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Zarzqd Stowarzyszenia pod nazwq Zwiryek Miast i Gmin Morskich ustala tekst jednolity
Statutu (Statut Stowarzyszenia pn. Zwiqzek Miast i Gmin Morskich sporz4dzony w dniu 2b
listopada l99l r.) z uwzglgdnieniem zmian przyjEtych uchwalami Walnego Zgromadzenia
Delegat6w podjgtymi w dniu 15 listopada2007 r. na posiedzeniu w Darlowie: (1) w sprawie
zmian w Statucie Stowarzyszenia pn. Zvnqzek Miast i Gmin Morskich oraz (2) w sprawie
zmian w Statucie Stowarzyszenia pn. Zwi4zek Miast i Gmin Morskich (autopoprawka
ZarzqduZwiqzku) (podstawia prawna: art. 9 ust. 4 ustawy o Krajowym Rejestrze Sqdowym).

TEKST JEDNOLITY
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Stowarzyszenia pn.

"ZwipzekMiast i Gmin Morskich"

POSTANOWIENIA OGoLNE

$ 1

Tworzy siE stowarzyszenie o nazwie: "Zwiqzek Miast i Gmin Morskich" zgodnie z art.
84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sarrorzqdrie gminnym (Dz.u. Nr 16, poz.95 z
p62nielszymi zmianami) onz ustawq z dniaT kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
(Dz.U. Nr 20, poz. 104) zwane dalej Zwirykiem.
Zwiqzek mohe uirytvat skr6conej nazwy ZMiGM oraz znaku graficznego, kt6rego wz6r
stanowi zalqcznik do Statutu.

$ 2

Z;vnryek resfrtuuje i rozwija ideE Eugeniusza Kwiatkowskiego - zaloiryciela Zwiqzku
Gospodarczego Miast Morskich w 1946 r.

$ 3

zwiqzekmohe dzialad w Rzeczpospolitej polskiej orazpoza jej granicami.
Sie dzib q Zwiq.zku j est Gdansk.
Zwiryekmohe przystgpowad do innych organizacjispolecznych lub gospodarczych.

CELE ZWIAZKU I SPOSOBY ICH REALIZACJI

s 4
Zwiryek Miast i Gmin Morskich ma na celu d4Zenie do gospodarczego, spolecznego i
kulturowego rozwoju regionu nadmorskie go poprzez m.in. dzialalnoSi oSwiatow4 kulturaln4
doradcz4 naukow4 naukowo-tecltniczn4 promocyjn4 w zakresie kultury fizycznej i sportu,
ochrony Srodowiska oraz wspieranie inicjatyw samorz4dowych i spolecznych, 
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szcze g6lno Sci p opr zez:
1. kreowanie wsp6lnej polityki gospodarczej i kulturalnej opartej nazasadach ekorozwoju z

wykorzystywaniem atrybut6w swoj ego nadmorskiego poloZenia;
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2. przedstawianie ce-l9w i dqzefi gmin wobec organ6w ustawodawczych paristwa i
administracj i morskiej ;
wsp6ludzial w realizacji polityki morskiej paristwa;
dwustronn4 i wielostronn4 wsp6lpracE informacyjn4 planistyczn4 gospodarcz4 i
kulturalnq
reprezentowanie interes6w gmin morskich na forum krajowym i migdzynarodowym;
wsp6lpraca regionaln4ze wsp6lnotami samorz4dowymiw panstwach nadbahyckich;
prowadzenie wsp6lnej polityki na rzecz prrryrzrcarria i rozwoju walor6w polskiego
wybrzela;
prryczynianie sig do rozwoju port6w i przystani morskich w sferze uslug portowych,
obslugi statk6w i innych 6rodk6w transportu, zeglugi morskiej, zeglarstwi,^turystyki i
rekreacji morskiej, handlu morskiego, rybol6wstwa morskiego, rernont6w, przemyslu
portowego, itp.;
prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej - uslugowej , w szczeg6lnosci: wydawniczej,
szkoleniowej, konsultingowej i marketingowej;
podejmowanie obrony interes6w gmin stowarzyszonych;
wspieranie idei samorzqdu terytorialnego i wsp6lpracy regionalnej na zasadach
ekorozwoju

12' pozyskiwanie bqdZ pomoc stowarzyszonym gminom w pozyskiwaniu funduszy Unii
Europej ski ej na r ealizacj E cel6w statutowyc h Zwiry,ku;

13' patronowanie imprezom lokalnym, sluZ4cym zaspokajaniu potrzeb kulturalnych,
edukacyjnych, sportowych i spolecznych wsp6inot samorzqdowych.

Dziatalno!;C, Zwiryku ma charakter uirytecznoSci publi"or"i, a caloSi jego przychod6w
przeznaczona jest na jego cele statutowe.

czr,oNKosTwo zwt4zKu

$ s
Warunkiem przajpcig do Zvnrykujest podjgcie przez radg gminn4 uchwaly o przystqpieniu
gminy do Zwiryku. Czlonk6w przyjmuje Zarzqd Zwrryku.
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Czlonkowi e Zvnqzku zobowiryani sq do placenia skladek na rzecz Zwiryku i wspierania jego
dzialalnoSci.
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Czlonkowie Zwiryku maje
przedsiEbiorstw.
Delegaci Czlonk6w Zwiryku
tychwladz.

$ 8

l. Utrataczlonkostwa w ZwiqzkunastEpuje przez:
a. wystqpienie ze Zwiqzku,
b. likwidacjg gminy,

s 7
prawo do korzystania z uslug Zwiqzku, jego urz4dzert,

maj4 prawo wybiera6 wladze zwiqzku i by6 wybieranymi do
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c. pozbawienie czlonkostwa w Zwiryku na mocy uchwaly ZaruqduZwiqzkuw przypadku
zaleganra z oplat4 skladek czlonkowskich przez co najmniej rok. Gminie przysluguje
prawo odwolania sig do Walnego ZebranraDelegat6w.
Utrata czlonkostwa w Zvnryku powoduje wygaSniEcie wszelkich zobowiq.zafi Zwiqzku
wobec gminy.

$ e

Wsp6lnoty samorz4dowe szczebla powiatowego i wojew6dzkiego mog4 uczestniczy6 w
pracach Zw iryku na prawach czlonka wsp i eraj 4c e go.
Spos6b przyjmowania czlonkawspierajEcego i utrata czlonkostwa sqanalogiczne jak w $
5 i $ 8 .
Czlonek wspieraj4cy wplaca skladkE czlonkowsk4 w zadeklarowanej przez siebie
wysokoSci nie mniejszej jednak ni? najnihsza skJadka czlonkowska uchwal ana przez
Walne Zebranie Delegat6w.
Czlonek wspieraj4cy ma prawo uczestniczy6 w pracach i inicjatywach podejmowanych
przezzwiqzek, takze w walnym zebraniuDelegat6w z glosem dorcdcrym.

wN,ADZnZWI.AZKA

$ 1 0

l. Wladzarri Zwiryku sq
. Walne Zebranie Delegat6w
. Zarzqd
. Komisja Rewizyjna.

2. Funkcji we wladzach Zwiqz,ku nie mog4 pelnii osoby skazane prawomocnym wyroki em za
przestgpstwo umySlne.
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Walne Zebranie Delegat6w jest najwyzszqwladzqw Zwiryk.u.
Do kompetencji walnego zebrania Delegat6w naleLry w szczeg6lnosci:
1) uchwalanie Statutu Zwiqzku i zmianw Statucie;
2) wybSr i odwotywanie Prezesa Zwqzku;
3) wyb6r i odwolywanie czlonk6w ZaruqduZwiqzku;
4) wyb6r i odwolywanie czlonk6w Komisji Rewizyjnej Zwiqzku;
5) okreSlanie zasad i kierunk6w dzialalnoSci Zwiqzku;
6) rozpattytvanie i zatlvv,�:rerdzatie sprawozdari z dzialalnoSci Zaruqdu Zwrry,ku oraz

udzielanie Zarzqdowi. na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium;
7) uchwalanie planu dochod6w i wydatk6w Zwiryku;
8) uchwalanie wysokoSci skladek czlonkowskich;
9) uchwalanie wysokoSci diet za udzial w posiedzeniach Zarzqdu, Komisji Rewizyjnej i

Komisji Problemowych;
lO)uchwalanie wewngtrznych regulamin6w Zwiryku, w szczeg6lnoSci regulaminu obrad

Walnego Zebrarua Delegat6w, regulaminu dzialania Zarzqdu oraz Komisji
Rewizyjnej;

ll)podjpcie uchwaly o likwidacji Zwiqzku oraz powotywanie i odwolywanie czlonk6w
Komisj i Likwidacyj nej ;
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l2)rozpatrywanie odwolari od uchwal Zaruqdu Zwiqzku dotycz4cych pozbawiania
czlonkostwa w Ztwryku.

3. W sklad Walnego Zebrania Delegat6w wchodz4 delegaci gmin, delegowani przez rady
gmin, kt6re przystqpity do Zwiryku.

4. Gminy nalehqce do Zvirqzku maj4 prawo delegowania na Walne Zebranie Delegat6w po
jednym delegacie.

5. Uhata mandatu delegata na Walne Zebranie Delegat6w nastgpuje w przypadku:
t) zrzeczenia siq mandatu;
2) odwolania delegata przezradg gminy;
3) zakoiczeniakadencji rad gmin.

6. Liczba glos6w przystugujqca delegatowi gminy na Walnym Zebraniu Delegat6w jest
uzaleimiona od liczby mieszkaric6w gminy na pocz4tku kadencji rady gminy, kt6ra go
vtyznacryla. Przyznaje sig jeden glos dla gminy poniZej 50 tysigcy mieszkaric6w, dwa
glosy dla gminy od 50 tysigcy do 200 tysigcy mieszkafc6w i crtery glosy dla gminy
povtyhej 200 tysigcy mieszkaric6w.

7. Walne Zebranie Delegat6w zwoluje Zarzqd co najmniej 2 razy do roku, przy crym w roku
wybor6w samorz4dolvych Walne Zebranie Delegat6w mohe byt rwolarte tylko jeden raz.
Termin, miejsce i proponowany porzqdekobrad ustala Zarzqd.

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegat6w zwoluje Zarzqd:
1) w ci4gu 5 miesigcy odrozpoczpcia nowej kadencji rad gminnych;
2) w ci4gu 2 tygodni od otrzymania wniosku Komisji Rewizyjnej lub delegat6w gmin,

dysponuj4cych ll3 og6lnej liczby glos6w na Walnym Zebraniu Delegat6w,
zawienj qcego proponowany porz4dek obrad,

3) w ci4gu 6 tygodni w prrypadku zmniejszenia sig liczby czlonk6w Zuzqdu do 3, w
celu dokonania wybor6w uzupelniaj4cych.

9. Zaproszenia na Walne Zebranie Delegat6w wysylane s4 listami poleconymi lub poczt4
kuriersk4 naip62niej na 4 tygodnie przed terminem Zebrarria i 3 tygodnie przed terminem
Zebrania Nadzwyczajnego, wraz ze wskazaniem daty, godziny i miejsca posiedzenia oraz
z proponowanym porz4dkiem obrad i niezbgdnymi materialami.

10. Walne Zebrarrie Delegat6w zwolane prawidlowo jest wa2ne, jezeli obecni s4 delegaci
gmin, dysponuj4cy co najmniej 50% glos6w og6lnej liczby glos6w w Zwryku'.

ll.Wybory do wtadz Zwiryku dokonywane sq spoSr6d delegat6w na Walne Zebrarie
Delegat6w, w glosowaniu tajnym, w obecnoSci co najmniej 50% gmin nalez4cych do
Zwiqzkui dysponujqcych co najmniej 50%o og6lnejliczby glos6w w Zwiryku:
1) wyb6r Prezesa Zwiryku dokonywany jestbezwzglgdn4 wigkszoSciqwu2nie oddanych

glos6w;
2) wybory czlonk6w Zarzqdu i czlonk6w Komisji Rewizyjnej dokonywane sq zwykl4

wigkszoSci4 glos6w.
12. Cz\ottkowie wladz Zwiryku moge by6 odwolani przez Walne Zebranie Delegat6w.

Wniosek o odwolaniemohebyl zgloszony przez:
I ) delegat6w gmin, dysponuj4cych nie mniej ni2 ll3 og6lnej liczby glos6w w Zwiryku;
2) PrezesaZwryku;
3 ) Komisj 9 Rewizyjn qZwiqzku.

13. Odwolanie czlonk6w wladz Zwiqzku nastgpuje w glosowaniu tajnym, bezwzglgdnq
wigkszoSciqwt2nie oddanych glos6w, w obecnoSci co najmniej 50% gmin naleZ4cych do
Zwiqzku i dysponuj4cych co najmniej 50o/o og6lnq liczby glos6w w Zwiryku.

14. W razie odwolania czlo*ow wladz Zwiqzku Walne Zebranie Delegat6w moae dokonai
wybor6w uzupelniajqcych na tym samym posiedzeniu.



15. Dla uchwalenia Statutu i zmian w Statucie wymagana jest obecnoSd delegat6w 50% gmin
nalehqcych do Zwiqzku i dysponuj4cych co najmniej 50% og6lnej liczby glos6w w
Zwiqzku.

16. Likwidaqa Zwiqzkn moze zostal uchwalona przez Walne Zebranie Delegat6w zv,ryHq
wiEkszoSci4 pod warunkiem obecnoSci na posiedzeniu delegat6w co najmniej 213 liczby
gmin naleh4cych do Zwirryku.

lT.Pozostale uchwaly Walnego Zebrania Delegat6w zapadajqzwykl4wigkszoSciqglos6w.
18. Z posiedzenia Walnego Zebraria Delegat6w sporzqdza sig protok6l, w kt6rym naleiry

stwierdzid prawidlowo{iC zwolartia Zebrania i jego zdolnoS6 do powzigcia uchwal,
wymieni6 powzigte uchwaly, liczbg glos6w oddanych za kuizdq uchwal4 i zgloszone
sprzeciwy. Do protokolu naleLy dolqczyd listE obecnoSci z podpisami obecnych
delegat6w. Dowody zwolaniaZebrania Prezes Zwirykupowinien dolqczyt do protokolu.
Protok6l powinien zostat podpisany przez Prezesa lub Wiceprezesa Zwiqzku i
protokolanta. Delegaci mog4 pneglqda( protokoly, a tak2e zqda6 poSwiadczonych przez
Prezesa Zwrryku odpis6w uchwal.

19. W sprawach, w kt6rych Statut nie okresla wlaSciwoSci innych wladz Zwiryku,
podejmowanie uchwal naleiry do Walneg o Zebrartia Delegat6w.

s 1 2
l. Zarzqd Zwiryku sklada sig z 5 czlonk6w, wybieranych przez Walne Zebranie Delegat6w, na okres

kadencji rad gmin, spo6r6d delegat6w na Walne Zebranie Delegat6w. Po uplywie kadencji rad
gmin Zarzqd dziala do dnia wyboru nowego Zarzqdu.

2. W sklad Zarzqduwchodz4:
1) Prezes Zwiryku;
2) WiceprezesZwiryku;
3) czlonkowie Zarzqdu.
Prezes Zwiqzku jest z urzgdu Przewodniczqcym Zarzqdts., Wiceprezes -
Wiceprzewodniczqcym Zarzqdu. Wiceprezesa Zwiqzku wybiera Zaruqd spoSr6d swoich
czlonk6w na wniosek Prezesa.

3. Prezes Zwiryku kieruje prace Zaruqdu, zwoluje jego posiedzenia oraz zvtoluje i otwiera
posiedzenia Walnego Zebrania Delegat6w, z zastrzeZeniem $ ll ust. 7 zd. ostatnie
Statutu.

4. Czlonkowie Znz$u oraz Komisji Problemowych powotywanych przez Znzqd, pelni4
swoje funkcje spolecznie. PobierajE oni jedynie diety za udzial. w posiedzeniach w
wysokoSci ustalonej przez Walne Zebranie Delegat6w orcz otrrymqq zwrot koszt6w
podr6fi.

5. Utratamandatu czlonka Zarzqdu nastgpuje na skutek:
l) nzeczenia siE mandatu czlorkaZarzqdu;
2) utraty mandatu delegata na Walne Zebranie Delegat6w, za wyjqtkiem sytuacji, gdy

utrata mandatu delegata nastgpuje wskutek zakohczenia kadencji rady gminy; w takim
wypadku stosuje siE ust. 1 niniejszego paragrafu;

3) odwolania przez Walne Zebranie Delegat6w.
6. Utrata mandatu czlo*aZarzqduZwiqzku powoduje zwolnienie ze wszystkich funkcji i

czynnoSci, kt6re czlonek Zarzqdu pelnil jako przedstawiciel Zwiqzku we wszystkich
or garizacjach i instytucj ach.

7. W pr4padku zmniejszenia sig liczby czlonk6w Zarzqdu Walne Zebranie Delegat6w
dokonuj e, na naj bliz szym po s ied zeniu, wybor6w uzup elniaj qcy ch.

8. D o kompet enqi Zanqdu Zwiqzku nale?qw szcze 96 lno Sc i :
1) wykonywanie uchwal Walnego ZebraniaDelegat6w;
2) przygotowywanie projekt6w uchwal na posiedzenia Walnego Zebrania Delegat6w;



3 ) uchwalanie plan6w biehqcej dzialalno 5c i Zvnqzku;
4) kierow anie bie?:qcq dziatalnoficiq Zwiqzku;
5) zarzqdzanie maj 4tkiem Zwirykv;
6) sporzqdzanie projekt6w plan6w dochod6w i wydatk6w Zwiryku i nadzot nad ich

wykonywaniem;
7) powolywanie Komisj i Problernowy ch Zwiqzku;
g) skladanie Walnemu Zebraniu Delegat6w i Komisji Rewizyjnej sprawozdan z

dzialalnofici Zwrrykq w tym rocznych sprawozdari finansowych, oraz wniosk6w co
do przeznaczeniazysku lub pokrycia straty;

9) reprezentowanie Zwiryku na zewnqttz;
l0)powotywanie i odwolywanie Dyrektora Biura Zwiqzku;
1l)uchwalanieregulaminudzialaniaBiuraZwiqzku;
I 2 ) ustalanie wysoko Sci wynagrod zenia Dyrektora Biura Zwiqzktr.

9. Posiedzenia Zarzqdu.
1) PosiedzeniaZarzqdu odbywaj4 siq co najmniej 4 razy w roku i zwotywane sLprzez

Prezesa Zwiqzk*r.
2) Na wniosek co najmniej polowy skladu Zuzqdu, zawierajqcy projekt porzqdku obrad,

Prezes Zwiryku zobowrqzany jest zwolai posiedzenie Zarzqdu, Wznaczaiqc jego

termin najp62niej na 14 dzieh od dnia ottzymaria wniosku.
3) Posiedzenie Zanqdu zwolane prawidlowo jest wahne przy obecnoSci ponad polowy

skladu Zarz$u, w tym Prezesa lub WiceprezesaZwiryku-
4) Zaproszenia na posiedzenia Zarzqdu powinny byd wysylane na 2 tygodnie przed

terminem posiedzeniawrazz projektem porz4dku obrad i niezbEdnymi materialami.
5) W posiedzeniach Zaruqdu uczestniczy Dyrektor Biura Zwrqzku otaz, na imienne

zaproszerie Prezesa Zarzqdv, inne osoby bez pt aw a do glo sowania.
l0.Uchwaly Zarzqdu zapadajqzwyklq wigkszoSci4 glos6w. W przypadku r6wnej iloSci

glos6w, decyduj e glos prowad zqcego posiedzenie.
11. Uchwaly Zarzqdu moge byd powzigte bez odbycia posiedzenia Zarzqdu (glosowanie

pisemne), jeZeli wszyscy czlonkowie Zarzqdu .vq.vrazq,na piSmie zgodE na postanowienie,
kt6re ma by6 powzigte, albo na glosowanie pisemne.

12. Znzqd wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Zwiryku z Dyrektorem na czele,
kt6re obsluguje prace Zwlrqzkltr.

13. Zwieruchnikiem Dyrektora Biura jest Prezes Zwiqzku.
14. Je2eli Dyrektorem zostal powolany Prezes Zwiqzku lub irury czfonek Zarzrydu,

przysluguje mu wynagro dzenre z $rilupelnionych obowiq,zk6w Dyrektora.
l1.SzizegOto*y tryb pracy Zwzqdu okresla regulamin Zarzqdu, uchwalany przez Walne

Zebrarne Delegat6w.
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l. Walne Zebranie Delegat6w wybiera spo$r6d delegat6w gmin stowarzyszonych, w glosowaniu

tajnym, na okres kadencji Zanqdu, Komisjg Rewizyjn4 w skladzie 3 czlonk6w'

Czlonkowie Komisji Rewizyjnej wybieraja spoSr6d siebie Przewodniczqcego Komisji i

Sekretarza.
2. Prezes Zwiqzku, Wiceprezes Zwiqzku, czlonek Zarzqdu, Dyrektor Biura, osoby zajmujqce

kierownicze stanowiska w Zwiqzku oraz delegat 6wiadcz4cy uslugi dla Zwiqzku' nie mog4 by6
jednoczeSnie czlonkami Komisj i Rewiryjnej.

3. W celu wykonania swoich kompetencji Komisja Rewizyjna ma prawo wgl4du we

wszystkie dokumenty Zwiqzku,Zqdal od Zarzqdu i pracownik6w sprawozdani wyjaSnieri

oraz dokonywatrewizji stanu maj4tku Zwiqzku.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleZy:



l) kontrola zgodno5ci dziahrt organ6w Zwiryku ze Statutem Zwryku i uchwalami
Walnego Zebrania Delegat6w;

2) kontrola finansowa;
3) przedstawianie wniosk6w w sprawie udzielenia Zarzqdowi absolutorium;
4) ocena sprawozdari Zarzqdu, w tym rocznych sprawozdari finansowych, w zal<resie ich

zgodnoSci z ksiggami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz przygotowanie
i skladanie Walnemu ZebraniuDelegat6w sprawozdari z tej oceny.

5. Utrata mandatu czlonka Komisji Rewizyjnej nastEpuje na skutek:
l) zrzeczenia sig mandatu;
2) odwolani a przez Walne Zebranie Delegat6w;
3) utraty mandatu delegata na Walne Zebranie Delegat6w, za wyjqtkiem sytuacji, gdy

utrata mandatu delegata nastppuje wskutek zakohczenia kadencji rady gminy; w takim
wypadku mandat czlonka Komisji Rewizyjnej wygasa z koricem kadencji Zarzqdu
zgodnie z $ 12 ust. 1.

6. W pr4rpadku zmniejszenia sig liczby czlonk6w Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie
Delegat6w dokonuje, na najblizs4m posiedzeniu, wybor6w uzupelniaj4cych.

7. Do czlonk6w Komisji Rewizyjnej stosuje siQ odpowiednio przepisy $ 12 ust. 4
niniejszego Statutu.

sPosoB REPREZENTOWAN rA ZWr |ZKU
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OSwiadczenia woli w imieniu Zwiqzku skladaj4 dwaj czlonkowie Zarzqdu lub jeden czlonek
Zarzqdu i osoba upowaZniona przez Zarzqd (pelnomocnik).

GO SPODARKA ZW | LZKA ORAZ DZr AL ALNO s C G O Sp ODARCZA
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1. Fundusze Zwiqzkutworzy sig:
l) ze skladek czlonkowskich
2) z dochod6w dzialalno5ci gospodarczej;
3) z oplat pobieranych od czlonk6w Zwiqzku za czynnofici dokonywane w interesie i na

zlecenie danego czNonkaZwi1zku, a stanowi4cych zwrot poniesionych koszt6w;
4) z subwencji;
5) z darowizn i fundacji oraz zapis6w narzeczZwiqzku;
6) zpoLyczek;
7 ) z przy chod6w z realizacji proj ekt6w unij nych.

2. Zwqzek prowadzi swoj4gospodarkg finansowqnazasadzie rocznych plan6w dochod6w i
wydatk6w, dostosowanych pod wzglgdem okresu czasu do budzet6w gmin.

3. Skladki czlonkowskie ustala sig w wysokoSci proporcjonalnej do liczby mieszkarlc6w
gminy - czNonka Zwiryku. WysokoSi skladek czlonkowskich i termin ich platno5ci
proponuje Zarzqd a uchwala Walne Zebranie Delegat6w.

$ 1 6



1. Zwiryek moae podjai i prowadzit, dzialalno66 gospodarczq po uzyskaniu wpisu w
rej estrze przedsiEbiorc6w, dla rcalizacji cel6w statutowych.

2. Przedmiotem dzia\alnoSci gospodarczej Zwiqzku, zgodnie z Polsk4 Klasyfrkacj4
Dzialalno 5 ci, mohe by 6 :
l) dziatalnoic zwiryanaz organizacj4targ6w i wystaw 74.87.4;
2) badanie rynku i opinii publicznej 74.13.2;
3) doradztwo w zakresie prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej i zarzqdzaniaT4.I4.A;
4) reklama74.40.Z;
5) pozostal a dziaNalnoSd komercyj na, gdzie indziej nie sklasyfikowana 7 4.87 .B;
6) ksztalcenie ustawiczne doroslych i pozostale formy ksztalcenia, gdzie indziej

niesklasyfi kowane 80.42.8 ;
7) dzialalnoS6 pozostatych organizacji czlonkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

91.33.2;
8) dzialalnoSi wydawnicza 22.1 ;
9) dziaNalnoS6 badawc zo-rozwojowa 7 3 ;
10)dzialalnoS6 zwiryana z kultur4 rekreacj4i sportem 92;
przy czym nie wyklucza sig mozliwoSci podjgcia przez Zwiryek Zadnego z powylszych
rodzaj6w aktywnoSci poza dzialalnoSci4 gospodarcz4 i bez wpisu w rejestrze
przedsigbiorc6w, jeheli okolicznoSci bpd4 wskazywaly, i2 nie ma to na celu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej w znaczeniu art. 2 ustawy o swobodzie dzialalnoSci
gospodarczej.
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1. W przypadku uchwalenia likwidacji ZwiEzku przez Walne Zebranie Delegat6w,
dokonuje ono wyboru Komisji Likwidacyjnej.

2. Maj4tek Zwiry.ku przy likwidacji ulega podzialowi pomigdzy czlonk6w, w stosunku
proporcjonalnym do skladek czlonkowskich wniesionych do Zwiry,ku w ci4gu calego
okresu uczestnictwa w Zwi4zku.

3. W razie likwidacji Zwiqzku bez mozliwoSci odbycia posiedzenia Walnego Zebrania
Delegat6w w wymaganym skladzie, wyboru czlonk6w Komisji Likwidacyjnej dokonuj4
czlonkowie - zaNoficiele Zwiqzku, wciqa w nim pozostaj4cy, zgodnie z uchwalami
odnoSnych rad gminnych, po jednym czlonku Komisji zkuizdej gminy.
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