Zarzqd Stowarzyszenia
pod nazwqZwiryek Miast i Gmin Morskich ustalatekst jednolity
Statutu(Statut Stowarzyszeniapn. ZwiqzekMiast i Gmin Morskich sporz4dzonyw dniu 2b
listopada l99l r.) z uwzglgdnieniemzmian przyjEtychuchwalami Walnego Zgromadzenia
Delegat6wpodjgtymiw dniu 15 listopada2007r. na posiedzeniuw Darlowie:(1) w sprawie
zmian w StatucieStowarzyszeniapn. ZvnqzekMiast i Gmin Morskich oraz (2) w sprawie
zmian w Statucie Stowarzyszeniapn. Zwi4zek Miast i Gmin Morskich (autopoprawka
ZarzqduZwiqzku)(podstawiaprawna:art. 9 ust.4 ustawyo KrajowymRejestrzeSqdowym).
TEKST JEDNOLITY
STATUT
Stowarzyszeniapn.
"ZwipzekMiast i Gmin Morskich"
POSTANOWIENIA OGoLNE

$1
Tworzy siE stowarzyszenie
o nazwie:"ZwiqzekMiast i Gmin Morskich" zgodniez art.
84 ustawyz dnia 8 marca1990r. o sarrorzqdriegminnym(Dz.u. Nr 16, poz.95 z
p62nielszymizmianami)onz ustawqz dniaTkwietnia 1989r. Prawoo stowarzyszeniach
(Dz.U. Nr 20, poz. 104)zwanedalejZwirykiem.
2. Zwiqzek moheuirytvat skr6conejnazwy ZMiGM oraz znakugraficznego,kt6rego wz6r
stanowi zalqcznikdo Statutu.
l.

$2
Z;vnryek resfrtuuje i rozwija ideE Eugeniusza Kwiatkowskiego - zaloiryciela Zwiqzku
Gospodarczego
Miast Morskichw 1946r.
$3
polskiejorazpozajej granicami.
1 . zwiqzekmohedzialadw Rzeczpospolitej
2. Siedzibq Zwiq.zkuj estGdansk.
3 . Zwiryekmoheprzystgpowad
do innych organizacjispolecznych
lub gospodarczych.
CELE ZWIAZKU I SPOSOBYICH REALIZACJI

s4
Zwiryek Miast i Gmin Morskich ma na celu d4Zenie do gospodarczego,spolecznego i
kulturowego rozwoju regionu nadmorskiego poprzez m.in. dzialalnoSioSwiatow4 kulturaln4
doradcz4 naukow4 naukowo-tecltniczn4 promocyjn4 w zakresie kultury fizycznej i sportu,
-a
ochrony Srodowiska oraz wspieranie inicjatyw samorz4dowych i spolecznych,
w
szczeg6lnoScip oprzez:
1. kreowanie wsp6lnej polityki gospodarczeji kulturalnej opartej nazasadachekorozwoju z
wykorzystywaniem atrybut6w swojego nadmorskiegopoloZenia;

2. przedstawianiece-l9w i dqzefi gmin wobec organ6w ustawodawczychparistwa i
administracj
i morskiej;
J.
wsp6ludzialw realizacjipolityki morskiejparistwa;
4. dwustronn4 i wielostronn4 wsp6lpracEinformacyjn4 planistyczn4 gospodarcz4i
kulturalnq
5 . reprezentowanie
interes6wgmin morskichna forumkrajowymi migdzynarodowym;
6. wsp6lpracaregionaln4zewsp6lnotamisamorz4dowymiwpanstwachnadbahyckich;
7. prowadzeniewsp6lnej polityki na rzecz prrryrzrcarriai rozwoju walor6w polskiego
wybrzela;
8 . prryczynianiesig do rozwoju port6w i przystanimorskichw sferzeuslug portowych,
obslugi statk6wi innych 6rodk6wtransportu,zeglugimorskiej,zeglarstwi,^turystykii
rekreacji morskiej, handlu morskiego,rybol6wstwamorskiego,rernont6w,przemyslu
portowego,itp.;
9. prowadzeniedzialalnoScigospodarczej- uslugowej, w szczeg6lnosci:
wydawniczej,
szkoleniowej,konsultingoweji marketingowej;
1 0 . podejmowanieobronyinteres6wgmin stowarzyszonych;
I l . wspieranie idei samorzqdu terytorialnego i wsp6lpracy regionalnej na zasadach
ekorozwoju
12' pozyskiwaniebqdZ pomoc stowarzyszonymgminom w pozyskiwaniufunduszy Unii
Europejskiej na r ealizacjEcel6w statutowych Zwiry,ku;
13' patronowanie imprezom lokalnym, sluZ4cym zaspokajaniupotrzeb kulturalnych,
edukacyjnych,
sportowychi spolecznych
wsp6inotsamorzqdowych.
Dziatalno!;C,
Zwiryku ma charakter uirytecznoSci
publi"or"i, a caloSi jego przychod6w
przeznaczona
jest najego celestatutowe.

czr,oNKosTwozwt4zKu
$s
Warunkiemprzajpcigdo Zvnrykujest podjgcieprzez radg gminn4uchwalyo przystqpieniu
gminy do Zwiryku. Czlonk6wprzyjmujeZarzqd Zwrryku.

s6
Czlonkowie Zvnqzku zobowiryanisq do placeniaskladekna rzecz Zwiryku i wspieraniajego
dzialalnoSci.

s7
Czlonkowie Zwiryku maje prawo do korzystania z uslug Zwiqzku, jego urz4dzert,
przedsiEbiorstw.
DelegaciCzlonk6w Zwiryku maj4 prawo wybiera6 wladze zwiqzku i by6 wybieranymi do
tychwladz.
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l.

Utrataczlonkostwaw ZwiqzkunastEpuje
przez:
a. wystqpienieze Zwiqzku,
b. likwidacjggminy,

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 wygaSniEciewszelkich zobowiq.zafi Zwiqzku
wobec gminy.

$e
1 . Wsp6lnoty samorz4dowe szczeblapowiatowego i wojew6dzkiego mog4 uczestniczy6w

pracach Zw iryku na prawach czlonka wspi eraj4cego.
2. Spos6bprzyjmowania czlonkawspierajEcegoi utrata czlonkostwa sqanalogicznejak w
$
5i$8.
3 . Czlonek wspieraj4cy wplaca skladkE czlonkowsk4 w zadeklarowanej przez siebie
wysokoSci nie mniejszej jednak ni? najnihsza skJadkaczlonkowska uchwal ana przez
Walne Zebranie Delegat6w.
4. Czlonek wspieraj4cy ma prawo uczestniczy6 w pracach i inicjatywach podejmowanych
przezzwiqzek, takze w walnym zebraniuDelegat6w z glosem dorcdcrym.

wN,ADZnZWI.AZKA
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l. Wladzarri Zwiryku sq
. WalneZebranieDelegat6w
. Zarzqd
. KomisjaRewizyjna.
2. Funkcji we wladzachZwiqz,kunie mog4pelnii osobyskazaneprawomocnymwyrokiem za
przestgpstwo
umySlne.
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1 . WalneZebranieDelegat6wjest najwyzszqwladzqwZwiryk.u.
2 . Do kompetencjiwalnego zebraniaDelegat6wnaleLry
w szczeg6lnosci:
1) uchwalanieStatutuZwiqzkui zmianw Statucie;
2) wybSri odwotywaniePrezesaZwqzku;
3) wyb6r i odwolywanieczlonk6w ZaruqduZwiqzku;
4) wyb6r i odwolywanieczlonk6wKomisji Rewizyjnej Zwiqzku;
5) okreSlaniezasadi kierunk6wdzialalnoSciZwiqzku;
6) rozpattytvanie i zatlvv,:rerdzatie
sprawozdariz dzialalnoSciZaruqdu Zwrry,ku oraz
udzielanieZarzqdowi.na wniosekKomisji Rewizyjnej,absolutorium;
7) uchwalanieplanu dochod6wi wydatk6w Zwiryku;
8) uchwalaniewysokoSciskladekczlonkowskich;
9) uchwalaniewysokoScidiet za udzialw posiedzeniachZarzqdu,Komisji Rewizyjneji
Komisji Problemowych;
lO)uchwalaniewewngtrznychregulamin6wZwiryku, w szczeg6lnoSci
regulaminuobrad
Walnego Zebrarua Delegat6w, regulaminu dzialania Zarzqdu oraz Komisji
Rewizyjnej;
ll)podjpcie uchwalyo likwidacji Zwiqzkuoraz powotywaniei odwolywanieczlonk6w
Komisji Likwidacyjnej;

l2)rozpatrywanie odwolari od uchwal Zaruqdu Zwiqzku dotycz4cych pozbawiania
czlonkostwaw Ztwryku.
3. W sklad WalnegoZebraniaDelegat6wwchodz4delegacigmin, delegowaniprzez rady
gmin, kt6re przystqpitydo Zwiryku.
4. Gminy nalehqcedo Zvirqzkumaj4 prawo delegowaniana Walne ZebranieDelegat6wpo
jednymdelegacie.
5. Uhatamandatudelegatana WalneZebranieDelegat6wnastgpujew przypadku:
t) zrzeczeniasiqmandatu;
2) odwolaniadelegataprzezradggminy;
3) zakoiczeniakadencjirad gmin.
6. Liczba glos6w przystugujqcadelegatowigminy na Walnym ZebraniuDelegat6wjest
uzaleimionaod liczby mieszkaric6wgminy na pocz4tku kadencji rady gminy, kt6ra go
vtyznacryla.Przyznajesig jeden glos dla gminy poniZej50 tysigcy mieszkaric6w,dwa
glosy dla gminy od 50 tysigcy do 200 tysigcy mieszkafc6wi crtery glosy dla gminy
povtyhej200 tysigcymieszkaric6w.
7. WalneZebranieDelegat6wzwolujeZarzqdco najmniej2 razydo roku, przy crym w roku
wybor6w samorz4dolvychWalne ZebranieDelegat6wmohebyt rwolartetylko jedenraz.
Termin,miejscei proponowanyporzqdekobrad
ustalaZarzqd.
8. NadzwyczajneWalneZebranieDelegat6wzwolujeZarzqd:
1) w ci4gu5 miesigcyodrozpoczpcia
nowejkadencjirad gminnych;
2) w ci4gu 2 tygodni od otrzymaniawniosku Komisji Rewizyjnejlub delegat6wgmin,
dysponuj4cych ll3 og6lnej liczby glos6w na Walnym Zebraniu Delegat6w,
zawienj qcegoproponowanyporz4dekobrad,
3) w ci4gu 6 tygodni w prrypadkuzmniejszeniasig liczby czlonk6w Zuzqdu do 3, w
celudokonaniawybor6wuzupelniaj4cych.
9. Zaproszeniana Walne ZebranieDelegat6wwysylanes4 listami poleconymilub poczt4
kuriersk4 naip62niejna 4 tygodnieprzedterminem Zebrarriai 3 tygodnie przedterminem
ZebraniaNadzwyczajnego,
wraz ze wskazaniemdaty,godzinyi miejscaposiedzeniaoraz
z proponowanym
porz4dkiemobradi niezbgdnymimaterialami.
10.Walne ZebrarrieDelegat6wzwolaneprawidlowojest wa2ne,jezeli obecni s4 delegaci
gmin, dysponuj4cyco najmniej50%glos6wog6lnejliczbyglos6ww Zwryku'.
ll.Wybory do wtadz Zwiryku dokonywanesq spoSr6ddelegat6wna Walne Zebrarie
Delegat6w,w glosowaniutajnym, w obecnoScico najmniej 50% gmin nalez4cychdo
Zwiqzkui dysponujqcychco najmniej 50%oog6lnejliczby glos6ww Zwiryku:
1) wyb6r PrezesaZwiryku dokonywanyjestbezwzglgdn4wigkszoSciqwu2nie
oddanych
glos6w;
2) wybory czlonk6w Zarzqdui czlonk6w Komisji Rewizyjnejdokonywanesq zwykl4
wigkszoSci4
glos6w.
12.Cz\ottkowie wladz Zwiryku moge by6 odwolani przez Walne ZebranieDelegat6w.
Wnioseko odwolaniemohebylzgloszonyprzez:
I ) delegat6wgmin,dysponuj4cych
nie mniej ni2 ll3 og6lnejliczbyglos6ww Zwiryku;
2) PrezesaZwryku;
3) Komisj9 RewizyjnqZwiqzku.
13.Odwolanie czlonk6w wladz Zwiqzku nastgpujew glosowaniutajnym, bezwzglgdnq
wigkszoSciqwt2nieoddanychglos6w,w obecnoSci
co najmniej 50%gmin naleZ4cych
do
Zwiqzkui dysponuj4cych
co najmniej50o/oog6lnq liczbyglos6ww Zwiryku.
14.W razie odwolania czlo*ow wladz Zwiqzku Walne ZebranieDelegat6w moaedokonai
wybor6w uzupelniajqcychna tym samymposiedzeniu.

15.Dla uchwaleniaStatutui zmianw Statuciewymaganajest obecnoSd
delegat6w50% gmin
nalehqcychdo Zwiqzku i dysponuj4cychco najmniej 50% og6lnej liczby glos6w w
Zwiqzku.
16.Likwidaqa Zwiqzkn moze zostal uchwalonaprzez Walne ZebranieDelegat6wzv,ryHq
pod warunkiemobecnoSci
wiEkszoSci4
na posiedzeniudelegat6wco najmniej 213liczby
gmin naleh4cychdo Zwirryku.
lT.PozostaleuchwalyWalnegoZebraniaDelegat6wzapadajqzwykl4wigkszoSciqglos6w.
18.Z posiedzeniaWalnego Zebraria Delegat6wsporzqdzasig protok6l, w kt6rym naleiry
stwierdzid prawidlowo{iCzwolartia Zebrania i jego zdolnoS6do powzigcia uchwal,
wymieni6 powzigte uchwaly, liczbg glos6w oddanychza kuizdquchwal4 i zgloszone
sprzeciwy. Do protokolu naleLy dolqczyd listE obecnoSciz podpisami obecnych
delegat6w.Dowody zwolaniaZebraniaPrezesZwirykupowinien dolqczytdo protokolu.
Protok6l powinien zostat podpisany przez Prezesa lub WiceprezesaZwiqzku i
protokolanta.Delegacimog4 pneglqda( protokoly, a tak2e zqda6poSwiadczonychprzez
PrezesaZwrrykuodpis6wuchwal.
19.W sprawach, w kt6rych Statut nie okresla wlaSciwoSciinnych wladz Zwiryku,
podejmowanieuchwal naleirydo Walnego ZebrartiaDelegat6w.
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l.

Zarzqd Zwiryku sklada sig z 5 czlonk6w, wybieranych przez Walne ZebranieDelegat6w, 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:

3.

4.

5.

6.

7.
8.

1) PrezesZwiryku;
2) WiceprezesZwiryku;
3) czlonkowieZarzqdu.
Prezes Zwiqzku jest z urzgdu Przewodniczqcym Zarzqdts., Wiceprezes Wiceprzewodniczqcym
Zarzqdu.WiceprezesaZwiqzku wybieraZaruqdspoSr6dswoich
czlonk6wna wniosekPrezesa.
PrezesZwiryku kieruje prace Zaruqdu,zwolujejego posiedzeniaoraz zvtolujei otwiera
posiedzeniaWalnego ZebraniaDelegat6w,z zastrzeZeniem
$ ll ust. 7 zd. ostatnie
Statutu.
CzlonkowieZnz$u oraz Komisji Problemowychpowotywanychprzez Znzqd, pelni4
swoje funkcje spolecznie.PobierajEoni jedynie diety za udzial.w posiedzeniachw
wysokoSciustalonejprzez Walne ZebranieDelegat6worcz otrrymqq zwrot koszt6w
podr6fi.
UtratamandatuczlonkaZarzqdunastgpujena skutek:
l) nzeczeniasiEmandatuczlorkaZarzqdu;
2) utraty mandatu delegatana Walne ZebranieDelegat6w,za wyjqtkiem sytuacji, gdy
utratamandatudelegatanastgpujewskutek zakohczeniakadencjirady gminy; w takim
wypadkustosujesiEust. 1 niniejszegoparagrafu;
3) odwolaniaprzezWalneZebranieDelegat6w.
Utrata mandatuczlo*aZarzqduZwiqzku powodujezwolnienieze wszystkichfunkcji i
czynnoSci,kt6re czlonek Zarzqdu pelnil jako przedstawiciel Zwiqzku we wszystkich
or garizacjachi instytucjach.
W pr4padku zmniejszeniasig liczby czlonk6w ZarzqduWalne ZebranieDelegat6w
dokonuje, na najbliz szymposiedzeniu,wybor6w uzupelniajqcych.
Do kompetenqi Zanqdu Zwiqzku nale?qwszcze96lnoSci :
1) wykonywanieuchwalWalnegoZebraniaDelegat6w;
2) przygotowywanie
projekt6wuchwalna posiedzenia
WalnegoZebraniaDelegat6w;

uchwalanieplan6w biehqcejdzialalno5ci Zvnqzku;
kierowaniebie?:qcqdziatalnoficiqZwiqzku;
zarzqdzaniemaj4tkiemZwirykv;
sporzqdzanieprojekt6w plan6w dochod6w i wydatk6w Zwiryku i nadzot nad ich
wykonywaniem;
7) powolywanieKomisji Problernowych Zwiqzku;
g) skladanie Walnemu Zebraniu Delegat6w i Komisji Rewizyjnej sprawozdanz
dzialalnoficiZwrrykq w tym rocznych sprawozdarifinansowych,oraz wniosk6w co
lub pokrycia straty;
do przeznaczeniazysku
Zwiryku na zewnqttz;
9) reprezentowanie
l0)powotywaniei odwolywanieDyrektoraBiura Zwiqzku;
1l)uchwalanieregulaminudzialaniaBiuraZwiqzku;
I 2) ustalaniewysokoSciwynagrodzeniaDyrektoraBiura Zwiqzktr.
Zarzqdu.
9. Posiedzenia
odbywaj4siq co najmniej 4 razy w roku i zwotywanesLprzez
1) PosiedzeniaZarzqdu
PrezesaZwiqzk*r.
projektporzqdkuobrad,
2) Na wniosekco najmniejpolowy skladuZuzqdu, zawierajqcy
Prezes Zwiryku zobowrqzanyjest zwolai posiedzenieZarzqdu, Wznaczaiqc jego
termin najp62niejna 14 dziehod dnia ottzymariawniosku.
3) PosiedzenieZanqdu zwolaneprawidlowojest wahneprzy obecnoSciponadpolowy
skladuZarz$u, w tym Prezesalub WiceprezesaZwiryku4) Zaproszeniana posiedzenia Zarzqdupowinny byd wysylane na 2 tygodnie przed
materialami.
terminemposiedzeniawrazzprojektemporz4dkuobradi niezbEdnymi
5) W posiedzeniachZaruqdu uczestniczyDyrektor Biura Zwrqzku otaz, na imienne
zaproszeriePrezesaZarzqdv,inne osobybezptawa do glosowania.
l0.Uchwaly Zarzqdu zapadajqzwyklqwigkszoSci4glos6w. W przypadkur6wnej iloSci
glos6w,decyduje glosprowadzqcegoposiedzenie.
11.Uchwaly Zarzqdumoge byd powzigte bez odbycia posiedzeniaZarzqdu(glosowanie
piSmiezgodEna postanowienie,
pisemne),jeZeliwszyscyczlonkowieZarzqdu.vq.vrazq,na
kt6rema by6powzigte,albona glosowaniepisemne.
12.Znzqd wykonuje swoje zadaniaprzy pomocy Biura Zwiryku z Dyrektorem na czele,
kt6re obslugujepraceZwlrqzkltr.
13.ZwieruchnikiemDyrektoraBiurajest PrezesZwiqzku.
14. Je2eli Dyrektorem zostal powolany Prezes Zwiqzku lub irury czfonek Zarzrydu,
przyslugujemu wynagrodzenrez $rilupelnionych obowiq,zk6wDyrektora.
l1.SzizegOto*y tryb pracy Zwzqdu okreslaregulamin Zarzqdu,uchwalanyprzez Walne
ZebrarneDelegat6w.
3)
4)
5)
6)
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w glosowaniu
Walne ZebranieDelegat6wwybiera spo$r6ddelegat6wgmin stowarzyszonych,
3 czlonk6w'
skladzie
w
Rewizyjn4
Komisjg
tajnym, na okres kadencji Zanqdu,
Komisji i
Przewodniczqcego
Czlonkowie Komisji Rewizyjnej wybieraja spoSr6d siebie
Sekretarza.
2. Prezes Zwiqzku, WiceprezesZwiqzku, czlonek Zarzqdu,Dyrektor Biura, osoby zajmujqce
kierowniczestanowiskaw Zwiqzkuoraz delegat6wiadcz4cyuslugi dla Zwiqzku'nie mog4by6
jednoczeSnie
czlonkamiKomisji Rewiryjnej.
swoich kompetencji Komisja Rewizyjna ma prawo wgl4du we
wykonania
W
celu
3.
wszystkie dokumenty Zwiqzku,Zqdal od Zarzqdui pracownik6w sprawozdani wyjaSnieri
oraz dokonywatrewizji stanumaj4tku Zwiqzku.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleZy:
l.

l) kontrola zgodno5cidziahrt organ6w Zwiryku ze StatutemZwryku i uchwalami
WalnegoZebraniaDelegat6w;
2) kontrolafinansowa;
3) przedstawianie
wniosk6ww sprawieudzieleniaZarzqdowiabsolutorium;
4) ocenasprawozdariZarzqdu,w tym rocznychsprawozdarifinansowych,w zal<resie
ich
jak i ze stanemfaktycznym,orazprzygotowanie
zgodnoSciz ksiggamii dokumentami,
i skladanieWalnemuZebraniuDelegat6w
z tej oceny.
sprawozdari
5. UtratamandatuczlonkaKomisji RewizyjnejnastEpuje
na skutek:
l) zrzeczeniasigmandatu;
2) odwolania przezWalneZebranieDelegat6w;
3) utraty mandatudelegatana Walne ZebranieDelegat6w,za wyjqtkiem sytuacji,gdy
utratamandatudelegatanastppujewskutek zakohczeniakadencjirady gminy; w takim
wypadku mandat czlonka Komisji Rewizyjnej wygasaz koricem kadencji Zarzqdu
zgodniez $ 12ust. 1.
6. W pr4rpadku zmniejszeniasig liczby czlonk6w Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie
Delegat6wdokonuje,na najblizs4m posiedzeniu,
wybor6wuzupelniaj4cych.
7. Do czlonk6w Komisji Rewizyjnej stosuje siQ odpowiednio przepisy $ 12 ust. 4
niniejszegoStatutu.

sPosoB REPREZENTOWANrA ZWr |ZKU
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OSwiadczenia
woli w imieniu Zwiqzkuskladaj4dwaj czlonkowieZarzqdulub jeden czlonek
Zarzqdui osobaupowaZniona
przezZarzqd(pelnomocnik).

GOSPODARKA
ZW| LZKAORAZDZrAL ALNOsC GOSpODARCZA
$ls
1. FunduszeZwiqzkutworzysig:
l) ze skladekczlonkowskich
2) z dochod6wdzialalno5cigospodarczej;
3) z oplat pobieranychod czlonk6w Zwiqzku za czynnoficidokonywanew interesiei na
zleceniedanegoczNonkaZwi1zku,
a stanowi4cychzwrot poniesionychkoszt6w;
4) z subwencji;
5) z darowizni fundacjiorazzapis6wnarzeczZwiqzku;
6) zpoLyczek;
7) z przychod6wz realizacjiprojekt6w unijnych.
2. Zwqzek prowadziswoj4gospodarkg
finansowqnazasadzie
rocznychplan6wdochod6wi
wydatk6w,dostosowanych
pod wzglgdemokresuczasudo budzet6wgmin.
3. Skladki czlonkowskieustala sig w wysokoSciproporcjonalnejdo liczby mieszkarlc6w
gminy - czNonkaZwiryku. WysokoSi skladek czlonkowskichi termin ich platno5ci
proponujeZarzqda uchwalaWalneZebranieDelegat6w.
$16

1. Zwiryek moae podjai i prowadzit, dzialalno66 gospodarczq po uzyskaniu wpisu w
rejestrzeprzedsiEbiorc6w,dla rcalizacji cel6w statutowych.
2. Przedmiotem dzia\alnoSci gospodarczej Zwiqzku, zgodnie z Polsk4 Klasyfrkacj4
Dzialalno5ci, moheby6:
l) dziatalnoic zwiryanaz organizacj4targ6wi wystaw 74.87.4;
2) badanierynku i opinii publicznej 74.13.2;
3) doradztwo w zakresieprowadzenia dzialalnoScigospodarczeji zarzqdzaniaT4.I4.A;
4) reklama74.40.Z;
komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana74.87.B;
5) pozostala dziaNalnoSd
6) ksztalcenie ustawiczne doroslych i pozostale formy ksztalcenia, gdzie indziej
niesklasyfikowane 80.42.8;
7) dzialalnoS6pozostatych organizacji czlonkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
91.33.2;
8) dzialalnoSi wydawnicza 22.1;
badawczo-rozwojowa 73 ;
9) dziaNalnoS6
10)dzialalnoS6zwiryana z kultur4 rekreacj4i sportem92;
przy czym nie wyklucza sig mozliwoSci podjgcia przez Zwiryek Zadnegoz 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.

$17
1. W przypadkuuchwalenialikwidacji ZwiEzkuprzez Walne ZebranieDelegat6w,
dokonujeono wyboruKomisji Likwidacyjnej.
2. Maj4tek Zwiry.ku przy likwidacji ulega podzialowi pomigdzy czlonk6w, w stosunku
proporcjonalnymdo skladekczlonkowskichwniesionychdo Zwiry,ku w ci4gu calego
w Zwi4zku.
okresuuczestnictwa
3. W razie likwidacji Zwiqzku bez mozliwoSciodbycia posiedzeniaWalnego Zebrania
Delegat6ww wymaganymskladzie,wyboru czlonk6wKomisji Likwidacyjnejdokonuj4
czlonkowie - zaNoficieleZwiqzku, wciqa w nim pozostaj4cy,zgodniez uchwalami
rad gminnych,po jednymczlonkuKomisji zkuizdejgminy.
odnoSnych
tr *:b
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