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Załącznik do uchwały nr 9/2020 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków 

Lokalnej Organizacja Turystycznej 

„Partnerstwo Ziemi Świętego Krzyża” 

z dnia 08.09.2020r  

 

 

 

STATUT 

Stowarzyszenia 

Lokalna Organizacja Turystyczna „Góry Świętokrzyskie” 

 

Rozdział 1 – postanowienia ogólne 

§ 1 

Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Góry Świętokrzyskie”, zwana dalej „LOT 

Góry Świętokrzyskie” jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób 

fizycznych i prawnych, prowadzącym działalność w celu wykorzystania potencjału 

turystycznego obszaru Gór Świętokrzyskich do jego zrównoważonego rozwoju społeczno-

gospodarczego. 

 

§ 2 

„LOT Góry Świętokrzyskie” działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.  

– Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz.104 ze zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. 

o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz.U. Nr 62, poz. 689 ze zm.) oraz postanowień 

niniejszego Statutu.  

 

§ 3 

„LOT Góry Świętokrzyskie” może posługiwać się pieczęcią i logo graficznym według wzoru 

ustalonego przez Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 4 

„LOT Góry Świętokrzyskie” swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej,  

ze szczególnym uwzględnieniem terenów geograficznych i historycznie związanych z Górami 

Świętokrzyskimi. 

Dla właściwego  realizowania swoich celów „LOT Góry Świętokrzyskie” może prowadzić 

działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 5 

Siedzibą „LOT Góry Świętokrzyskie” są Rudki, gmina Nowa Słupia. 

 

§ 6 

„LOT Góry Świętokrzyskie” może być członkiem krajowych organizacji o podobnym celu 

działania. 
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§ 7 

Czas trwania „LOT Góry Świętokrzyskie” jest nieograniczony. 

 

§ 8 

1. „LOT Góry Świętokrzyskie” opiera działalność na zasadach partnerskiej współpracy 

wszystkich członków. 

2. Działalność „LOT Góry Świętokrzyskie” opiera się na pracy społecznej jego członków, 

jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach do prowadzenia swoich spraw może 

zatrudniać pracowników. 

 

§ 10 

Celem działania „LOT Góry Świętokrzyskie” jest: 

1. Zbudowanie rozpoznawalnej marki „Góry Świętokrzyskie” jako obszaru atrakcyjnego 

turystycznie, kulturowo, inwestycyjnie i jako atrakcyjnego miejsca zamieszkania. 

2. Zintegrowanie środowiska turystycznego i okołoturystycznego obszaru Gór 

Świętokrzyskich. 

3. Zbudowanie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru Gór Świętokrzyskich. 

4. Pobudzenie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru Gór Świętokrzyskich. 

5. Wzrost liczby turystów i odwiedzających przyjeżdzających w Góry Świętokrzyskie 

oraz wzrost liczby mieszkańców obszaru Gór Świętokrzyskich. 

6. Wzrost znaczenia obszaru Gór Świętokrzyskich w rozwoju Województwa 

Świętokrzyskiego.  

 

§ 11 

„LOT Góry Świętokrzyskie” realizuje swoje cele poprzez: 

1. Działania marketingowe na rzecz rozwoju obszaru Gór Świętokrzyskich. 

2. Inicjowanie i rozwijanie nowych oraz podnoszenie jakości istniejących produktów 

turystycznych. 

3. Inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury 

turystycznej, planów w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych  

i kulturowych Gór Świętokrzyskich. 

4. Organizowanie oraz udział w targach, seminariach, konferencjach, wydarzeniach, 

wyjazdach studyjnych, konkursach, szkoleniach, itp. 

5. Podejmowanie współpracy i tworzenie do niej warunków przez sektor publiczny, 

gospodarczy oraz organizacje pozarządowe. 

6. Podnoszenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji kadr turystycznych. 

7. Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki, kultury, 

edukacji oraz na rzecz ochrony środowiska na obszarze Gór Świętokrzyskich. 

8. Prowadzenie badań i analiz rynkowych. 

9. Przygotowywanie i publikowanie treści dotyczących obszaru Gór Świętokrzyskich. 

10. Wspieranie działań zmierzających do wyrównania szans edukacyjnych i rozwojowych 

dzieci i młodzieży pochodzących z terenów wiejskich oraz innych osób zagrożonych 

marginalizacją społeczną. 
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11. Wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój społeczny i gospodarczy Gór 

Świętokrzyskich. 

12. Wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji, kultury, sportu i produktów lokalnych obszaru 

Gór Świętokrzyskich. 

13. Wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej oraz banku danych  

o podmiotach działających na obszarze Gór Świętokrzyskich. 

14. Współpracę z mediami. 

15. Współpracę z Polską Organizacją Turystyczną. 

16. Wyrażanie opinii o projektach rozwiązań prawnych i organizacyjnych mających wpływ 

na realizację celów statutowych LOT Góry Świętokrzyskie. 

17. Zachowanie i udostepnienie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego  

i przyrodniczego Gór Świętokrzyskich. 

18. Zawierania porozumień dotyczących współpracy przy realizacji celów statutowych. 

19. Podejmowanie innych zgodnych z prawem przedsięwzięć, jakie okażą się celowe  

dla realizacji działalności statutowej. 

 

Rozdział 2 – członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§12 

1. „LOT Góry Świętokrzyskie” skupia osoby fizyczne i prawne działające w branży 

turystycznej, kulturalnej, środowiskach artystycznych, w dziedzinie edukacji i ochrony 

środowiska oraz jednostki samorządu terytorialnego organizacje pozarządowe  

na prawach członka zwyczajnego, zwanego dalej członkiem. 

2. Członkowie „LOT Góry Świętokrzyskie” dzielą się na: 

a. zwyczajnych, 

b. wspierających, 

c. honorowych. 

3. Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w „LOT Góry Świętokrzyskie” członek 

może realizować osobiście lub przez przedstawiciela, który w granicach umocowania 

działa w jego imieniu. 

 

§13 

1. Członkiem zwyczajnym „LOT Góry Świętokrzyskie” może zostać każda osoba 

fizyczna lub prawna, która: 

a. posiada pełnię zdolności do czynności prawnych, 

b. nie jest pozbawiona praw publicznych (dotyczy osób fizycznych), 

c. złożyła deklarację przystąpienia do „LOT Góry Świętokrzyskie”, na zasadach 

określonych w niniejszym Statucie. 

2. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która popiera 

działalność „LOT Góry Świętokrzyskie”, uznaje jego Statut i zadeklaruje udzielenie 

„LOT Góry Świętokrzyskie” pomocy finansowej, rzeczowej lub organizacyjnej. 

3. Członkiem honorowym może być każda osoba szczególnie zasłużona dla obszaru Gór 

Świętokrzyskich 
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4. Osoba prawna, nie mająca siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, może być 

członkiem wspierającym „LOT Góry Świętokrzyskie”. 

 

§ 14 

1. Decyzję o przyjęciu na członka zwyczajnego i wspierającego podejmuje w drodze 

uchwały Zarząd „LOT Góry Świętokrzyskie”. 

2. Decyzję o nadaniu godności członka honorowego podejmuje w drodze uchwały Walne 

Zgromadzenie, na wniosek Zarządu.  

3. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami „LOT Góry 

Świętokrzyskie” – zwyczajnymi, wspierającymi albo honorowymi – zgodnie  

z przepisami obowiązującymi obywateli polskich. 

 

§ 15 

1. Członek zwyczajny ma prawo do: 

a. czynnego i biernego prawa wyborczego do organów zarządzania i kontroli 

„LOT Góry Świętokrzyskie”, 

b. uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu, 

c. uczestniczenia w pracach i inicjatywach „LOT Góry Świętokrzyskie”, 

d. otrzymywania informacji o działaniach „LOT Góry Świętokrzyskie”, 

e. korzystania dla realizacji celów statutowych z pomocy organizacyjnej  

i materiałów „LOT Góry Świętokrzyskie”, 

f. wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących celów i działalności „LOT 

Góry Świętokrzyskie”, 

g. korzystania z logo „LOT Góry Świętokrzyskie” dla realizacji celów 

statutowych. 

2. Członek wspierający i honorowy na wszelkie prawa przewidziane w ust. 1, z wyjątkiem 

praw określonych w punkcie a i b. 

 

§ 16 

1. Do obowiązków członka „LOT Góry Świętokrzyskie” należy:  

a. aktywny udział w pracach „LOT Góry Świętokrzyskie”, 

b. godne reprezentowanie „LOT Góry Świętokrzyskie” i dbałość o właściwy 

wizerunek obszaru Gór Świętokrzyskich oraz „LOT Góry Świętokrzyskie”  

c. uczestniczenie w Walnych Zgromadzeniach, 

d. regularne opłacanie składek członkowskich i realizowanie zadeklarowanych 

świadczeń, 

e. stosowanie się do przepisów statutu, regulaminów i uchwał Zarządu i Walnego 

Zgromadzenia. 

2. Ust. 1 pkt. d nie dotyczy członka honorowego. 

3. Ust. 1 pkt. a i c nie dotyczy członka wspierającego i honorowego. 

 

§ 17 

1. Członkostwo w „LOT Góry Świętokrzyskie” ustaje z chwilą: 

a. złożenia oświadczenia o wystąpieniu z „LOT Góry Świętokrzyskie”, 
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b. oświadczenia o wystąpieniu z „LOT Góry Świętokrzyskie” złożonego 

Prezesowi Zarządu, 

c. oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) można złożyć także w formie 

ustnej – na Walnym Zgromadzeniu, co zostanie ujęte w protokole, 

d. śmierci osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem „LOT 

Góry Świętokrzyskie”, 

e. skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu z powodu rażącego naruszania 

obowiązków wynikających z niniejszego Statutu, a w szczególności nie 

wypełniania obowiązków przewidzianych § 16, 

f. rozwiązania „LOT Góry Świętokrzyskie”. 

g. posiedzenia Zarządu, którego przedmiotem będzie skreślenie z listy członków 

- Zarząd zawiadamia zainteresowanego z co najmniej 7 – dniowym 

wyprzedzeniem. 

2. W przypadku skreślenia z listy członków „LOT Góry Świętokrzyskie” skreślonemu 

przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia. 

 

Rozdział 3 – struktura organizacyjna i organy „LOT Góry Świętokrzyskie” 

 

§ 18 

Organami „LOT Góry Świętokrzyskie” są: 

1. Walne Zgromadzenie, 

2. Zarząd, 

3. Komisja Rewizyjna. 

 

§ 19 

1. Kadencja organów „LOT Góry Świętokrzyskie” trwa cztery lata. 

2. Uchwały organów „LOT Góry Świętokrzyskie” zapadają zwykłą większością głosów, 

przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile dalsze 

postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów przy 

podejmowaniu decyzji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, decyduje głos odpowiednio 

Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

3. Zmiana Statutu oraz odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wymaga 

bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków 

uprawnionych do głosowania. 

4. Uchwała o rozwiązaniu „LOT Góry Świętokrzyskie” wymaga większości dwóch 

trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków. 

Przepisów § 23 ust. 4 nie stosuje się w przypadku procedowania o rozwiązaniu LOT. 

5. O terminie posiedzenia organów „LOT Góry Świętokrzyskie” winni być powiadomieni 

wszyscy ich członkowie na piśmie lub w inny skuteczny sposób, przyjętym  

w regulaminie właściwego organu, co najmniej na 5 dni przed terminem posiedzenia. 

 

§ 20 

1. Wybory do organów „LOT Góry Świętokrzyskie” odbywają się podczas Walnego 

Zgromadzenia, co najmniej raz na cztery lata, w głosowaniu tajnym,  
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przy nieograniczonej liczbie kandydatów. Wybrany jest ten członek, który uzyska 

największą liczbę głosów przychylnych. 

2. W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej, wybory 

uzupełniające przeprowadzane są na najbliższym Walnym Zgromadzeniu 

sprawozdawczym lub nadzwyczajnym. 

 

§ 21 

1. Najwyższą władzą „LOT Góry Świętokrzyskie” jest Walne Zgromadzenie. 

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

a. uchwalanie głównych kierunków i programu działania „LOT Góry 

Świętokrzyskie”, 

b. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

c. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej, 

d. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków „LOT 

Góry Świętokrzyskie”, 

e. rozpatrywanie skarg członków „LOT Góry Świętokrzyskie” na działalność 

Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, 

f. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej, 

g. uchwalanie Statutu i jego zmian, 

h. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia oraz innych 

regulaminów wewnętrznych stowarzyszenia, 

i. ustalanie zasad określania i wysokości składki członkowskiej, 

j. podejmowanie uchwał stosowanie do wniosków Zarządu i członków „LOT 

Góry Świętokrzyskie”, w przypadkach określonych niniejszym statutem  

oraz w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych 

organów, 

k. podejmowanie uchwały w sprawie nadania godności członka honorowego 

„LOT Góry Świętokrzyskie”, 

l. podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. 

 

§ 22 

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w drodze uchwały. 

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne bądź nadzwyczajne. 

3. Walne Zgromadzenie zwyczajne odbywa się: 

a. raz w roku, jako sprawozdawcze, 

b. raz na cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze. 

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane: 

a. z inicjatywy Zarządu, 

b. na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

c. na wniosek 1/3 ogółu członków „LOT Góry Świętokrzyskie”. 

5. Walne Zgromadzenie, o którym mowa w ust. 3 odbywa się nie później niż w ciągu 

miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami,  

dla których zostało zwołane. 
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§ 23 

1. W posiedzeniach Walnego Zgromadzenia uczestniczyć mogą członkowie zwyczajni 

„LOT Góry Świętokrzyskie” oraz z głosem doradczym, członkowie wspierający, 

honorowi i zaproszeni goście. 

2. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos. 

3. O dacie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd 

zawiadamia wszystkich członków i zaproszonych gości w terminie co najmniej 5 dni 

przed planowanym posiedzeniem. 

4. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków 

uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie, który może 

zostać wyznaczony na pół godziny później tego samego dnia, Walne Zgromadzenie 

może skutecznie obradować bez względu na liczbę członków zwyczajnych, 

uczestniczących w posiedzeniu. 

 

§ 24 

1. Zarząd reprezentuje „LOT Góry Świętokrzyskie” i działa w jego imieniu. 

2. Do kompetencji Zarządu należy: 

a. reprezentowanie interesów „LOT Góry Świętokrzyskie” na zewnątrz, 

b. zwoływanie Walnego Zgromadzenia i przygotowywanie wniosków na Walne 

Zgromadzenie, 

c. uchwalanie planu finansowego i prowadzenie gospodarki finansowej „LOT 

Góry Świętokrzyskie”, 

d. uchwalanie szczegółowego programu działania „LOT Góry Świętokrzyskie”, 

e. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych, zespołów badawczych  

i innych struktur organizacyjnych, przydatnych dla działalności „LOT Góry 

Świętokrzyskie”, 

f. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań merytorycznych z działalności 

„LOT Góry Świętokrzyskie”, 

g. podejmowanie uchwały w przypadkach przewidzianych niniejszym Statutem, 

h. podejmowanie uchwał o przyjęciu do prowadzenia spraw „LOT Góry 

Świętokrzyskie” osoby lub osób wykonujących świadczenia na podstawie 

umowy cywilnoprawnej, umowy o pracę lub umowy wolontarystycznej, 

i. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych z zastrzeżeniem uprawnień 

Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 25 

1. W skład Zarządu wchodzi 5 Członków Zarządu, wybranych przez Walne Zgromadzenie 

spośród członków zwyczajnych „LOT Góry Świętokrzyskie”. 

2. Zarząd konstytuuje się najpóźniej na pierwszym po wyborach posiedzeniu, wybierając 

spośród tworzących go Członków Zarządu osoby pełniące funkcje Prezesa Zarządu, 

Wiceprezesa Zarządu, Sekretarza i Skarbnika. 

3. „LOT Góry Świętokrzyskie” reprezentuje dwóch Członków Zarządu jednocześnie, 

w tym Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu. 
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§ 26 

1. Członek Zarządu nie może: 

a. być członkiem Komisji Rewizyjnej, ani pozostawać z nim w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

b. być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione  

z winy umyślnej. 

2. Członek Zarządu może otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów wynikających  

z pełnienia funkcji w tym organie na zasadach, określonych w odpowiednim 

regulaminie przyjętym przez Walne Zgromadzenie. 

 

§ 27 

1. Prezes Zarządu, w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnej, 

umowy o pracę lub umowy wolontarystycznej jest odpowiednio: 

a. kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy, 

b. zatrudniającym w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. 

 

§ 28 

1. Posiedzenie Zarządu zwołuje jego Prezes lub inny członek Zarządu, upoważniony 

zgodnie z regulaminem Zarządu. 

2. Posiedzenie Zarządu zwoływane jest w razie potrzeby. 

3. Prezes Zarządu lub osoba, o której mowa w ust. 1 zwołuje posiedzenie Zarządu także 

na wniosek dwóch członków Zarządu, w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku. 

4. Szczegółowy tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd  

i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. 

 

§ 29 

1. Walne Zgromadzenie może na wniosek Komisji Rewizyjnej zawiesić w czynnościach 

lub odwołać członka Zarządu, jeżeli nie wykonuje on przyjętych obowiązków, działa 

niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków „LOT Góry 

Świętokrzyskie”. 

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. 

 

§ 30 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności „LOT Góry 

Świętokrzyskie”, niezależnym od Zarządu. 

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a. przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej 

„LOT Góry Świętokrzyskie”, 

b. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień  

w działalności oraz określanie terminu i sposobu ich usunięcia, 

c. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym 

Zgromadzeniu oraz stawianie wniosku o udzielanie lub odmowę udzielenia 

absolutorium ustępującemu Zarządowi, 
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d. zgłaszanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień  

i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli mogą one spowodować nieprawidłowości  

w działaniu „LOT Góry Świętokrzyskie”, 

e. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Członków w przypadku stwierdzenia, że określone działania Zarządu są 

niezgodne z prawem, statutem lub istotnymi interesami ogółu społeczności 

lokalnej, 

f. występowanie z wnioskiem, o którym mowa w § 28 ust. 1, 

3. Przewodniczący lub Sekretarz Komisji może brać udział posiedzeniach Zarządu. 

 

§ 31 

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby, wybierane przez Walne Zgromadzenie. 

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza. 

3. Szczegółowy tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony  

przez Komisję Rewizyjną i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. 

 

§ 32 

1. Członek Komisji Rewizyjnej nie może: 

a. być członkiem Zarządu, ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

b. być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione  

z winy umyślnej. 

2. Członek Komisji Rewizyjnej może otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów 

wynikających z pełnienia funkcji w tym organie na zasadach, określonych  

w odpowiednim regulaminie, przyjętym przez Walne Zgromadzenie. 

 

§ 33 

1. Walne Zgromadzenie może członka Komisji Rewizyjnej zawiesić w czynnościach  

lub odwołać z jej składu, jeżeli nie wykonuje on przyjętych obowiązków, działa 

niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków „LOT Góry 

Świętokrzyskie”. 

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. 

 

Rozdział 4 – majątek „LOT Góry Świętokrzyskie” 

 

§ 34 

1. Majątkiem „LOT Góry Świętokrzyskie” zarządza Zarząd. 

2. Oświadczenia w sprawach majątkowych „LOT Góry Świętokrzyskie” składają dwaj 

Członkowie Zarządu działający łącznie. Przynajmniej jedną z osób musi być Prezes  

lub Wiceprezes. 

 

§ 35 

1. Przychodami „LOT Góry Świętokrzyskie” są: 

a. składki członkowskie oraz świadczenia członków wspierających, 
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b. dotacje, bezzwrotna pomoc zagraniczna, darowizny i zapisy, przyjęte  

pod warunkiem, że nie naruszają niezależności i samorządności „LOT Góry 

Świętokrzyskie”, 

c. dochody z majątku „LOT Góry Świętokrzyskie”, 

d. inne środki pozyskane z zewnątrz na działalność statutową zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 36 

1. „LOT Góry Świętokrzyskie” nie udziela pożyczek.  

2. Nie można zabezpieczać majątkiem „LOT Góry Świętokrzyskie” zobowiązań innych 

osób fizycznych i prawnych. 

3. Przez inne osoby, o których mowa w ust. 2, rozumie się także członków, członków 

organów i osoby zatrudnione przez „LOT Góry Świętokrzyskie” na podstawie umowy 

cywilnej, umowy o pracę oraz umowy wolontarystycznej, a także pozostające z wyżej 

wymienionymi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, przysposobienia, opieki  

lub kurateli. 

 

Rozdział 5 – postanowienia przejściowe i końcowe 

 

§ 37 

Z chwilą zarejestrowania „LOT Góry Świętokrzyskie” wszyscy jego założyciele stają się 

członkami zwyczajnymi „LOT Góry Świętokrzyskie” 

 

§ 38 

W przypadkach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy ogólne. 

 

§ 39 

Uchwała o rozwiązaniu „LOT Góry Świętokrzyskie” określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki 

zostanie przeznaczony majątek „LOT Góry Świętokrzyskie”. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia                                      Sekretarz Walnego Zgromadzenia 


