Na podstawie Uchwały Nr 9/2017
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy Aesculap
podjętej dnia 10.12.2017 r.
dot. nowelizacji Statutu z dnia 04.12.2016 r.

STATUT STOWARZYSZENIA
tekst jednolity
Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy Aesculap

ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie – Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Sportowy Aesculap zwany dalej SN
i SKS AESCULAP, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem
kultury fizycznej.
2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
3. Do prowadzenia swoich działań stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
§2
Podstawę działalności SN i SKS AESCULAP stanowią:
1/ ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach / Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz.
104 z późniejszymi zmianami/,
2/ ustawa z dnia 18 stycznia1996 r. o kulturze fizycznej /Dz. U. z 1996 r. Nr 25, poz. 113 z
późniejszymi zmianami/,
3/ niniejszy Statut.
§3
SN i SKS AESCULAP może prowadzić działalność w kraju i za granicą.
§4
1. Siedzibą SN i SKS AESCULAP jest Dziwiszów, gmina Jeżów Sudecki.
2. Bazą do uprawiania działalności statutowej jest Łysa Góra w Dziwiszowie oraz inne
miejsca, w zależności od potrzeb.
§5
1. Barwami SN i SKS AESCULAP są kolory: niebieski, czerwony i biały.
2. Emblematem – sylwetka zjeżdżającego narciarza.

ROZDZIAŁ II - CEL I ZAKRES DZIAŁANIA
§6
1. Głównym celem stowarzyszenia jest dbałość o prawidłowy rozwój wszelkich form
aktywności fizycznej, osiągany przez uczestnictwo doraźne lub w formach
zorganizowanych; wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej;
rozwój stosunków społecznych oraz osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich
poziomach.
Inne cele to także:
a) Propagowanie i kultywowanie historii, kultury, sztuki i obyczajów regionu
b) Promocja i wspieranie lokalnej twórczości kulturalno-artystycznej opartej na lokalnym
dziedzictwie historyczno-kulturowym
c) Inspirowanie i realizowanie działań służących wszechstronnemu rozwojowi
społeczności lokalnej oraz integracja lokalnego środowiska, w tym osób
niepełnosprawnych, służąca przeciwdziałaniu i zapobieganiu wszelkim patologiom
społecznym
d) Upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizowanie wolontariuszy do pracy
społecznej
e) Promocja i rozwój obszarów wiejskich
f) Współdziałanie z innymi organizacjami działającymi w regionie w zakresie rozwoju
kultury, oświaty, sportu i rekreacji, organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i
osób dorosłych.
2. Cele wymienione w pkt. 1 SN i SKS AESCULAP realizuje poprzez:
a) prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej,
b) organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
c) prowadzenie działalności wychowawczej, popularyzatorskiej i wydawniczej w
zakresie kultury fizycznej oraz sportu wyczynowego i amatorskiego,
d) szkolenie oraz doskonalenie kadry trenersko-instruktorskiej,
e) prowadzenie szkół innych dyscyplin sportu, klubów, kół i działów, sekcji oraz komisji
problemowych o charakterze sportowym, turystycznym i krajoznawczym,
f) kształtowanie pełnego rozwoju osobowości dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez
udział w działaniach kulturotwórczych, sportowych oraz działaniach związanych z
ochroną i kształtowaniem środowiska,
g) tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej,
h) organizowanie warsztatów i przedsięwzięć artystycznych,
i) działalność naukową, popularyzatorską, edukacyjną w obszarze zjawisk artystycznokulturalnych,
j) popopularyzowanie i upamiętnianie sylwetek ludzi znaczących w historii regionu,
k) tworzenie i prowadzenie zajęć warsztatowych, edukacyjnych i terapeutycznych z
wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,
l) inicjowanie zajęć ogólnorozwojowych i artystycznych wśród grup zagrożonych
marginalizacją, w szczególności wśród osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży
zagrożonej patologiami, osób w podeszłym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem
środowiska wiejsko-miejskiego,
m) organizowanie wszelkich form edukacji pozaszkolnej dla dzieci, młodzieży i osób
dorosłych, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa,
n) inicjowanie
i
współorganizowanie
imprez
kulturalnych,
rekreacyjnych,
integracyjnych, turystycznych i sportowych,
o) organizowanie akcji charytatywnych, festynów,aukcji, koncertów i wystaw,
p) upowszechnianie wiedzy teoretycznej i praktycznej o historii regionu i środowisku
przyrodniczym,

q) promocję zdrowia i propagowanie zdrowego stylu życia poprzez upowszechnianie
czynnego wypoczynku, rekreacji, turystyki i sportu,
r) promocję idei Unii Europejskiej,
s) współpracę z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,
sprzyjającą osiąganiu celów statutowych SN i SKS AESCULAP,
t) realizację programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej,
u) pozyskiwanie środków finansowych, przeznaczonych na realizację celów statutowych.
3. W oparciu o odrębne przepisy prawa SN i SKS AESCULAP podejmuje inne środki i
przedsięwzięcia, w tym działalność gospodarczą, z których dochody przeznacza na
realizację celów statutowych.
4. Zakres działalności gospodarczej realizowanej przez SN i SKS AESCULAP obejmuje:
a) Działalność obiektów sportowych
b) Działalność klubów sportowych
c) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
d) Pozostałą działalność związaną ze sportem
e) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
f) Wynajem i dzierżawę samochodów osobowych i furgonetek
g) Wynajem i dzierżawę pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem
motocykli
h) Wypożyczanie i dzierżawę sprzętu rekreacyjnego i sportowego
i) Wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń rolniczych
j) Wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń budowlanych
k) Wynajem i dzierżawę pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie
indziej nie sklasyfikowanych
l) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
m) Pola kempingowe i pola namiotowe
n) Pozostałą sprzedaż detaliczną prowadzoną poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami
o) Chów i hodowlę koni i pozostałych zwierząt koniowatych
p) Działalność usługową następującą po zbiorach
q) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
r) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
s) Sprzedaż detaliczną pozostałych wyrobów prowadzoną na straganach i targowiskach
t) Sprzedaż detaliczną prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
u) Sprzedaż detaliczną żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzoną na
straganach i targowiskach
v) Pozostałą działalność rozrywkową i rekreacyjną
w) Działalność usługową wspomagająca działalność roślinną
x) Działalność usługową związaną z leśnictwem
y) Działalność usługową zawiązana z zagospodarowaniem terenów zieleni
z) Pozostałą uprawę rolną inną niż wieloletnie
aa) Sprzedaż detaliczną kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych,
karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
bb)Sprzedaż detaliczną drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzoną w
wyspecjalizowanych sklepach
cc) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
dd)Restauracje i nne stałe placówki gastronomiczne.

ROZDZIAŁ III – CZŁONKOWIE SN I SKS AESCULAP, ICH PRAWA I
OBOWIĄZKI
§7
Stowarzyszenie SN i SKS AESCULAP obejmuje:
1. Członków zwyczajnych,
2. Członków honorowych,
3. Członków wspierających,
4. Uczestników – członków młodocianych.
§8
1. Członkiem zwyczajnym SN i SKS AESCULAP, może być każda pełnoletnia osoba
fizyczna będąca rodzicem lub opiekunem posiadającym dziecko w SN i SKS
AESCULAP bądź osoba w niej zatrudniona lub pełniąca funkcje we władzach
stowarzyszenia.
2. Aby zostać członkiem zwyczajnym SN i SKS AESCULAP należy:
a) zapisać dziecko do szkoły lub zostać jej pracownikiem.
b) wnieść do Zarządu pisemne podanie – deklarację o wpisanie w poczet członków,
c) opłacić składkę członkowską, w wysokości ustalonej przez Zarząd, w terminie do dnia
15 października. Składkę członkowską uiszcza się na każdy sezon obejmujący okres
od dnia 1 września do dnia 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego,
d) uzyskać akceptację Zarządu. Przyjęcie członka zwyczajnego następuje w trybie
uchwały Zarządu.
§9
1.
2.

3.

Osoby niepełnoletnie, będące uczniami szkoły, mogą być uczestnikami SN i SKS
AESCULAP, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.
Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności
prawnych posiadają prawa i obowiązki członka zwyczajnego i korzystają z czynnego i
biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu stowarzyszenia większość
muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
Małoletni poniżej 16 lat mogą być uczestnikami SN I SKS AESCULAP o ile posiadają
zgodę rodziców lub opiekunów. Posiadają prawa i obowiązki członka zwyczajnego bez
prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z
czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.
§ 10

1. Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna oraz osoba prawna, która
położyła szczególne zasługi dla rozwoju SN i SKS AESCULAP.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu dożywotnio.
3. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składki członkowskiej.
4. Członek honorowy ma prawo:
a)
uczestniczyć w zebraniach wszystkich organów stowarzyszenia,
b) nosić znaczek i barwy SN i SKS AESCULAP,
c)
poddawać ocenie prowadzoną w stowarzyszeniu działalność, jego władze, a także
wnosić własne postulaty oraz wnioski,
d) korzystać z urządzeń i sprzętu zgodnie z wydanymi w tym zakresie przepisami,
e) reprezentować SN i SKS AESCULAP w zawodach oraz imprezach sportowych.

5. Do obowiązków członków honorowych SN i SKS AESCULAP należy:
a) branie czynnego udziału w jego pracach,
b) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz,
c) godne reprezentowanie stowarzyszenia,
d) dbanie o majątek stowarzyszenia,
e) uczestnictwo w Zebraniach Walnych.
§ 11
Członek zwyczajny ma prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz SN i SKS AESCULAP.
2. Uczestniczyć w zebraniach.
3. Nosić znaczek i barwy SN i SKS AESCULAP.
4. Poddawać ocenie prowadzoną w stowarzyszeniu działalność, jego władze, a także wnosić
własne postulaty oraz wnioski.
5. Korzystać z urządzeń i sprzętu zgodnie z wydanymi w tym zakresie przepisami.
6. Reprezentować SN i SKS AESCULAP w zawodach oraz imprezach sportowych.
§ 12
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu.
3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz stowarzyszenia.
4. Członek wspierający ma prawo:
a) nosić znaczek i barwy SN i SKS AESCULAP,
b) korzystać z bazy stowarzyszenia w granicach regulaminów oraz uchwał Zarządu.
§ 13
Do obowiązków członków zwyczajnych SN i SKS AESCULAP należy:
1. Branie czynnego udziału w jego pracach.
2. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz.
3. Opłacanie składek członkowskich.
4. Godne reprezentowanie stowarzyszenia.
5. Dbanie o majątek stowarzyszenia.
6. Uczestnictwo w Zebraniach Walnych.
§ 14
1. Członkostwo w SN i SKS AESCULAP ustaje na skutek wykreślenia spowodowanego:
a) śmiercią,
b) dobrowolną rezygnacją pisemną z przynależności do stowarzyszenia złożoną na
ręce Zarządu,
c) rezygnacją z dalszego szkolenia dziecka,
d) ustania stosunku pracy w SN i SKS AESCULAP,
e) zwolnienia udzielonego zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
zmiany barw klubowych przez zawodników,
f) zapisania dziecka do innego konkurencyjnego klubu,
g) podjęcia pracy dla konkurencyjnej dla szkoły.

2. Decyzja Zarządu o wykluczeniu członka w trybie uchwały Zarządu, może być podjęta w
przypadku:
a) działalności na szkodę stowarzyszenia,
b) szargania jego imienia,
c) utrudniania prac władzom stowarzyszenia,
d) nieprzestrzegania postanowień statutu i regulaminów,
e) zalegania z opłatą składki członkowskiej,
f) braku przejawów aktywnej działalności na rzecz stowarzyszenia,
g) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
3. Skreślenie i wykluczenie z listy członków stowarzyszenia następuje na podstawie
prawomocnej uchwały Zarządu podjętej bezwzględną większością głosów.
4. Od uchwały Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu z listy członków, przysługuje w
terminie 30 dni od dnia doręczenia odwołanie do Walnego Zebrania. Uchwała Walnego
Zebrania podjęta w wyniku rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.
5. Osoba, która została wykluczona z listy członków z przyczyn określonych w pkt. 2, lit.
b, c nie może w przyszłości ubiegać się o ponowne członkostwo.
RODZIAŁ IV – WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 15
Władzami SN i SKS AESCULAP są:
1. Walne Zebranie.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
§ 16
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą SN i SKS AESCULAP.
2. Władzami wybieranymi przez Walne Zabranie jest:
a) Zarząd
b) Komisja Rewizyjna
3. Wyboru dokonuje się z nieograniczonej liczby kandydatów – członków stowarzyszenia,
po uprzednim uzyskaniu zgody każdego kandydata.
§ 17
1. Walne Zebrania mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje się raz w roku.
3. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwołuje się raz na cztery lata.
§ 18
Kompetencje Walnego Zebrania:
1. Wybór i odwołanie władz SN i SKS AESCULAP.
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz SN i SKS AESCULAP
oraz udzielanie im absolutorium.
3. Uchwalanie zmian statutu lub jego nowelizacja.
4. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu się SN i SKS AESCULAP i określenie sposobu
likwidacji oraz przeznaczenia jego majątku.
5. Podejmowanie uchwał w sprawie nadawania i pozbawiania godności Honorowego
Członka SN i SKS AESCULAP i Honorowego Prezesa SN i SKS AESCULAP.
6. Podejmowanie decyzji w sprawach wniesionych przez władze SN i SKS AESCULAP.

7. Powoływanie komisji problemowych.
8. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu.
§ 19
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków na nim
obecnych za wyjątkiem:
1. Nadawania lub pozbawiania godności Członka Honorowego SN i SKS AESCULAP i
Honorowego Prezesa SN i SKS AESCULAP.
2. Zmiany Statutu.
W sprawach tych wymagana jest bezwzględna większość głosów przy obecności co najmniej
45 % wszystkich członków zarejestrowanych na dzień jego zwołania.
W przypadku uchwał związanych z likwidacją SN i SKS AESCULAP wymagana jest
bezwzględna większość ¾ głosów przy obecności co najmniej 85 % wszystkich członków
zarejestrowanych na dzień jego zwołania.
§ 20
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest:
1. Na żądanie ¾ składu Zarządu SN i SKS AESCULAP.
2. Na żądanie członków Komisji Rewizyjnej.
3. Na pisemne żądanie przynajmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków zwyczajnych
stowarzyszenia.
Przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą być wyłącznie sprawy, dla których
załatwienia zostało ono zwołane. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w
terminie 30 dni od daty wystąpienia o jego zwołanie.
§ 21
Zarząd SN i SKS AESCULAP jest organem wykonawczym i kierującym działalnością
stowarzyszenia.
§ 22
1.
2.
3.
4.

Zarząd SN i SKS AESCULAP składa się z 3 - 10 osób.
Członków Zarządu wybiera się na Walnym Zebraniu.
Kadencja Zarządu trwa cztery lata.
Członkiem Zarządu może zostać tylko Członek Stowarzyszenia.
§ 23

Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie na zebraniu konstytuującym Prezesa i
dokonują podziału funkcji i zadań.
§ 24
I. Kompetencje Zarządu SN i SKS AESCULAP:
1. Realizacja celów stowarzyszenia.
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
3. Reprezentowanie SN i SKS AESCULAP na zewnątrz.
4. Zarządzanie majątkiem i funduszami SN i SKS AESCULAP.
5. Podejmowanie uchwał o nabyciu lub zbyciu nieruchomości.

6. Ustalanie okresowych planów działań szkoleniowych i finansowych.
7. Ustalanie regulaminów.
8. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia z SN i SKS
AESCULAP do lub ze związków sportowych, właściwych jego programowi,
stowarzyszeń, klubów i towarzystw.
9. Powoływanie szkół, klubów, kół, działów, klas, oddziałów, komisji problemowych,
sekcji sportowych.
10. Wyznaczanie i odwoływanie kierowników komórek organizacyjnych SN i SKS
AESCULAP.
11. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania, skreślania i wykluczania członków
zwyczajnych i wspierających stowarzyszenia.
12. Składanie wniosków Walnemu Zebraniu o nadawanie godności Członka Honorowego
SN i SKS AESCULAP i Honorowego Prezesa SN i SKS AESCULAP.
13. Ustalanie wysokości składki członkowskiej.
II. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na trzy miesiące.
III. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy
członków Zarządu.
§ 25
1. W przypadku ustania członkostwa przez członka Zarządu, Zarząd może uzupełnić swój
skład przez kooptację osoby, będącej członkiem stowarzyszenia.
2. O uchwale w sprawie kooptacji członków Zarządu, Zarząd poinformuje najbliższe Walne
Zebranie.
3. W drodze kooptacji nie może zostać powołana więcej niż 1/3 członków Zarządu.
4. Jeżeli nie ma możliwości dokooptowania członka Zarządu, zostaje wybrana osoba na
najbliższym Zebraniu Walnym.
§ 26
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób i jest wybierana przez Walne Zebranie na
okres czterech lat.
2. W przypadku ustania członkostwa przez członka Komisji Rewizyjnej, Komisja
Rewizyjna może uzupełnić swój skład przez kooptację osoby, będącej członkiem
stowarzyszenia.
3. O kooptacji członków Komisji Rewizyjnej, Komisja Rewizyjna poinformuje najbliższe
Walne Zebranie.
4. W drodze kooptacji nie może zostać powołana więcej niż 1/3 członków Komisji
Rewizyjnej.
5. Jeżeli nie ma możliwości dokooptowania członka Komisji Rewizyjnej, zostaje wybrana
osoba na najbliższym Zebraniu Walnym.
§ 27
I.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie całokształtu działalności SN i SKS AESCULAP, co najmniej raz w
roku.
2. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu o gospodarce SN i SKS AESCULAP oraz
stawianie Walnemu Zebraniu wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu
Zarządowi.
3. Inicjowanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z
głosem doradczym.
5. Członkiem Komisji Rewizyjnej może zostać tylko Członek Stowarzyszenia.
II.
Zarząd zawiadamia członków Komisji Rewizyjnej o terminie zebrania Zarządu
z 3-dniowym wyprzedzeniem.
RODZIAŁ V – MAJĄTEK I FINANSE STOWARZYSZENIA
§ 28
1. SN i SKS AESCULAP posiada osobowość prawną.
2. Majątek SN i SKS AESCULAP stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa,
wierzytelności i środki pieniężne.
§ 29
1. Majątek SN i SKS AESCULAP powstaje z:
a) składek członkowskich,
b) darowizn,
c) spadków i zapisów,
d) dochodów z własnej działalności gospodarczej,
e) dochodów z majątku stowarzyszenia,
f) ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje i subwencje /według zasad określonych w
odrębnych przepisach/.
§ 30
Dochód z działalności SN i SKS AESCULAP służy realizacji celów statutowych i nie może
być przeznaczony do podziału pomiedzy jego członków ani pracowników.
§ 31
(Uchylono)
§ 32
Do składania oświadczeń woli i reprezentowania SN i SKS AESCULAP na zewnątrz, w tym
sprawach majątkowych i niemajątkowych, uprawnieni są Prezes oraz jeden Członek Zarządu
lub Wiceprezes i jeden Członek Zarządu łącznie, z tym że w sprawach dotyczących zbywania
majątku nieruchomego wymagana jest reprezentacja łączna wszystkich członków Zarządu.
§ 32a
Rokiem obrotowym jest okres od dnia 1 września do dnia 31 sierpnia następnego roku
kalendarzowego.

ROZDZIAŁ VI - POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 33
(Uchylono)
§ 34
1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej
większością trzech czwartych głosów, przy obecności co najmniej 85% wszystkich
członków zarejestrowanych na dzień jego zwołania.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy
innych likwidatorów.
3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
§ 35
Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Zarządowi SN i SKS AESCULAP.

Jelenia Góra, 10.12.2017r.

