza si  Burmistrzowi I owej.

§ 6.  Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Przewodnicz cy Rady

Miros aw Wdowiak

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.
1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230.



Za cznik Nr 1
do Uchwa y Nr 346/5/XL/10
Rady Mieskiej w I owej
z dnia 29.06.2010r.

STATUT STOWARZYSZENIA LUBUSKA SIE SZEROKOPASMOWA Z SIEDZIB W
ZIELONEJ GÓRZE.

Rozdzia  1

Postanowienia ogólne

§  1
1. Stowarzyszenie nosi nazw „Lubuska Sie Szerokopasmowa" zwane w dalszej cz ci statutu

Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorz dnym i trwa ym zrzeszeniem miast i gmin w celach

niezarobkowych.

3. Terenem dzia ania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej a siedzib Stowarzyszenia

jest miasto Zielona Góra.

4. Stowarzyszenie w zale no ci od potrzeb mo e tworzy biura regionalne.

5. Stowarzyszenie mo e by cz onkiem krajowych i mi dzynarodowych stowarzysze zgodnie z

zasadami okre lonymi w ustawie.

§ 2
Stowarzyszenie dzia a na postawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (t.j.

Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pó n. zm.), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o

stowarzyszeniach ( t.j. Dz. U. Z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z pó n. zm. ) oraz niniejszego statutu.

§ 3
1. Stowarzyszenie jest organizacj otwart zrzeszaj c jednostki samorz du terytorialnego na zasadach

dobrowolno ci.

2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenia, mo e zatrudnia pracowników.

3. Stowarzyszenie reprezentuje interesy zrzeszonych jednostek samorz du terytorialnego.

4. Stowarzyszenie pos uguj si znakiem logo - za cznik numer 1 do niniejszego statutu.

5. Stowarzyszenie u ywa piecz ci pod u nej z napisem,, Lubuska Sie Szerokopasmowa z siedzib w

Zielonej Górze"- za cznik numer 2 do niniejszego statutu.

6. Stowarzyszenie mo e u ywa piecz ci ozdobnej z symbolem logo Stowarzyszenia po rodku i napisem

w otoku „Lubuska Sie Szerokopasmowa"- za cznik numer 3 do niniejszego statutu.

§ 4

Stowarzyszenie mo e podejmowa wspó prac z innymi podmiotami o podobnym celu dzia ania.

§ 5
1. W celu realizacji zada statutowych Stowarzyszenie mo e zawiera umowy z samorz dami, ich



zwi zkami oraz osobami prawnymi i fizycznymi.

2. Stowarzyszenie mo e prowadzi dzia alno gospodarcz z której dochód mo e s u y wy cznie

realizacji celów statutowych.

Rozdzia  II

Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 6
1. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorz du terytorialnego oraz reprezentacja wspólnych

interesów podmiotów b d cych cz onkami Stowarzyszenia przez wspomaganie rozwoju ze

szczególnym uwzgl dnieniem komunikacji elektronicznej.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególno ci poprzez:

1) budow infrastruktury sieciowej koniecznej do zapewnienia czno ci z szczególnym

uwzgl dnieniem transmisji radiowej pomi dzy cz onkami Stowarzyszenia zwanej dalej sieci

2) pozyskiwanie rodków koniecznych do budowy i utrzymania infrastruktury sieci,

3) realizacja obowi zków wynikaj cych z decyzji Prezesa Urz du Komunikacji Elektronicznej

o przyznaniu cz stotliwo ci radiowych,

4) zarz dzanie dzia alno ci oraz finansowanie funkcjonowania sieci,

5) rozwój spo ecze stwa informacyjnego i wspieranie rozwoju nowoczesnych technologii w

zakresie komunikacji elektronicznej,

6) wspó prac z organami pa stwowymi oraz samorz dowymi w zakresie systemów

bezpiecze stwa, monitorowania i ochrony rodowiska,

7) wspó prac z jednostkami samorz du terytorialnego w zakresie wykorzystania infrastruktury

sieci,

8) wsparcie rozwoju gospodarczego, w szczególno ci pobudzenie rynku lokalnego,

wzmocnienie potencja u lokalnych przedsi biorców,

9) prowadzenie dzia a na rzecz zmniejszenia zjawiska wykluczenia cyfrowego,

10) dzia alno informacyjn i promocyjn z zakresu wykorzystania us ug elektronicznych w ród

mieszka ców,

11) dzia alno na rzecz podniesienia poziomu us ug urz dów jednostek samorz du

terytorialnego.

Rozdzia  III

Cz onkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowi zki.

§ 7
1. Cz onkami zwyczajnymi Stowarzyszenia s miasta i gminy z terytorium województwa lubuskiego.

2. W uzasadnionych przypadkach zwi zanych ze zmian obszarów cz stotliwo ci oraz warunków

planowania radiowego, za zgod Walnego Zebrania Cz onków dopuszcza si udzia  jednostek

samorz du terytorialnego spoza obszaru województwa lubuskiego na zasadach cz onka zwyczajnego.



§ 8
Cz onkostwo w Stowarzyszeniu dzieli si na:

1) zwyczajne - miasta i gminy,

2) wspieraj ce  -  osoby  prawne  i  fizyczne  uznaj ce cele i zadania Stowarzyszenia, które

zadeklaruj pomoc finansow rzeczow i organizacyjn w realizacji celów Stowarzyszenia,

3) honorowe.

§ 9
Do obowi zków cz onków nale y:

1) przestrzeganie postanowie Statutu

2) op acanie sk adek cz onkowskich,

3) branie aktywnego udzia u w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 10

 Cz onek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego podczas Walnego Zebrania Cz onków oraz w adz

Stowarzyszenia,

2) brania udzia u w pracach i inicjatywach Stowarzyszenia,

3) otrzymywania informacji o dzia aniach Stowarzyszenia,

4) wyra ania opinii i zg aszania wniosków dotycz cych celów i dzia alno ci Stowarzyszenia,

5) obrony swoich uzasadnionych interesów przez Stowarzyszenie.

§ 11
Cz onek wspieraj cy i honorowy ma prawa i obowi zki przewidziane w   §9 i § 10 z wy czeniem

czynnego oraz biernego prawa wyborczego.

§ 12

1. Jednostki ubiegaj ce si o przyj cie na cz onka Stowarzyszenia zobowi zane s o y deklaracj

przyst pienia.

2. Uchwa o przyj ciu w poczet cz onków zwyczajnych i wspieraj cych lub odmow przyj cia wydaje

Zarz d.

3.  Od  uchwa y  Zarz du przys uguje odwo anie do Walnego Zebrania Cz onków w terminie 30 dni od

daty dor czenia decyzji.

§ 13

1. Nabycie cz onkostwa w Stowarzyszeniu nast puje na mocy uchwa y Zarz du podejmowanej po

uprzednim wyra eniu woli jednostki samorz du terytorialnego, w formie uchwa y jej organu

stanowi cego.

2. Utrata cz onkostwa w Stowarzyszeniu nast puje wskutek:

1) wyst pienia ze stowarzyszenia na mocy uchwa y organu stanowi cego jednostki samorz du,



2) likwidacji jednostki samorz du terytorialnego,

3) skre lenia z listy cz onków na pozytywnie zaopiniowany przez Komisj Rewizyjn wniosek

Zarz du za dzia alno na szkod Stowarzyszenia sprzeczn ze statutem lub uchwa ami

Walnego Zebrania Cz onków,

4) wykluczenia cz onka w drodze uchwa y Walnego Zebrania Cz onków,

3. Od uchwa y Zarz du przys uguje odwo anie do Walnego Zebrania Cz onków w terminie 30 dni od

daty dor czenia uchwa y.

Rozdzia  IV

Organy Stowarzyszenia

§ 14

1. Organami Stowarzyszenia s :

1) Walne Zebranie Cz onków

2) Zarz d

3) Komisja Rewizyjna

2. Rozstrzygni cia Organów Stowarzyszenia s podejmowane w formie uchwa .

3. Uchwa y podejmowane s w g osowaniu jawnym.

4. Uchwa y podejmowane s zwyk wi kszo ci osów, je eli Statut nie stanowi inaczej.

5. W g osowaniu jawnym przy równej liczbie g osów „za" i „przeciw" nast puje powtórzenie

osowania a przypadku ponownego braku rozstrzygni cia decyduje g os przewodnicz cego

zebrania.

6. Wybory do organów Stowarzyszenia podejmowane s przy obecno ci co najmniej 2/3 cz onków

stowarzyszenia w g osowaniu tajnym kwalifikowan wi kszo ci 2/3 g osów.

§ 15

Do czasu  ukonstytuowania si organów Stowarzyszenia ich funkcje  pe ni  komitet za o ycielski

podejmuj c kolegialnie decyzje wi kszo ci osów cz onków za o ycieli.

Walne Zebranie Cz onków

§ 16

1. Walne Zebranie Cz onków jest najwy szym organem Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie Cz onków mo e by zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie Cz onków zwo ywane jest przez Zarz d  co  najmniej  raz  w  roku,  nie

pó niej ni w terminie 6 miesi cy po zako czeniu roku obrachunkowego.

4. Walne Zebranie Cz onków o charakterze sprawozdawczo-wyborczym zwo ywane jest co 4 lata, nie

pó niej ni 3 miesi ce przed up ywem kadencji organów stowarzyszenia.

5. Podczas Walnego Zebrania Cz onków ka de miasto i gmina dysponuje liczb osów zale n od

liczby mieszka ców wed ug zasady: 1 g os na ka dy rozpocz ty 1 000 mieszka ców ( s ownie: jeden



tysi c mieszka ców) wed ug danych opublikowanych w biuletynie statystycznym województwa za

III kwarta  roku ubieg ego - wydawany przez w a ciwy terytorialnie dla cz onka urz d statystyczny.

6. W Walnym Zebraniu Cz onków uczestnicz osoby delegowane odpowiednimi uchwa ami przez rady

miast/gmin które przyst pi y do Stowarzyszenia.

7. Delegat miasta/gminy na Walne Zebranie Cz onków mo e w przypadku okoliczno ci

uniemo liwiaj cych mu udzia  w obradach jednorazowo delegowa swego zast pc , który uczestniczy w

Walnym Zebraniu Cz onków bez biernego prawa wyborczego.

§ 17

Do kompetencji Walnego Zebrania Cz onków nale y:

1) przyjmowanie sprawozda Zarz du i Komisji Rewizyjnej, bilansu oraz bud etu na rok nast pny,

2) udzielanie absolutorium Zarz dowi Stowarzyszenia,

3) wybór i odwo ywanie prezesa, wiceprezesa i pozosta ych cz onków Zarz du,

4) ustalanie warunków pracy prezesa Zarz du,

5) wybór cz onka Zarz du wykonuj cego funkcje wynikaj ce  z  prawa  pracy  w  stosunku  prezesa

Zarz du,

6) wybór cz onków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,

7) ustalanie wysoko ci sk adek cz onkowskich i innych op at obowi zuj cych w Stowarzyszeniu,

8) udzielanie zgody Zarz dowi na nabywanie i zbywanie nieruchomo ci,

9) dokonywanie zmian w statucie,

10) uchwalanie na wniosek odpowiednio Zarz du, Komisji Rewizyjnej regulaminów ich dzia ania,

11) podejmowanie uchwa  o rozwi zaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego maj tku,

12) podejmowanie uchwa  w innych sprawach dotycz cych Stowarzyszenia nie zastrze onych do

kompetencji Zarz du lub wnioskowanych przez Zarz d,
13) nadawanie honorowego cz onkostwa.

§ 18

1. Walne Zebranie Cz onków jest zwo ywane przez Zarz d.

2. O terminie, miejscu i porz dku obrad Zarz d obowi zany jest powiadomi Cz onków Stowarzyszenia

najpó niej 14 dni przed planowanym terminem Zebrania, poprzez powiadomienie pisemnie na adres

wskazany przez Cz onka Stowarzyszenia.

3. Walne Zebranie Cz onków otwierane jest przez prezesa Zarz du .

4. Walne Zebranie Cz onków wybiera przewodnicz cego i sekretarza zebrania.

5. Walne Zebranie Cz onków podejmuje uchwa y w obecno ci co najmniej 2/3 Cz onków

Stowarzyszenia.

6. W przypadku braku kworum, Walne Zebranie Cz onków odbywa si z tym samym porz dkiem obrad

o jedn godzin pó niej, z zastrze eniem, e uchwa y podejmowane s w obecno ci co najmniej

po owy Cz onków Stowarzyszenia.

7. Uchwa y zapadaj w sprawach obj tych porz dkiem obrad.



8. Zmiana porz dku obrad wymaga wi kszo ci 2/3 g osów.

9. Z przebiegu Walnego Zebrania Cz onków sporz dza si protokó , który jest podpisywany przez

przewodnicz cego i sekretarza zebrania.

10. Do protoko u za cza si list obecno ci.

11. Walne Zebranie Cz onków mo e uchwali , przy uwzgl dnieniu postanowie niniejszego Statutu,

regulamin w którym zostan zawarte szczegó owe postanowienia dotycz ce jego funkcjonowania a

nieuregulowane w niniejszym Statucie.

§ 19

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz onków jest zwo ywane na podstawie uchwa y Zarz du.

2. Zarz d zwo uje Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz onków w ci gu czterech tygodni od daty

zg oszenia do Zarz du uzasadnionego wniosku przez co najmniej jedn trzeci Cz onków

Stowarzyszenia lub Komisj Rewizyjn

3. W przypadku nie zwo ania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Cz onków w sposób okre lony w

ust.2, prawo to przys uguje Komisji Rewizyjnej.

Zarz d

§ 20

1. Zarz d sk ada si z prezesa, wiceprezesa i 3 cz onków.

2. Kandydaci do Zarz du s rekomendowani po jednym przez cz onków Stowarzyszenia

3. Prezes Zarz du pe ni funkcj pracodawcy w stosunku do pozosta ych cz onków zarz du oraz

pracowników stowarzyszenia.

§ 21

1. Zarz d kieruje pracami Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie na zewn trz reprezentuje prezes Zarz du.

3. Prezes Zarz du kieruje jego pracami, a przypadku jego usprawiedliwionej nieobecno ci wiceprezes.

4. Uchwa y Zarz du  s podejmowane w g osowaniu jawnym zwyk wi kszo ci w obecno ci

co najmniej 3 jego cz onków z zastrze eniem przy równej liczbie g osów „za" i „przeciw" o

rozstrzygni ciu decyduje g os prezesa Zarz du.

§ 22

Do kompetencji Zarz du nale y w szczególno ci:

1) strze enie interesów cz onków Stowarzyszenia.

2) sporz dzanie sprawozda dla Walnego Zebrania Cz onków.

3) zarz dzanie maj tkiem Stowarzyszenia.

4) nabywanie i zbywanie przez Stowarzyszenie nieruchomo ci.

5) podejmowanie decyzji i dzia a we wszystkich innych sprawach, niezastrze onych w Ustawie lub

Statucie dla kompetencji innych organów Stowarzyszenia.

§ 23



1. Kadencja Zarz du trwa 4 lata.

2. Cz onkostwo w Zarz dzie ustaje na skutek:

1) pisemnej rezygnacji z o onej przez cz onka,

2) odwo ania,

3) mierci.

3. Uzupe nienia w sk adzie Zarz du w trakcie kadencji dokonuje si poprzez przybranie spo ród nie

wybranych kandydatów, wed ug kolejno ci uzyskanych g osów podczas Walnego Zebrania

Cz onków z wy czeniem prezesa i wiceprezesa których wyboru dokonuje Walne Zgromadzenie

Cz onków.

4. W przypadku, gdy w okresie kadencji Zarz du zmianie ulega wi cej ni dwóch cz onków, Zarz d

zobowi zany jest do zwo ania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Cz onków.

§ 24

1. Posiedzenie Zarz du zwo uje prezes informuj c pozosta ych cz onków pisemnie lub poczt

elektroniczn pod warunkiem otrzymania potwierdzenia odebrania.

2. Z posiedzenia Zarz du    sporz dza    si protokó    zatwierdzany  przez    Zarz d na kolejnym

najbli szym posiedzeniu.

Komisja Rewizyjna

§ 25

1. Komisja Rewizyjna sk ada si z 5 Cz onków wybranych przez Walne Zebranie Cz onków.

2. Kandydaci do Komisji Rewizyjnej s rekomendowani po jednym przez cz onków

stowarzyszenia.

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego sk adu przewodnicz cego, zast pc przewodnicz cego  i

sekretarza.

4. Kadencja Komisji Rewizyjnej pokrywa si z kadencj Zarz du.

5. Szczegó owe zasady pracy komisji okre la jej regulamin.

§ 26

Cz onkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

1) rezygnacji z o onej przez cz onka,

2) odwo ania,

3) mierci.

§ 27

1. Uzupe nienia w sk adzie Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji dokonuje si z po ród nie wybranych

kandydatów, wed ug kolejno ci uzyskanych g osów podczas Walnego Zebrania Cz onków z

zastrze eniem, i w ten sposób nie mo na dokona przybrania wi cej ni dwóch Cz onków Komisji

Rewizyjnej.

2. W przypadku, gdy w okresie kadencji zmianie ulega wi cej ni dwóch Cz onków Komisji



Rewizyjnej, Zarz d zobowi zany jest do zwo ania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Cz onków.

§ 28

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale y:

1) przeprowadzanie bie cych i rocznych kontroli ca okszta tu dzia alno ci Stowarzyszenia, a

zw aszcza jego gospodarki finansowej,

2) badanie dokumentów rachunkowych oraz zgodno ci wydatków z przyj tym bud etem

Stowarzyszenia,

3) przedstawianie Walnemu Zebraniu Cz onków wniosków i spostrze e dotycz cych bie cej

dzia alno ci Stowarzyszenia,

4) sk adanie Walnemu Zebraniu Cz onków sprawozda ze swojej dzia alno ci, wraz z wnioskami w

sprawie udzielania Zarz dowi absolutorium,

5) szczegó owe zasady pracy komisji okre la jej regulamin organizacyjny zatwierdzany przez Walne

Zebranie Cz onków.

Rozdzia  V

Maj tek i finanse Stowarzyszenia

§ 29
Maj tek Stowarzyszenia tworz w szczególno ci:

1) nieruchomo ci,

2) ruchomo ci i inne prawa maj tkowe

3) rodki pieni ne.

§ 30

1. Maj tek Stowarzyszenia powstaje z nast puj cych róde :

1) sk adek cz onkowskich,

2) wpisowego

3) darowizn,

4) dotacji, grantów, subwencji itp.,

5) spadków i zapisów,

6) odsetek bankowych,

7) wp ywów z op at za us ugi,

8) dochodów z w asnej dzia alno ci gospodarczej, które s u realizacji celów statutowych

Stowarzyszenia,

9) innych przewidzianych prawem róde .

2. Funduszami i maj tkiem Stowarzyszenia zarz dza Zarz d.

3. rodki wypracowane w zwi zku z prowadzon dzia alno ci przeznaczone s wy cznie na realizacj

celów statutowych Stowarzyszenia.

4. Wpisowe do stowarzyszenia oraz nale na roczna sk adka cz onkowska s proporcjonalne do ilo ci



mieszka ców i obliczane na podstawie § 16 ust 5 .

5. Wysoko wpisowego do stowarzyszenia oraz sk adki rocznej uchwalana jest podczas Zwyczajnego

Walnego Zebrania Cz onków poprzedzaj cego rok którego dotyczy na wniosek Zarz du

stowarzyszenia.

6. atno nale nych sk adek nast puje jednorazowo do ko ca pierwszego kwarta u za dany rok

kalendarzowy.

7. atno wpisowego oraz pierwszej rocznej sk adki cz onkowskiej nast puje w terminie 3 miesi cy

od daty uchwa y Zarz du nie pó niej ni 1 miesi c przed zako czeniem roku kalendarzowego.

8. Nale na sk adka jest proporcjonalna do ilo ci miesi cy cz onkostwa w skali roku, z zastrze eniem, e

naliczana jest od ka dego rozpocz tego miesi ca cz onkowskiego.

9. Przy utracie cz onkostwa sk adka liczona jest za ca y rok w którym ustaje cz onkostwo.

§ 31

1. O wiadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach maj tkowych, sk ada dwóch

cz onków Zarz du w tym prezes.

2. W przypadku usprawiedliwionej nieobecno ci prezesa, o wiadczenie o których mowa w ust. 1 za

prezesa sk ada wiceprezes.

§32

Rokiem obrachunkowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

§  33

Rozporz dzanie nieodp atnymi przysporzeniami oraz subwencjami i dotacjami mo e nast powa tylko w

ramach realizacji celu, na który te przysporzenia, subwencje i dotacje zosta y przeznaczone.

Rozdzia  VI

Zmiana Statutu i rozwi zanie stowarzyszenia

§ 34

1. Zmiana Statutu dokonywana jest na mocy uchwa y Walnego Zebrania Cz onków podejmowanej

kwalifikowan wi kszo ci 2/3 g osów w obecno ci co najmniej 2/3 cz onków.

2. Stowarzyszenie rozwi zuje si na podstawie uchwa y Walnego Zebrania Cz onków podj tej przy

udziale kwalifikowanej wi kszo ci 2/3 g osów w obecno ci co najmniej 2/3 cz onków

stowarzyszenia lub w innych prawem przewidzianych przypadkach.

3. Podejmuj c uchwa o rozwi zaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Cz onków okre la zasady

likwidacji, c przeznaczenie maj tku Stowarzyszenia oraz wybiera likwidatora.

4. Do obowi zków likwidatora nale y przeprowadzenie kontroli dokumentacji Stowarzyszenia,

ustalenie stanu maj tku oraz opracowanie i realizowanie planu likwidacji po jego zatwierdzeniu

przez Walne Zebranie Cz onków.

5. Obowi zkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w mo liwie najkrótszym czasie, w

sposób zabezpieczaj cy maj tek likwidowanego Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym



uszczupleniem.

6. Koszty likwidacji pokrywa si z maj tku likwidowanego Stowarzyszenia.

7. Pozosta e obowi zki likwidatora okre laj odr bne przepisy.

Rozdzia  VII

Postanowienia ko cowe

§ 35

W zakresie nie uregulowanym postanowieniami Statutu stosuje si odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7

kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach.

Za cznik nr 1 do statutu logo

Stowarzyszenie Lubuska Sie Szerokopasmowa z siedzib w Zielonej Górze

Za cznik nr 2 do statutu - u ywana piecz pod u na
„Stowarzyszenie Lubuska Sie Szerokopasmowa z siedzib w Zielonej Górze"

Za cznik nr 3 do statutu - piecz ci ozdobna

„Stowarzyszenie Lubuska Sie Szerokopasmowa z siedzib w Zielonej Górze"




