Wojewódzkie Zrzeszenie
Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu

STATUT
Wojewódzkiego Zrzeszenia
Ludowe Zespoły Sportowe

Opole 2016
tekst jednolity

ROZDZIAŁ 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły
Sportowe w Opolu, zwane dalej WZ LZS lub Stowarzyszeniem i działa na
podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 176), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239) i niniejszego Statutu.

§

2

WZ LZS jest powszechną organizacją działającą w zakresie kultury fizycznej
i turystyki na rzecz mieszkańców wsi i miast, pracowników zakładów pracy
i członków ich rodzin oraz młodzieży i pracowników szkół.

§

3

1. Terenem działania WZL LZS jest obszar województwa opolskiego. Siedzibą władz
jest miasto Opole.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić
działalność poza granicami województwa opolskiego na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej, a także poza terenem kraju pod warunkiem, że prawo danego państwa
dopuszcza taką działalność.
§ 4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest
ograniczony.
§ 5
WZ LZS może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
zainteresowanych rozwojem kultury fizycznej i turystyki korzystając z uprawnień
wynikających ze statutów tych organizacji.
§ 6
1. Stowarzyszenie używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z
zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
2. Barwami WZ LZS są kolory: zielony i czerwony.
3. Flaga Stowarzyszenia jest koloru zielono - czerwonego, pośrodku której znajduje
się jego godło.

4. Godłem WZ LZS jest koło, na którego zielonym polu znajdują się ułożone w
obwodzie kłosy, a pośrodku wschodzące słońce.
Na ogólnym tle godła figurują trzy litery: LZS.

ROZDZIAŁ 2
Cel i środki działania

§ 7
Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne krzewienie kultury fizycznej i turystyki,
ze szczególnym uwzględnieniem problemów środowiska wiejskiego, poprzez:
1. upowszechnianie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu,
2. upowszechnianie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
3. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
4. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami,
5. ochronę i promocję zdrowia,
6. promocję i organizację wolontariatu,
7. działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe kultury fizycznej, sportu i turystyki,
8. działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
9. działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
10. działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego.

§ 8
Dla osiągnięcia swojego celu w województwie opolskim WZ LZS podejmuje
następujące działania:
1. programuje rozwój kultury fizycznej i turystyki oraz zapewnia jego realizację w
oparciu o pomoc organów samorządowych i państwowych oraz współdziałania w
tym celu ze wszystkimi zainteresowanymi instytucjami i organizacjami,
2. organizuje masowe zawody oraz imprezy rekreacyjne, sportowe, turystyczne
i krajoznawcze dla swoich członków oraz w środowisku działania, jak również
bierze udział w imprezach sportowych i turystycznych organizowanych przez
organy samorządowe i kultury fizycznej i turystyki oraz inne organizacje
sportowo - turystyczne,
3. propaguje piękno ojczystego kraju oraz zapoznaje z jego dorobkiem kulturalnym
i społeczno - gospodarczym,
4. rozwija w różnych formach propagandę wychowania fizycznego, sportu
i turystyki, miedzy innymi poprzez własne wydawnictwa,
5. prowadzi działalność kulturalno - oświatową i współdziała w zakresie ochrony
przyrody, krajobrazu i zabytków kultury,
6. stwarza dzieciom i młodzieży możliwość podnoszenia poziomu sportowego,

7. organizuje kursy, konferencje, seminaria i obozy, na których szkoli kadrę
działaczy, organizatorów i sędziów dla potrzeb wychowania fizycznego, sportu
i turystyki,
8. inicjuje, organizuje i prowadzi działalność gospodarczą oraz statutowo usługową z zachowaniem obowiązujących przepisów,
9. inicjuje i popiera prace naukowo - badawcze w zakresie kultury fizycznej
i turystyki,
10. zarządza posiadanymi urządzeniami sportowymi i turystycznymi, rozwija
działalność w zakresie budownictwa, remontów i konserwacji urządzeń
sportowych i turystycznych,
11. współdziała w zakresie rozwoju wychowania fizycznego, sportu i turystyki z
właściwymi instytucjami i organizacjami,
12. podejmuje inne przedsięwzięcia, zgodnie z prawem w ramach statutowej
działalności, jakie okażą się celowe dla rozwoju kultury fizycznej i turystyki.
13. przyznaje stypendia sportowe,
14. organizuje działania na rzecz integracji europejskiej oraz kontakty i współpracę
międzynarodową w zakresie promocji zdrowia, sportu, rekreacji i turystyki,
15. wykonuje poprzez swoje organy i członków zwyczajnych publiczne zadania z
zakresu sportu, rekreacji, rehabilitacji, turystyki, promocji i organizacji
wolontariatu.
§ 9
1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na społecznej aktywność członków.
2. Stowarzyszenie kieruje się w swej działalności zasadami demokracji, umacniając
i rozwijając inicjatywę oraz samorządne formy działania wszystkich ogniw.
3. Wszystkie władze Stowarzyszenia są wybierane i zobowiązane do składania
sprawozdania ze swej działalności.
4. Do realizacji podejmowania działań WZ LZS może zatrudnić pracowników.
Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników określa regulamin uchwalony
przez Zarząd Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10
1. Członkowie Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
2. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje po złożeniu zgłoszenia na
podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 11
1. Członkami zwyczajnymi Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS są:
1) ludowe kluby sportowe i turystyczne,
2) inne stowarzyszenia kultury fizycznej.
§ 12
Członkowie zwyczajni maja prawo:
1. uczestniczyć poprzez swoich przedstawicieli, wybranych na terenowych zjazdach,
w Wojewódzkim Zjeździe Delegatów Zrzeszenia LZS z głosem stanowiącym oraz
czynnym i biernym prawem wyborczym,
2. brać czynny udział w zawodach oraz innych imprezach rekreacyjnych,
sportowych i turystycznych Stowarzyszenia,
3. wysuwać postulaty i wnioski wobec władz WZ LZS, oceniać i poddawać krytyce
ich działalność,
4. otrzymywać od władz Stowarzyszenia pomoc w zakresie realizacji jego
statutowych zadań,
5. korzystać z urządzeń i sprzętu sportowo - turystycznego WZ LZS, używać jego
barw i godła,
6. korzystać z innych uprawnień wynikających ze statutu i działalności
Stowarzyszenia.
§ 13
Do obowiązków członków zwyczajnych należy w szczególności:
1. przestrzeganie postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia
i regulaminów stanowionych przez uprawnione do tego organy,
2. regularne opłacanie składek członkowskich na rzecz, w wysokości określonej
przez Zarząd WZ LZS,
3. branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia, a w szczególności w
zawodach i innych imprezach w dziedzinie wychowania fizycznego, sportu
i turystyki.
§ 14
1. Członkami wspierającymi WZ LZS mogą być osoby prawne i jednostki
organizacyjne, których celem jest działalność w zakresie kultury fizycznej.
2 Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie zgłoszenia
przyjętego przez Zarząd Stowarzyszenia.
§ 15
Członkowie wspierający maja prawo:
1. brać udział poprzez swoich przedstawicieli z głosem doradczym w Zebraniach
Delegatów,
2. wysuwać postulaty i wnioski do władz Stowarzyszenia, w zakresie prowadzonej
działalności,
3. korzystać z innych uprawnień wynikających z niniejszego Statutu i działalności
WZ LZS.

§ 16
Do obowiązków członków wspierających należy:
1. wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe działalności Stowarzyszenia w
realizacji celów statutowych,
2. realizacja zadeklarowanych świadczeń,
3. przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.
§ 17
1. Członkami honorowymi WZ LZS mogą być osoby fizyczne, szczególnie zasłużone
dla Stowarzyszenia w rozwoju sportu, rekreacji i turystyki.
2. Godność członka honorowego nadawana jest przez Zarząd Stowarzyszenia
uchwałą.
§ 18
1. Członkowie honorowi maja prawo:
1) udziału z głosem doradczym w Zebraniach Delegatów,
2) udziału w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie,
3) korzystania z uprawnień określonych w uchwałach Zarządu WZ LZS.
2. Do obowiązków członków honorowych należy przestrzeganie Statutu WZ LZS.
§ 19
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa w skutek:
1) wystąpienia ze Stowarzyszenia członka zgłoszonego na piśmie, po uprzednim
uregulowaniu składek członkowskich,
2) przekazania stałego członkostwa innej osobie za zgodą Zarządu
Stowarzyszenia,
3) utraty osobowości prawnej,
4) rozwiązania Stowarzyszenia,
5) śmierci członka Stowarzyszenia,
6) pozbawienia praw publicznych.
2. Zarząd może podjąć uchwałę o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia w
przypadku:
1) uporczywego naruszania przez członka Stowarzyszenia postanowień
niniejszego Statutu,
2) podejmowania działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia,
3) zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez jeden rok,
4) działania na szkodę Stowarzyszenia.
3. Uchwały Zarządu o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia podejmowane są
zwykłą większością głosów.
4. Uchwała Zarządu w przedmiocie wykluczenia podlega zaskarżeniu.
5. W terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczonemu
przysługuje odwołanie do Zebrania Delegatów.
6. Odwołanie od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia rozpatruje uchwałą
najbliższe Zebranie Delegatów.

ROZDZIAŁ

4

Władze Stowarzyszenia
§ 20
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Zebranie Delegatów,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja organów trwa 4 lata.
3. Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo.
4. Wybór Władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym/jawnym.
/Zebranie Delegatów może podjąć uchwalę o wyborze władz w głosowaniu
jawnym. Dla ważności wyborów Władz Stowarzyszenia wymagana jest obecność
(50 % + 1) liczby uprawnionych do głosowania delegatów.
5. Liczbowy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej ustala na każdą kadencję Zebranie
Delegatów.
6. Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo dobierać nowych członków danego
organu na miejsce tych, którzy ustąpili w okresie kadencji. Liczba dobranych
członków danego organu władzy nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby składu
pochodzącego z wyboru.
7. Jeżeli szczególne przepisy nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz
zapadają zwykła większością głosów (50 % + 1), przy czym dla ich ważności
wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby uprawnionych do
głosowania.
§ 21
Władze Stowarzyszenia pochodzą z wyboru. Wybory odbywają się zgodnie z
regulaminem uchwalonym każdorazowo przez Zebranie Delegatów.
§ 22
1.
2.
3.
4.

Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą WZ LZS.
Zebranie Delegatów mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
Zwyczajne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd.
Zwyczajne Zebranie Delegatów zwoływane jest co 4 lata przez Zarząd, przy
czym termin, miejsce i porządek dzienny powinien być podany do wiadomości
delegatom nie później niż 14 dni przed datą zebrania.
5. Nadzwyczajne Zebranie Delegatów zwoływane jest na skutek:
1) uchwały poprzedniego Zebrania Delegatów,
2) uchwały Zarządu lub wniosku Komisji Rewizyjnej,
3) wniosku uchwalonego przez co najmniej 50 % członków zwyczajnych.
6. Nadzwyczajne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd w terminie
3 miesięcy od daty uchwały lub wniosku złożonego na piśmie oraz obraduje nad
sprawami, dla których został zwołany.

§ 23
1. Zebranie Delegatów zwołuje się poprzez ogłoszenie zamieszczone na oficjalnej
stronie internetowej Stowarzyszenia, co najmniej na 14 dni przed terminem
zwołania Zebrania Delegatów.
2. Zarząd może dodatkowo informować o zwołaniu Zebrania Delegatów poprzez
zawiadomienia pisemne przesłane na adres delegata lub pocztą elektronicznej.
3. Nieotrzymanie przez delegata zawiadomienia za pomocą poczty elektronicznej o
terminie Zebrania Delegatów nie stanowi podstawy do uznania zebrania za
nieważne.
4. Zebranie Delegatów rozpatruje sprawy uwzględnione w porządku obrad.
5. Delegaci reprezentujący, co najmniej 10 % ogółu delegatów mają prawo zgłosić
sprawę do porządku obrad wraz z załączonym projektem uchwały najpóźniej na
7 dni przed terminem zwołania Zebrania Delegatów.
6. Zarząd ma prawo do umieszczania poszczególnych spraw w porządku obrad do
otwarcia Zebrania Delegatów.
§ 24
1. W Zebraniach biorą udział z głosem stanowiącym delegaci członków
zwyczajnych.
2. Szczegółowe zasady dotyczące kampanii sprawozdawczo - wyborczej, a w
szczególności zasady wyboru delegatów oraz klucz wyborczy ustala Zarząd
wydając stosowny regulamin.
§ 25
W
1.
2.
3.
4.

Zebraniu Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym:
członkowie władz Stowarzyszenia, którzy nie zostali wybrani delegatami,
osoby posiadające godność członka honorowego,
przedstawiciele członków wspierających,
osoby zaproszone przez Zarząd.
§ 26

Zebranie Delegatów wybiera każdorazowo Przewodniczącego, Zastępców
Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania oraz uchwala regulamin obrad.
§ 27
1. Do kompetencji Zebrania Delegatów należy w szczególności:
1) uchwalenie kierunków i programów działalności WZ LZS,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz
dokonywanie oceny całokształtu działalności Stowarzyszenia,
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4) wybór Przewodniczącego, pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia i dokonywanie jego zmian,
6) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisje
Rewizyjną lub delegatów,
7) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku.

§ 28
1. Zarząd składa się z 11 do 19 członków, w tym Przewodniczącego wybieranego
oddzielnie przez Zebranie Delegatów.
2. Liczbę członków Zarządu ustala Zebranie Delegatów. Sposób wyboru określa
regulamin Zebrania Delegatów uchwalany każdorazowo przez Zebranie
Delegatów.
§ 29
1. Zarząd jest najważniejszym organem między Zebraniami Delegatów i kieruje
bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) reprezentowanie WZ LZS na zewnątrz,
2) wykonywanie uchwał Zebrania Delegatów,
3) planowanie i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,
4) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznych sprawozdania z działalności
Stowarzyszenia.
5) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych
Stowarzyszenia (bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej)
6) uchwalenie budżetu WZ LZS oraz jego realizowanie,
7) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
8) sprawowanie nadzoru nad działalnością organizacji członkowskich, ich ocena,
udzielanie im pomocy oraz koordynowanie ich działalności,
9) określanie kierunków budownictwa urządzeń sportowych i turystycznych dla
potrzeb WZ LZS z dotacji samorządowych w ramach inicjatyw społecznych,
10) wykonywanie innych czynności niezastrzeżonych do kompetencji Zebrania
Delegatów i wyłącznej kompetencji Komisji Rewizyjnej,
11) uchwalanie regulaminu przyznawania stypendiów sportowych.
3. Zarząd zbiera się co najmniej trzy razy w roku. W razie naruszenia przez
organizacje będące członkami zwyczajnym Stowarzyszenia postanowień
niniejszego Statutu lub uchwał podejmowanych przez władze Stowarzyszenia Zarządowi przysługuje stosownie do okoliczności prawo:
1) zwracania uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądania ich usunięcia w
określonym terminie,
2) odmówienia pomocy organizacyjnej lub innego poparcia,
3) zawieszenie winnego członka władz w pełnieniu funkcji społecznych w
Stowarzyszeniu.
§ 30
Zarząd działa kolegialnie.

§ 31
1. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezydium w liczbie 5 - 7 członków.
W skład Prezydium wchodzą Przewodniczący Zarządu oraz 1-2
Wiceprzewodniczących, Sekretarz i Skarbnik.
2. Prezydium wykonuje zdania Zarządu między jego posiedzeniami.
3. Wykonując zadania Zarządu Prezydium przestrzega regulaminu oraz planu pracy
uchwalonych przez Zarząd.
§ 32
1. Zarząd może powoływać komisje lub zespoły doradczo - opiniodawcze, które
mogą mieć charakter stały lub doraźny.
2. Komisje i zespoły doradcze realizują zadania powierzone im przez Zarząd.
3. Skład komisji i zespołów doradczych ustala Zarząd.
§ 33
Szczegółowy zakres działania, organizację oraz tryb/plan pracy Zarządu, jego
Prezydium, komisji i zespołów doradczych określają regulaminy uchwalone przez
Zarząd.
§ 34
1. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Zebrania Delegatów
2. Członkowie Zarządu powoływani są spośród członków zwyczajnych
Stowarzyszenia lub osoby spoza ich grona.
§ 35
1. Zarząd Stowarzyszenia przedstawia Komisji Rewizyjnej, w terminie do 20 marca
każdego roku, sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej za ubiegły
rok przyjęte przez Zarząd w drodze uchwały.
2. Zarząd zobowiązany jest na żądanie Komisji Rewizyjnej lub któregokolwiek z jej
członków udzielać wszelkich informacji oraz przedstawiać niezbędne dokumenty
dotyczące działalności Stowarzyszenia lub Zarządu.
§ 36
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków, w tym Przewodniczącego,
Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza wybieranych przez Zebranie
Delegatów.
2. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu.

§ 37
1. Komisja Rewizyjna:
1) przeprowadza okresowe kontrole statutowej i finansowo - gospodarczej
działalności Stowarzyszenia,
2) może żądać od Zarządu oraz władz członków zwyczajnych Stowarzyszenia
wyjaśnień dotyczących ich działalności,
3) w razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości określa terminy oraz
sposoby ich usunięcia,
4) składa Zebraniu Delegatów sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada
wyłączne prawo zgłaszania wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi,
5) o jawnym lub tajnym wyborze Przewodniczącego, decyduje Komisja
rewizyjna.
2. Szczegółowy zakres działania, organizację oraz tryb pracy Komisji rewizyjnej
określa regulamin uchwalony przez tę Komisję.
§ 38
Do obsługi administracyjnej Zarząd może utworzyć biuro, określając jego
organizację i zakres działania.

ROZDZIAŁ 5
Nagrody, kary i rozstrzyganie sporów
§ 39
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia przyznawane są
wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa Zarząd.
§ 40
1. W razie naruszenia postanowień Statutu oraz uchwał Władz Stowarzyszenia, jest
ono uprawnione do wymierzenia kar.
2. Rodzaje kar oraz tryb postępowania dyscyplinarnego określa regulamin
uchwalony przez Zarząd.
§ 41
1. Rozstrzyganie sporów w obrębie Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS należy do
Zarządu, w odniesieniu do sporów odnoszących się do członków Zarządu –
organem właściwym jest Zebranie Delegatów
2. Szczegółowe zasady oraz tryb rozstrzygania sporów określa Zarząd.

ROZDZIAŁ 6
Działalność gospodarcza
§ 42
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową
w stosunku do działalności pożytku publicznego służącą realizacji celu statutowego.
2. Działalność statutowa może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub
jako działalność odpłatna pożytku publicznego.
3. Dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego i z działalności
gospodarczej służą wyłącznie realizacji celu statutowego.
4. Działalność odpłatna pożytku publicznego stanowi działalność gospodarczą,
jeżeli:
1) wynagrodzenie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. jest w
odniesieniu do działalności danego rodzaju wyższe od tego, jakie wynika z
kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności, lub
2) wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu
statutowej działalności nieodpłatnej oraz działalności odpłatnej przekracza 1,5
– krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze
przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
za rok poprzedni.
3) przez wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, rozumie się wynagrodzenie z
tytułu świadczenia pracy lub usług, niezależnie od sposobu nawiązywania
stosunku pracy lub rodzaju i treści umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną.
4) nie można prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego
i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu
działalności

ROZDZIAŁ 7
Majątek i fundusze
§ 43
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusze WZ LZS składają się:
1) dotacje i subwencje,
2) wpływy ze składek członkowskich,
3) darowizny, spadki i zapisy,
4) dochody z działalności gospodarczej, prowadzonej zgodnie z
obowiązującymi przepisami dla zaspokojenia statutowych potrzeb
Stowarzyszenia – dochody te nie mogą być przeznaczone do podziału
pomiędzy członków Stowarzyszenia
5) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia.

§ 44
1. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego oraz zaciągania
innych zobowiązań uprawniony jest Zarząd.
2. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
wymagane jest współdziałanie dwóch umocowanych przedstawicieli Zarządu, w
tym jednej z osób pełniących następujące funkcje: Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczących, Sekretarza lub Skarbnika
3. Decyzje Zarządu w sprawach majątkowych zapadają większością 2/3 głosów
przy obecności co najmniej 50% + 1 członków Zarządu.
4. Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia majątkiem Stowarzyszenia w
stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z
którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo stosunku
pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków
organów lub pracowników 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) wykorzystywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków
organu lub pracowników oraz ich „osób bliskich” na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze
statutowego celu Stowarzyszenia,
4) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub
pracownicy oraz ich „osób bliskich”.

ROZDZIAŁ 8
Zmiana Statutu i rozwiązanie Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS
§ 45
Zmiana stanu może nastąpić na mocy uchwały przyjętej kwalifikowaną większością,
co najmniej 2/3 głosów delegatów Zebrania Delegatów, w obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania.
§ 46
1. Rozwiązanie WZ LZS następuje na mocy uchwały przyjętej kwalifikowaną
większością, co najmniej 2/3 głosów delegatów Zebrania Delegatów, w obecności
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała powinna określić sposób likwidacji Stowarzyszenia oraz cel na jaki
nastąpi przekazanie jego majątku.
3. W razie braku uchwały o przeznaczeniu majątku postanowienie w tym zakresie
należy do właściwego sądu rejestrowego.

§ 47
1. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu lub osoby wybrane przez
Zebranie Delegatów.
2. Likwidatorzy nie mogą zawierać nowych transakcji, chyba, że jest to konieczne
dla likwidacji.
3. Likwidatorzy w pierwszej czynności zgłaszają wniosek do właściwego sądu
rejestrowego o wszczęcie postępowania likwidacyjnego.

ROZDZIAŁ 9
Postanowienia końcowe
§ 48
Wszystkie władze Stowarzyszenia są zobowiązane do składania członkom
Stowarzyszenia sprawozdań ze swojej działalności.
§ 49
Przedmiotowy Statut uchwalono na czas nieokreślony.
§ 50
Tekst statutu został uchwalony przez XVIII Zebranie Delegatów Wojewódzkiego
Zrzeszenia LZS w dniu 18 marca 2016 roku.

