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Uchwała nr 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia dla Przemyśla

REGIA CIVITAS
z dn. 21 maja 2019 r.

z sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia.

Na podstawie  §  19 pkt   2)  Statutu Stowarzyszenia  dla  Przemyśla  Regia  Civitas  Zwyczajne Walne
Zebranie Członków uchwala co następuje 

§ 1

1) W § 1 dodaje ust. 4 w brzmieniu:

„4.  Stowarzyszenie  działa  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  7  kwietnia  1989  r.  Prawo  o
stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 713 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)
oraz na podstawie niniejszego statutu, zwanego dalej ”Statutem”.”

2) § 8 otrzymuje brzmienie

„§ 8. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w
odrębnych przepisach. Całość dochodu jest przeznaczana na działalność Stowarzyszenia i nie może
być przeznaczona do podziału między jego członków.”

3) W § 15 dodaje się ustęp 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Członkami zarządu i komisji rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem. W
przypadku,  gdy  członek  zarządu  lub  komisji  rewizyjnej  zostanie  prawomocnie  skazany  w trakcie
trwania kadencji, jego mandat w danym organie wygasa z dniem uprawomocnienia się wyroku.”

4. Członkami komisji rewizyjnej nie mogą być osoby powiązane w żaden sposób z członkami zarządu.”

4) § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zarząd liczy od 4 do 7 członków, w tym: prezesa, co najmniej jednego wiceprezesa, sekretarza i
skarbnika.”

5) § 23 pkt. 6/ otrzymuje brzmienie:

„6/  podejmowanie  uchwał  w  sprawach  członkowskich  i  innych  -  nie  zastrzeżonych  dla  walnego
zebrania członków i komisji rewizyjnej,”

6) § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja rewizyjna liczby od dwóch do trzech członków, w tym przewodniczącego.”

7) W § 33 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu:

„5. Stowarzyszenie nie może:

1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego
członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z  którymi członkowie, członkowie
organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku
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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”,

2) przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego 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)  wykorzystywać  majątku  Stowarzyszenia  na  rzecz  jego  członków,  członków  jego  organów  lub
pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to
wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia, 

4) nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia,
członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich Osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.”

8) W rozdziale 6 numer paragrafu zmienia się z 34 na 35

9) W rozdziale 7 numer paragrafu zmienia się z 35 na 36

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zebrania

      


