STATUT
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ PILZNA I ZIEMI PILŹNIEŃSKIEJ

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej zwane dalej
Towarzystwem posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru
stowarzyszeń .
2. Nazwa Towarzystwa jest prawnie zastrzeżona.
3. Towarzystwo może posługiwać się nazwą skróconą TPPiZP.
4. Towarzystwo używa pieczęci , znaków organizacyjnych , symboli i
legitymacji według wzorów ustalonych przez Zarząd Towarzystwa , z
zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

§2
1. Terenem działania Towarzystwa jest terytorium Rzeczypospolitej polskiej
, a siedzibą władz miasto Pilzna.
2. Dla realizowania swoich celów statutowych Towarzystwo może
prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych
organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania .
4. O przystąpieniu do organizacji , o których mowa w ustępie 3, bądź
wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością
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kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych ,
biorących udział w walnym zebraniu .

§3
1. Towarzystwo działa zgodnie z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej , na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o
stowarzyszeniach , Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. – O działalności
pożytku publicznego i wolontariacie , postanowień niniejszego statutu
oraz innych obowiązujących aktów prawnych .
2. Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków
na rzecz dobra mieszkańców społeczności lokalnej
3. Towarzystwo samodzielnie określa swoje cele , programy działania i
struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego
działalności .
4. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych.
5. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa nie może byś dzielony
między jego członków , ale w całości przeznaczony na działalność
statutową na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów,
pod warunkiem , że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na
szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do
społeczeństwa.

§4
1. Towarzystwo jest dobrowolnym , samorządnym, niezależnym i trwałym
zrzeszeniem o celach niezarobkowych , skupiającym osoby
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zainteresowane historią , kulturą, przyrodą i rozwojem społeczno gospodarczym Ziemi Pilźnieńskiej.
2. Dla realizacji określonych celów statutowych , Towarzystwo może
zatrudnić pracowników , w tym członków Towarzystwa.
3. Towarzystwo może powołać Koła na zasadach określonych w dalszych
postanowieniach niniejszego Statutu.
4. Czas trwania Towarzystwa jest nieograniczony.

ROZDZIAŁ II
CELE TOWARZYSTWA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§5
Celem Towarzystwa jest:
1. Kultywowanie tradycji narodowej i regionalnej , pielęgnowanie polskości
oraz działanie na rzecz rozwoju świadomości narodowej , obywatelskiej i
kulturalnej.
2. Ochrona dóbr kultury i tradycji w regionie oraz upowszechnienie wiedzy
o historii , dorobku Ziemi pilźnieńskiej w przeszłości i obecnie ,
prowadzenie w tym zakresie prac badawczych dokumentacyjnych i
wydawniczych.
3. Promowanie Ziemi Pilźnieńskiej w sferze kulturalnej i gospodarczej.
4. Animowanie rozwoju obywatelskiej aktywności w życiu publicznym i
form samoorganizacji społeczności lokalnej w realizacji zadań służących
dobru publicznemu i rozwojowi społeczno gospodarczemu ,kulturalnemu
środowiska .
5. Podejmowanie inicjatyw społecznych i współpraca z organami
administracji państwowej , samorządowej, z instytucjami oraz
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organizacjami pozarządowymi w zakresie działań zmierzających do
rozwoju gospodarczego , społecznego i kulturalnego , a także
dotyczących ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
6. Współdziałanie z placówkami oświatowo – wychowawczymi w
wychowaniu młodzieży w duchu patriotyzmu , tolerancji ,
praworządności i szacunku dla pracy ludzkiej oraz wspieranie tworzenia
warunków dla rozwoju talentu i uzdolnień dzieci i młodzieży
zamieszkałej na terenie Miasta i Gminy.
7. Wspieranie działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
wśród młodzieży i dorosłych oraz w zakresie rozwoju bazy sportowej ,
rekreacyjnej i turystycznej.
8. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i
współpracy między społeczeństwami.
9. Organizowanie kampanii społecznych i programów szkoleniowych w
zakresie doradztwa prawnego , samorządności , przeciwdziałania
nietolerancji.
10.Oferowanie poradnictwa obywatelskiego , nieodpłatnej pomocy prawnej
dla społeczności lokalnej , pedagogicznej , mediacji przy rozstrzyganiu
sporów i przełamywaniu kryzysów .
11.Podejmowanie działań charytatywnych mających na celu niesienie
pomocy socjalnej ,materialnej osobom ubogim, bezdomnym,
niepełnosprawnym, chorym , w szczególności dzieciom i młodzieży

.

§6

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1. Współpracę z organami administracji rządowej , samorządowej,
instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami o
zbieżnych celach w zakresie realizacji zadań statutowych.
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2. Działania na rzecz zwiększenia udziału społeczeństwa lokalnego w
życiu publicznym , inicjowanie form samoorganizacji społeczności
lokalnej.
3. Uczestniczenie w decydowaniu o sposobie rozwiązywania problemów
wyrastających ze społecznego zapotrzebowania poprzez występowanie
wobec władz i społeczeństwa z wnioskami i propozycjami ich
rozwiązań oraz wspomaganie ich realizacji.
4. Krzewienie wśród społeczeństwa znajomości historii Ziemi
Pilźnieńskiej , poszanowania dla pamiątek i zabytków przeszłości .
5. Organizowanie zebrań , konsultacji , konferencji , odczytów
seminariów , wystaw, konkursów , rajdów , wycieczek , spotkań
informacyjni-edukacyjnych , imprez okolicznościowych i
rocznicowych o tematyce patriotycznej i związanej z działalnością
statutową Towarzystwa.
6. Działania na rzecz ochrony zabytków kulturowych , historycznych ,
krajobrazowych i przyrodniczych poprzez gromadzenie pamiątek ,
eksponatów , dokumentacji historycznej i pamiętnikarskiej w celu
promocji kultury regionalnej.
7. Opiekę nad grobami i miejscami pamięci narodowej , pomnikami w
tym także pomnikami przyrody.
8. Prowadzenie prac badawczych i dokumentacyjnych dotyczących
osiągnięć Ziemi Pilźnieńskiej w przeszłości i obecnie – wydawanie
książek z tej dziedziny oraz wydawnictw periodycznych.
9. Wspieranie oraz rozwijanie więzi lokalnych , utrzymywanie kontaktu z
Polonią .
10.Organizowanie imprez sportowych , współdziałanie w tym zakresie z
szkołami , klubami sportowymi w środowisku działania .
11.Pozyskiwanie sponsorów wspierających przedsięwzięcia statutowe.
12.Wydawanie medali pamiątkowych i odznak.
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13.Nawiązywanie kontaktów i współpracę z pokrewnymi
stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.
14.Prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących
realizacji celów statutowych i na zasadach określonych w Ustawie o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
15.Realizacja projektów ze środków Unii europejskiej i z innych środków
zewnętrznych mających na celu wykonywanie zadań statutowych , a
w szczególności na pomoc środowiskom lokalnym.
16.Prowadzenie ośrodka porad prawnych.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§7
Towarzystwo zrzesza obywateli polskich i cudzoziemców oraz krajowe i
zagraniczne osoby prawne które :
a) akceptują i popierają jego cele,
b) deklarują i dają rękojmię właściwej realizacji celów statutowych ,
c) złożyły podpisaną deklarację członkowską Towarzystwa.

§8

Członkowie Towarzystwa dzielą się na :
1. członków zwyczajnych
2. członków wspierających
3. członków honorowych
4. członków uczestników
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§9

1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej
bez względu na miejsce zamieszkania , który ukończył 16 lat i wyraził
wolę udziału w pracach Towarzystwa .
2. Małoletni w wieku 16-18nlat mogą należeć do Towarzystwa i korzystać z
czynnego i biernego prawa wyborczego , z tym że w składzie Zarządu
Towarzystwa większość muszą Stanowic osoby o pełnej zdolności do
czynności prawnych.

§ 10
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana
działalnością Towarzystwa , która zdeklarowała na jego rzecz pomoc finansowa
lub rzeczowa . Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swego
przedstawiciela .

§ 11
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna niezależnie od
obywatelstwa , która wniosła wybitny wkład w realizacje celów
Towarzystwa lub w inny szczególny sposób przyczyniła się do rozwoju
Towarzystwa.
2. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie
Członków na wniosek zarządu Towarzystwa.
§ 12
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Członkami uczestnikami mogą być uczniowie w wieku poniżej 16 lat za zgodą
rodziców lub opiekunów prawnych , bez korzystania z czynnego i biernego
prawa wyborczego do władz Towarzystwa.

§ 13
Członków zwyczajnych ,wspierających i uczestników przyjmuje w drodze
uchwały zarząd Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 14
1. Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa
b) uczestniczyć w zebraniach Towarzystwa
c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Towarzystwa
d) korzystać z urządzeń , świadczeń i pomocy Towarzystwa
e) nosić odznaki Towarzystwa
2. Członkowie wspierający , honorowi i uczestnicy posiadają wszystkie
prawa członka zwyczajnego , z wyjątkiem czynnego i biernego prawa
wyborczego , a w zebraniach zwyczajnych i walnych uczestniczą z
głosem doradczym.

§ 15
1. Członkowie Towarzystwa obowiązani są do :
a) przestrzegania postanowień niniejszego statutu i uchwał władz
Towarzystwa,
b) aktywnego uczestnictwa w realizacji statutowych celów i zadań
Towarzystwa,
8

c) przestrzeganie zasad koleżeńskiej współpracy i norm współżycia
społecznego i etycznego,
d) regularnego opłacania składki członkowskiej , a w wypadku członków
wspierających spełniać zdeklarowane świadczenia na rzecz
Towarzystwa
2. Składkę ustala Walne Zebranie Członków Towarzystwa.
3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składki członkowskiej.

§ 16
Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
1. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka
wspierającego będącego osobą prawną,
2. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa zgłoszonej na
piśmie Zarządowi ,
3. Skreślenia przez Zarząd z listy członków w razie naruszenia postanowień
Statutu; od uchwały o skreśleniu z listy członków przysługuje
zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego zebrania Członków.
4. Wykluczenia , kiedy członek Towarzystwa został pozbawiony praw
publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego lub działał na
szkodę Towarzystwa, naruszył postanowienia Statutu.

§ 17
1. Skreślenie z listy członków Towarzystwa może nastąpić na podstawie
uchwały Zarządu Towarzystwa gdy członek :
a) nie bierze czynnego udziału w pracach Towarzystwa ,
b) nie opłaca składek członkowskich przez okres przekraczający 2 lata.
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2. O skreśleniu lub wykluczeniu Zarząd powiadamia członka pisemnie
podając powody rozstrzygnięcia sprawy . Od powyższej decyzji
przysługuje członkowi prawo wniesienia odwołania do walnego Zebrania
Członków . Do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Walne Zebranie
członek jest zawieszony w swoich prawach .

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE I ORGANIZACJA TOWARZYSTWA

§ 18
1. Władzami Towarzystwa są:
a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
2. W przypadku gdy liczba członków przekroczy 200 osób Walne
Zebranie Członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów
,wybranych w proporcji 1 delegat n a 5 członków .
3. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
4. Funkcji w zarządzie i Komisji Rewizyjnej nie wolno łączyć.
5. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej wybierani są przez
Walne Zebranie w głosowaniu tajnym , chyba , że więcej niż połowa
członków (delegatów) biorących udział w walnym zebraniu opowie się
za wyborami w głosowaniu jawnym
6. Członkowie wybrani do władz Towarzystwa mogą tę samą funkcję
pełnić nie dłużej niż 2 kadencje.
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7. Uchwały władz Towarzystwa podejmowane są w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby uprawnionych członków.

§ 19
1. W razie zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
Towarzystwa w czasie trwania kadencji , uzupełnienie ich składu może
nastąpić w drodze kooptacji , na czas do najbliższego zebrania.
2. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu ,którego skład uległ
zmniejszeniu . W tym trybie można powołać nie więcej niż 1.3 składu
osobowego.
3. W przypadku zmniejszenia się Zarządu powyżej połowy jego składu
osobowego , Prezes Towarzystwa jest upoważniony do zwołania w trybie
pilnym Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków celem
uzupełnienia składu Zarządu.

§ 20
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa .
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne .
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku i
obejmuje sprawozdanie z działalności za rok ubiegły oraz uwzględnia w
porządku obrad inne sprawy będące w kompetencji Walnego Zebrania .
4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków sprawozdawczo – wyborcze
zwołuje się co 4 lata.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwoływane na
podstawie :
a) Uchwały Zarządu Towarzystwa
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b) Na wniosek Komisji Rewizyjnej
c) Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków
zwyczajnych .
6. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział :
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni( delegaci)
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający , honorowi uczestnicy i
zaproszeni goście .
7. O terminie , miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków
Zarząd powiadamia członków (delegatów) co najmniej na 14 dni przed
terminem zebrania.
8. Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał :
a) w pierwszym terminie – gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa
członków
b) w drugim terminie - w tym samym dniu po upływie 30 min. od
pierwszego terminu , bez względu na liczbę członków obecnych, przy
czym o prawie odbycia Walnego Zebrania w drugim terminie w tym
samym dniu i prawomocności jego obrad powinna być zamieszczona
w zawiadomieniu członka o zebraniu.
c) uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów ,
przy czym przy ich obliczaniu uwzględnia się tylko głosy za i przeciw
uchwale .

§ 21
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Uchwalanie Statutu i dokonywanie w nim zmian.
2. Uchwalanie głównych kierunków działalności Towarzystwa .
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3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
oraz udzielanie Zarządowi Towarzystwa absolutorium za okres objęty
sprawozdaniem.
4. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5. Rozstrzyganie odwołań od uchwały zarządu o skreślenie lub wykluczenie
z listy członków.
6. Zatwierdzanie uchwał zarządu o nadanie godności członka honorowego.
7. Ustalanie wysokości składek członkowskich .
8. Podejmowanie uchwał o przynależności Towarzystwa do innej
.organizacji.
9. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego
majątku.
10.Podejmowanie uchwał w innych sprawach nie uregulowanych Statutem ,
wniesionych na forum zebrania i mających znaczną wagę dla interesów
Towarzystwa , jeżeli nie są zastrzeżone do kompetencji innych organów
statutowych.

§ 22
Uchwała Walnego zebrania Członków w sprawie nieudzielenia Zarządowi
absolutorium jest równoznaczna z odwołaniem całego Zarządu.

ZARZĄD
§ 23
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa , reprezentuje je
na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem
Członków (delegatów).
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2. Zarząd składa się z 7 – 9 członków . O składzie i liczbie członków
Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie .
3. Wyborów Członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów –
członków Towarzystwa , którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
4. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa ,wiceprezesa ,
sekretarza , skarbnika .Ukonstytuowanie się zarządu następuje na
pierwszym po jego wyborze posiedzeniu w terminie nie dłuższym niż 7
dni od Walnego Zebrania .
5. Posiedzenie zarządu odbywa się w miarę potrzeb , nie rzadziej jednak niż
1 raz w miesiącu.
6. W posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym uczestniczyć mogą
członkowie Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Sekcji.
7. Członkowie władz pełnią swoją funkcję społecznie.
§ 24
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie bieżącą działalnością zmierzającą do realizacji celów
Towarzystwa i uchwał Walnego Zebrania Członków .
2. Określanie kierunków działania Towarzystwa .
3. Powoływanie i rozwiązywanie Kół Towarzystwa ,Klubów. Kapituł,
Komisji , Zespołów i określanie ich zadań oraz tworzenie funduszy
celowych .
4. Składanie sprawozdań (do 31 marca) ze swej działalności za rok ubiegły.
5. Uchwalenie preliminarza budżetowego Towarzystwa i sporządzanie
bilansu.
6. Zwoływanie Walnych Zebrań.
7. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie ,
skreślanie ) i prowadzenie dokumentacji członkowskiej.
8. Zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa.
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9. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
10.Zatrudnianie pracowników
11.Zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i
władzami innych organizacji.
12.Zawiadamianie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianach
Statutu oraz danych podlegających wpisowi do rejestru.
13.Wszelkie pisma zarządu winny być podpisywane przez prezesa lub
wiceprezesa oraz sekretarza względnie skarbnika.

PREZES TOWARZYSTWA
§ 25
1. Prezes Towarzystwa:
a) Organizuje prace zarządu i prowadzi jego obrady.
b) Kieruje bieżącą działalnością Towarzystwa i reprezentuje je na
zewnątrz
c) Koordynuje działalność Kół.
2. W przypadku dłuższej nieobecności lub niemożności pełnienia funkcji
przez prezesa jego funkcje wykonuje wiceprezes upoważniony przez
prezesa.
3. W razie ustąpienia prezesa Towarzystwa w czasie trwania kadencji
Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego prezesa , który pełni
funkcje do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków.

KOMISJA REWIZYJNA
§ 26
1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli wewnętrznej
Towarzystwa , odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie
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wykonywania kontroli wewnętrznej , przy czym Członkowie Komisji
Rewizyjnej:
a) Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z
nimi w stosunku pokrewieństwa , powinowactwa lub podległości z
tytułu zatrudnienia.
b) Nie był skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
umyślnej .
c) Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej
niż określone w art.8pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2004r. o
wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
(Dz. U. Nr 26,poz360,z 2001r. Nr 85,poz.924 i Nr154,poz.1799,z 2002
r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003r. Nr 45,poz. 391 i Nr 60,poz. 535).
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków w tym przewodniczącego
i sekretarza .
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
4. Członkowie Komisji rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach
zarządu z głosem doradczym.
5. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być pozbawiony członkostwa w
Towarzystwie przez skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu .
Decyzję o pozbawieniu jego członkostwa może podjąć tylko Walne
Zebranie Członków.
6. Procedurę odwołania z członkostwa w Komisji Rewizyjnej określa §29
ust.1 pkt d.

§ 27
Do zadań komisji Rewizyjnej należy:
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1. Kontrola całokształtu działalności Towarzystwa , w tym Kół, Klubów,
Kapituł , Komisji ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki
finansowej.
2. Kontrola pracy Zarządu co do prawidłowości oraz zgodności ze Statutem
i uchwałami Walnego Zebrania Członków .
3. Kontrola stanu majątku oraz sposobu zarządzania tym majątkiem przez
zarząd.
4. Występowaniem do zarządu z wnioskami pokontrolnymi i żądanie
wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
5. Zwołanie Walnego Zebrania Członków . W razie nie zwołania go przez
Zarząd w terminie lub trybie ustalonym przez Statut.
6. Składanie na walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swej
działalności oraz wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia
absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 28
1. Komisja rewizyjna może zaradzać od prezesa zwołania posiedzenia
Zarządu , a od Zarządu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w
razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez zarząd jego statutowych
obowiązków.
2. W przypadkach określonych powyżej w ust. 1 zebranie Zarządu powinno
być zwołane nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania
a Walne Zebranie Członków w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty
zgłoszenia żądania.
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§ 29
1. Członkowstwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek
upływu kadencji , przy czym za chwilę upływu kadencji określonej w
§18 ust.3 uważa się :
a) Złożenie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków , na którym
dokonuje się wyboru władz .
b) Ustanie członkostwa w Towarzystwie
c) Zrzeczenie się udziału w władzach
d) Odwołanie przez Walne Zebranie z tym , że w odniesieniu do
członków Komisji Rewizyjnej może to nastąpić bezwzględną
większością głosów .
2. W przypadku nieudzielenia członkowi Zarządu absolutorium wniosek o
jego odwołanie może zgłosić każdy członek biorący udział w walnym
Zebraniu , choćby sprawa ta nie była umieszczona w porządku obrad.
3. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Towarzystwa ,
których członkostwo ustało , wchodzą do końca kadencji osoby spośród
członków Towarzystwa w trybie określonym w § 19.

KOŁA TOWARZYSTWA
§ 30
1. Zarząd może podjąć uchwałę o utworzeniu Koła Towarzystwa w rejonie
(miejscowości), gdzie liczba członków wynosi co najmniej 5 , określając
siedzibę i teren Koła.
2. Koła mogą być branżowe lub terenowe.
3. Członkowie Koła wybierają ze swojego grona Zarząd Koła w składzie 3
osób w tym przewodniczącego i skarbnika .
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4. Koła skupiające członków uczestników (uczniów szkół)mają
przydzielonego przez Zarząd Towarzystwa opiekuna, który pracę z
młodzież ą prowadzi społecznie .
5. Szczegółową organizację i zakres działania Kół określa regulamin
zatwierdzony przez Zarząd Towarzystwa.

SEKCJE PROBLEMOWE
§ 31
1. Stosownie do zainteresowań członkowie Towarzystwa mogą omawiać i
opracowywać poszczególne zagadnienia w ramach sekcji tworzonych w
miarę potrzeby i kontrolowanych przez Zarząd.
2. Przewodniczący sekcji może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z
głosem doradczym.
3. Sekcje nie mają uprawnień do występowania na zewnątrz , a opinie i
wnioski przedstawiają Zarządowi Towarzystwa.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 32
1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości , ruchomości oraz
fundusze.
2. Składniki majątkowe Towarzystwa stanowią również : archiwalia ,
księgozbiór, muzealia.
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§ 33
1. Źródłami powstawania majątku są :
a) Składki członkowskie
b) Dochody z wydawnictw i działalności gospodarczej realizowanej
zgodnie z założeniami Statutu i uprawnieniami Towarzystwa.
c) Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub
będących w użytkowaniu Towarzystwa.
d) Wpływy z imprez organizowanych przez Towarzystwo .
e) Dotacje darowizny zapisy spadki.
f) Dotacje na realizację zadań należących do sfery zadań publicznych ,
powierzonych zgodnie z odrębnymi przepisami i podpisanymi w tym
zakresie porozumieniami z organami administracji rządowej lub
samorządowej.
g) Inne wpływy
2. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia , powinny być
przechowywanie wyłącznie na koncie bankowym Towarzystwa.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego
kwartału każdego roku . Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w
ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka
Towarzystwa.
4. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość
zgodnie z obowiązującymi przepisami a uwzględnieniem zasad
określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego.

§ 34
1. Fundusze celowe Towarzystwa ustanawia Zarząd i gospodaruje nimi
zgodnie z przyjętym regulaminem. Wydatkowanie funduszy musi
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pozostać w zgodności z zadaniami statutowymi oraz przepisami prawa
polskiego , a szczególności Ustawy o działalności pożytku publicznego .
2. Do prowadzenia działalności w imieniu Towarzystwa Zarząd może
powołać pełnomocników .

§ 35
1. Majątek Towarzystwa może być używany wyłącznie do celów i zadań
określonych w Statucie. Wszelkie uchwały dotyczące uszczuplenia
majątku wymagają 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu.
2. Stosownie do art. 20 pkt 7 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz873)
zabrania się :
a) Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem
organizacji w stosunku do jej członków , członków organów lub
pracowników oraz osób , którymi pracownicy pozostają w związku
małżeńskim albo w stosunku do pokrewieństwa lub powinowactwa
linii prostej pokrewieństwa i powinowactwa, w linii bocznej do
drugiego stopnia , albo są związani z tytułu przysposobienia , opieki
lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.
b) Przekazywania majątku na rzecz członków , członków 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.
c) Wykorzystanie majątku na rzecz członków , członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich , chyba że o wykorzystanie bezpośrednio
wynika ze statutowego celu organizacji .
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d) Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów ,
w których uczestniczą członkowie organizacji , członkowie jej
organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 36
1. Dla ważności oświadczenia woli pism i dokumentów w przedmiocie praw
i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy dwóch
osób : prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika .
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa
lub wiceprezesa oraz sekretarza albo innego członka Zarządu.
3. Skarbnik Towarzystwa , ma prawo odmówić kontrasygnaty przy
czynnościach prawnych mogących spowodować zobowiązania majątkowe
lub finansowe niezgodne z prawem Statutu lub innymi przepisami prawa
polskiego , a jeśli zostanie jednak przymuszony pisemnym poleceniem
Prezesa Towarzystwa ma obowiązek powiadomienia o tym
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37
1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa wymaga uchwały Walnego
Zebrania Członków , podjętej większością 2/3 głosów przy obecności
przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku rozwiązania Towarzystwa Walne Zebranie Członków
zadecyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powoła Komisję
Likwidacyjną , która przeprowadzi likwidację Towarzystwa.
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3. Majątek rozwiązanego towarzystwa może zostać przeznaczony
wyłącznie na cele zgodne z celami Towarzystwa , tj. organizacjom
powołanym do ochrony dóbr kultury , archiwom oraz bibliotekom lub
innym instytucjom określonym w uchwale Walnego Zebrania
Członków.
§ 38
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie
przepisy prawa polskiego , a w szczególności Ustawy – Prawo o
Stowarzyszeniach i Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 39
Niniejszy Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków dnia
13 kwietnia 2004r. i wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia
Sądu Rejestrowego .
Uprawomocnienie Sądu Rejestracyjnego 26 sierpnia 2004r.

Osoby uprawnione do podpisywania pism:
Prezes Jacek Podlasek

…………………………………….

Wiceprezes Zofia Mossoń

……………………………………..

Sekretarz Elżbieta Pyrchla

……………………………………..
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