STATUT
WOJEWÓDZKIEGO TOWARZYSTWA WALKI z KALECTWEM
w Opolu
w skrócie : WTWzK w Opolu

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Opolu, zwane dalej WTWzK w Opolu, jest pozarządowym
stowarzyszeniem zrzeszającym osoby starsze i niepełnosprawne oraz pełnosprawne, prowadzącym
działalność pożytku publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w starszym wieku i ich rodzin,
posiadającym osobowość prawną w sferze zadań publicznych.
§2
1. Terenem działania WTWzK w Opolu jest obszar województwa opolskiego, a siedzibą Zarządu – miasto
Opole.
2. Dla właściwej realizacji swoich celów statutowych, WTWzK w Opolu może prowadzić działalność w kraju
i poza granicami kraju.
3. Czas trwania WTWzK w Opolu jest nieograniczony.
§3
1. Zarząd WTWzK w Opolu posiada osobowość prawną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o
rejestracji wydanego przez właściwy sąd rejestrowy.
2. WTWzK w Opolu opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy.
3. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym również członków i członków
Zarządu.
§4
1. WTWzK w Opolu może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji społecznych o podobnym
profilu działania.
2. WTWzK w Opolu używa logo, skrótu - WTWzK, pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
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§5
1.

Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata.
ROZDZIAŁ II.
CELE DZIAŁALNOŚCI I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§6
Celem WTWzK jest działalność w sferze zadań publicznych na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych oraz
ich rodzin, a w szczególności:
1) pomoc społeczna osobom starszym i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom będącym w trudnej
sytuacji życiowej,
2) działalność charytatywna na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin,
3) działalność naukowa, popularyzatorska i organizacyjna w zakresie profilaktyki, leczenia, rehabilitacji,
zaopatrzenia ortopedycznego, psychologii i pedagogiki oraz zapobiegania patologiom społecznym,
4) działalność w środowisku osób starszych i niepełnosprawnych na rzecz podtrzymywania tradycji
narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej,
5) działalność na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych wśród mniejszości narodowych,
6) ochrona i promocja zdrowia wśród osób starszych i niepełnosprawnych oraz profilaktyka
niepełnosprawności i prowadzenie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej,
7) upowszechnianie i ochrona praw kobiet niepełnosprawnych,
8) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości osób starszych i
niepełnosprawnych,
9) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w środowisku osób starszych i
niepełnosprawnych,
10) krzewienie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w środowisku osób starszych i
niepełnosprawnych,
11) rozwój krajoznawstwa oraz różnych form wypoczynku osób starszych i niepełnosprawnych,
12) rozwój kultury i sztuki wśród osób starszych i niepełnosprawnych,
13) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób starszych i niepełnosprawnych,
14) działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi i
patologiom społecznym jako źródłom niepełnosprawności,
15) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i
niepełnosprawnych,
16) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
17) upowszechnianie i ochrona praw osób starszych i niepełnosprawnych jako konsumentów,
18) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między
środowiskami osób starszych i niepełnosprawnych również z organizacjami działającymi na ich rzecz,
19) promocja i organizacja wolontariatu działającego na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych
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§7
WTWzK realizuje swoje cele przez:
1) współpracę z samorządami i organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, a
także partnerami zagranicznymi o profilu rehabilitacyjnym i socjalno – społecznym,
2) współuczestnictwo w międzynarodowej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
3) organizację zjazdów, kongresów, konferencji, sympozjów, konkursów, wystaw, pokazów i odczytów
w kraju i zagranicą,
4) udzielanie pomocy materialnej i organizacyjnej osobom w starszym wieku i niepełnosprawnym i ich
rodzinom w różnorodnych formach,
5) występowanie do odpowiednich władz z wnioskami w sprawach osób niepełnosprawnych,
warunków ich życia i rehabilitacji oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących osób
niepełnosprawnych,
6) organizowanie działalności pomocowej , instruktażowej i doradczej, grup wsparcia w różnych
schorzeniach, wspomaganie rozwoju dzieci, organizowanie zespołów problemowych, klubów,
banków pomocy terapeutycznych, grup twórców niepełnosprawnych,
7) organizowanie imprez okazjonalnych, integracyjnych, specjalistycznych turnusów rehabilitacyjnych,
prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, wypożyczalni sprzętu ortopedycznego ułatwiającego
życie osobom starszym i niepełnosprawnym,
8) prowadzenie działalności w różnych formach organizacyjnych, tym działalności gospodarczej,
zbiórek publicznych, poszukiwanie sponsorów w celu pozyskiwania środków na rzecz osób starszych
i niepełnosprawnych,
9) udzielanie pomocy organizacyjnej oraz wsparcia psychologicznego osobom poszkodowanym w
wypadkach komunikacyjnych i w czasie klęsk żywiołowych,
10) rozwój i prowadzenie usług doradczych dla osób niepełnosprawnych,
11) organizowanie zawodów sportowych, obozów i zajęć rekreacyjnych oraz wycieczek krajowych i
zagranicznych, tworzenie i prowadzenie sekcji i klubów sportowych,
12) prowadzenie zajęć edukacyjnych i szkoleniowych z zakresu celów WTWzK,
13) organizowanie różnych form pomoc y osobom w wieku starszym w tym: organizowanie turnusów
rehabilitacyjno-wypoczynkowych, wycieczek krajoznawczo-turystycznych w kraju i zagranicą
,festynów, spartakiad, oraz innych zajęć prozdrowotnych w celu ogólnej poprawy zdrowia ,
aktywności , kondycji psychicznej i fizycznej.
§8
1. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego na rzecz osób
starszych i niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Działalność nieodpłatna dotyczy członków Stowarzyszenia i obejmuje:
1) organizowanie zajęć rehabilitacyjnych w siedzibie Stowarzyszenia z wykorzystaniem sprzętu
rehabilitacyjnego,
2) organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i integracyjnych dla osób starszych
i
niepełnosprawnych oraz ich opiekunów,
3) organizowanie wycieczek krajoznawczo-turystycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych,
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4) organizowanie spartakiad i zawodów sportowych dla osób starszych i niepełnosprawnych,
5) organizowanie i prowadzenie spotkań wychowawczo-edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych i
ich rodzin,
6) organizowanie turnusów rehabilitacyjnych w krajowych ośrodkach rehabilitacyjnych dla osób
starszych i niepełnosprawnych,
7) przygotowanie osób starszych i niepełnosprawnych do życia społecznego i zawodowego poprzez
organizację szkoleń,
8) organizowanie różnych imprez w ramach promowania aktywności i sprawności fizycznej osób
starszych i niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego,
9) pomoc społeczna i materialna osobom starszym i niepełnosprawnym będącym w trudnej sytuacji
materialnej oraz działania na rzecz wyrównywania szans tych osób,
10) organizowanie różnych imprez i działań celu zapobieganiu uzależnień i promowaniu zdrowego stylu
życia,
11) organizowanie imprez integracyjnych w ramach działalności wspomagających rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych.
12) regulamin poszczególnych imprez lub rehabilitacji może przewidywać częściową odpłatność przez
członków Stowarzyszenia.
3. Działalność odpłatna dotyczy osób nie będących członkami Stowarzyszenia i obejmuje:
1) organizowanie zajęć rehabilitacyjnych w siedzibie Stowarzyszenia z wykorzystaniem sprzętu
rehabilitacyjnego,
2) organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i integracyjnych dla osób starszych i
niepełnosprawnych oraz ich opiekunów,
3) organizowanie wycieczek krajoznawczo-turystycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych,
4) organizowanie spartakiad i zawodów sportowych dla osób starszych i niepełnosprawnych,
5) organizowanie turnusów rehabilitacyjnych w krajowych ośrodkach rehabilitacyjnych dla osób
starszych i niepełnosprawnych,
6) organizowanie różnych imprez w ramach promowania aktywności i sprawności fizycznej osób
starszych i niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego,
7) organizowanie różnych imprez i działań w celu zapobiegania uzależnień i promowania zdrowego
stylu życia,
8) organizowanie imprez integracyjnych w ramach działalności wspomagających rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych.
4. Środki zebrane w ramach działalności gospodarczej i działalności odpłatnej pożytku publicznego mają
być przeznaczone wyłącznie na realizację celów Statutowych WTWzK.

ROZDZIAŁ III.
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§9
Członkowie WTWzK dzielą się na członków :
1) zwyczajnych
2) wspierających
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3) honorowych.
§ 10
1. Członkiem zwyczajnym może być :
1. Osoba fizyczna (w wieku starszym lub niepełnosprawna) posiadająca zdolność do czynności
prawnych i nie pozbawiona praw publicznych,
2. Cudzoziemcy posiadający obywatelstwo Polskie zamieszkujący na terenie województwa opolskiego.
3. Małoletni do lat 16 po uprzednim wyrażeniu zgody przez rodziców lub opiekunów prawnych, bez
prawa głosowania na walnych zebraniach członków oraz bez prawa korzystania z czynnego i
biernego prawa wyborczego do władz WTWzK.
2. Warunkiem przyjęcia w poczet członków WTWzK jest złożenie pisemnej deklaracji członkowskiej i
przyjęcie uchwałą Zarządu WTWzK w Opolu.
§ 11
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna a także cudzoziemiec zamieszkujący w województwie
opolskim lub osoba prawna, która zadeklaruje opłacanie składki członkowskiej lub będzie udzielać
pomocy w innej formie, pod warunkiem przestrzegania Statutu WTWzK.
2. Członek wspierający jest obowiązany do popierania działalności WTWzK oraz regularnego opłacania
składek.
3. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd WTWzK.
§ 12
1.
2.
3.
4.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w realizacji celów WTWzK.
Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu WTWzK.
Honorowy członek nie ma obowiązku opłacania składek.
Członek honorowy może zgłaszać wnioski dotyczące działalności WTWzK.
§ 13

1) Członek zwyczajny ma prawo:
1) brać udział z głosem stanowiącym w zebraniach WTWzK,
2) wybierać i być wybieranym do władz WTWzK,
3) zgłaszać wnioski dotyczące działalności WTWzK,
4) korzystać w działalności z pomocy pracowników WTWzK i urządzeń technicznych na zasadach
określonych przez Zarząd WTWzK, pod warunkiem że nie narusza to zasad określonych w § 30 ust.
4 pkt c niniejszego Statutu.
5) nosić odznakę WTWzK.
2) Członek wspierający ma prawo:
1) brać udział osobiście, a w przypadku osoby prawnej przez upoważnionego przedstawiciela w
zebraniach WTWzK z głosem doradczym,
2) zgłaszać wnioski dotyczące działalności WTWzK.
§ 14
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1. Członek zwyczajny jest obowiązany:
1) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz WTWzK,
2) aktywnie uczestniczyć w pracach WTWzK,
3) opłacać składki członkowskie w terminie i wysokości określonych przepisami wewnętrznymi.
§ 15
1. Członkostwo w WTWK ustaje w razie:
1) pisemnej rezygnacji z członkostwa,
2) skreślenia z listy członków na skutek zalegania w opłacaniu składek za okres dłuższy niż 18 miesięcy
po uprzednim wezwaniu do ich uregulowania i podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd,
3) wykluczenia na zasadach określonych w dalszej części statutu,
4) śmierci członka
5) likwidacji stowarzyszenia
2. Decyzje w sprawie skreślenia z listy członków podejmuje Zarząd. Członkom skreślonym z listy przysługuje
prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o
skreśleniu.
3. Rozpatrzenie odwołania musi nastąpić w terminie 30 dni od jego wniesienia.

ROZDZIAŁ IV.
WŁADZE WTWzK

§ 16
1. Władzami WTWzK są:
1)
2)
3)
4)

Walne Zebranie
Zarząd
Komisja Rewizyjna,
Sąd Koleżeński.

2. Nie można łączyć funkcji we władzach WTWzK wymienionych w ust. 1, pkt 2-3.

§ 17
1. Zasady wyboru i liczbę członków władz WTWzK uchwala Walne Zebranie członków WTWzK.
2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład
osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych
głosów. Liczba wybieranych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków
pochodzących z wyborów.
§ 18
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1. Walne Zebranie WTWZK jest najwyższą władzą WTWzK. Walne Zebranie może mieć tryb zwyczajny lub
nadzwyczajny.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) uchwalanie regulaminu obrad,
2) uchwalanie programu działania WTWzK na okres kadencji,
3) zatwierdzenie sprawozdań Zarządu WTWzK, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
4) udzielanie absolutorium Zarządowi WTWzK,
5) wybór Zarządu WTWzK, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
6) rozpatrywanie wniosków wniesionych przez członków WTWzK,
7) nadawanie godności członka honorowego WTWzK,
8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu WTWzK i przeznaczeniu jego majątku,
9) uchwalenie Statutu i jego zmian,
10) rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawie skreślenia z listy członków,
11) uchwalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie sprawozdań Prezydium
z ich wykonania.
12) ustalanie wysokości składek członkowskich
13) decydowanie o przynależności WTWzK do organizacji krajowych i międzynarodowych.
§ 19
1. W Walnym Zebraniu udział biorą:
1) członkowie WTWzK uprawnieni do głosowania,
2) z głosem doradczym – członkowie ustępujących władz WTWzK oraz członkowie honorowi i
zaproszeni goście.
2. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd WTWzK co najmniej raz w roku.
3. Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków informację o wyznaczonym terminie i miejscu
Walnego Zebrania co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania. Członkowie powiadamiani są listem
poleconym lub e-mailowo.
4. Jeżeli w podanym terminie na Walne Zebranie przybędzie mniej niż połowa członków zwyczajnych,
Zarząd ustala drugi termin Walnego Zebrania, który podaje do wiadomości tego samego dnia.
5. W drugim terminie Walne Zebranie odbywa się bez względu na ilość przybyłych członków.

§ 20
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane:
1) z inicjatywy Zarządu Wojewódzkiego,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków WTWzK.
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2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd w termie do dwóch miesięcy od
daty złożenia żądania lub wniosku.
3. Jeżeli w podanym terminie na nadzwyczajne Walne Zebranie Członków przybędzie mniej niż połowa
członków Zarząd ustala drugi termin Zebrania, który podaje tego samego dnia.
4. W drugim terminie nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się bez względu na liczbę
przybyłych członków.
§ 21
1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów: - w pierwszym terminie przy obecności
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania - w drugim terminie bez względu na liczbę
obecnych członków. Głosowanie może być jawne lub tajne. O sposobie głosowania decyduje regulamin
obrad.
2. Uchwały na zwołanym Walnym Zgromadzeniu dotyczące wyboru władz WTWzK w Opolu zapadają
zwykłą większością głosów, przy obecności: - w pierwszym terminie co najmniej 2/3 ogólnej liczby
członków uprawnionych do głosowania - w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
Głosowanie może być jawne lub tajne. O sposobie głosowania decyduje regulamin obrad.
§ 22
1. Do kompetencji Zarządu WTWzK w Opolu należy:
1) Kierowanie Stowarzyszeniem w okresie między walnymi zebraniami i odpowiada za swoją prace
przed Walnym Zebraniem
2) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania
3) Powoływanie komisji, sekcji, zespołów problemowych jako organów pomocniczych Zarządu oraz
uchwalanie regulaminu.
4) Zwoływanie Zgromadzeń.
5) Delegowanie przedstawicieli WTWzK na zjazdy i konferencje krajowe i zagraniczne.
6) Przyznawanie odznaczeń WTWzK oraz wnioskowanie o nadanie odznaczeń państwowych oraz
nagród
7) Powoływanie jednostek gospodarczych z okresową oceną ich działalności.
8) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla kompetencji innych organów władzy
WTWzK.
9) decydowanie o podziale zysków wypracowanych przez jednostki gospodarcze WTWzK

§ 23
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1. Zarząd WTWzK składa się z 4 członków.
2. Zarząd WTWzK wybiera ze swojego składu Prezesa Zarządu, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
3. Pracami Prezydium kieruje Prezes Zarządu WTWzK
4. Do kompetencji Zarządu należy:
1) nadzorowanie realizacji uchwał Walnego Zebrania i Zarządu WTWzK,
2) uchwalanie projektów planów działalności i budżetu WTWzK,
3) składanie Zarządowi sprawozdań z realizacji planów działalności i budżetu WTWzK,
4) reprezentowanie WTWzK na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
5) delegowanie przedstawicieli WTWzK na zjazdy, konferencje krajowe i zagraniczne,
6) wnioskowanie do Walnego Zebrania o nadanie godności członka honorowego,
7) przyznawanie odznaczeń WTWzK oraz wnioskowanie o nadanie odznaczeń państwowych,
regionalnych a także przyznawanie nagród,
8) współpraca z wojewódzkimi organami władzy państwowej i samorządowej w zakresie działalności
na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych,
9) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek gospodarczych działających w ramach i na rzecz
WTWzK,
10) decydowanie o podziale zysków wypracowanych przez jednostki gospodarcze WTWzK,
§ 24
1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes WTWzK w miarę potrzeb, jednak nie
rzadziej niż cztery razy w roku.
3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
4. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli i nadzoru nad działalnością WTWzK.
5. 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 przestępstwa z winy umyślnej,
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenia w wysokości nie większej niż określone w art.8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000
r. o wynagrodzeniach osób kierujących niektórymi podmiotami (Dz.U.Nr.26, poz.306 z 2001 r. Nr.
85 poz. 924 i Nr 86 poz 1799 z dnia 2002.Nr 113, poz 984 oraz z 2003. Nr. 45 poz.391 i Nr.60
poz.535).
§ 25
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
3. Zakres działań Komisji Rewizyjnej :
1) kontrola celowości, prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa całokształtu działalności
WTWzK ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej WTWzK,
2) składanie Zarządowi uwag i ocen wynikających z kontroli działalności WTWzK,
3) sprawuje nadzór nad regulaminem w zakresie jego przestrzegania.
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4) składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz stawianie wniosków w
sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi.
§ 26
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący lub wiceprzewodniczący w miarę potrzeb, co
najmniej raz w roku.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo powołania rzeczoznawców do prac specjalistycznych, natomiast
rzeczoznawcy mają głos doradczy .
§ 27
1. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
1) Orzekanie w sprawach sporów członków WTWZK wynikłych na tle ich działalności organizacyjnej.
2) Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania w terminie 30
dni od daty doręczenia.
3) Odwołanie do Walnego Zgromadzenia wnosi się za pośrednictwem Zarządu WTWzK, który
uwzględnia je w projekcie porządku obrad najbliższego Zebrania.
4) Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego w I instancji przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania.
5) Wszelkie odwołania muszą być rozpatrywane w terminie 45 dni od daty jego wniesienia.
§ 28
1.

Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary:
1) Upomnienie,
2) Nagana,
3) wykluczenie z WTWzK.

2. Osoby ukarane prawomocną naganą nie mogą pełnić żadnych funkcji we władzach WTWzK przez okres
jednego roku od daty uprawomocnienia się orzeczenia.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE WTWzK

§ 29
1. Majątek WTWzK stanowią nieruchomości , ruchomości oraz fundusze.
2. Majątek może być nabywany i przyjmowany przez Zarząd WTWzK.
3. W przypadku rozwiązania WTWzK o przeznaczeniu majątku decyduje ostatnie przed rozwiązaniem
Walne Zebranie.
4. Na fundusze WTWzK składają się:
1) składki członkowskie,
2) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
3) wpływy z działalności statutowej,
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4) wpływy 1 % od podatników fizycznych i prawnych na OPP,
5) darowizny, zapisy i dotacje, dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
6) dochody z działalności gospodarczej.
§ 30
1.

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

2. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Zarządu WTWzK oraz udzielania
pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy prezesa oraz skarbnika Zarządu WTWzK.
3. Do ważności pism i dokumentów nie rodzących skutków finansowych wymagany jest podpis: Prezesa
lub dwóch członków zarządu.
4.

Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób , z którymi członkowie, członkowie
organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim , we wspólnym pożyciu albo
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia , opieki lub kurateli
zwanych dalej „osobami bliskimi”
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, 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.
c) wykorzystanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika z celu statutowego.
d) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie
jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich , na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE WTWzK.

§ 31
1. Uchwały w sprawie zmian statutu WTWzK w Opolu zapadają większością 2/3 głosów: - w pierwszym
terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania - w drugim terminie
bez względu na liczbę obecnych członków. Głosowanie może być jawne lub tajne. O sposobie
głosowania decyduje regulamin obrad.

§ 32
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1. Uchwały w sprawie rozwiązania WTWzK w Opolu i przeznaczenia jego majątku zapadają większością 2/3
głosów: - w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia
uprawnionych do głosowania - w drugim terminie bez względu na liczbę członków. Głosowanie może być
jawne lub tajne. O sposobie głosowania decyduje regulamin obrad.

§ 33
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy prawa o Stowarzyszeniach.
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