STATUT
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ PRZEMYŚLA I REGIONU
Uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa
w dniu 14 stycznia 2017 r.
wpisany do KRS w Rzeszowie w dniu 23 marca 2017r.
ROZDZIAŁ I
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA TOWARZYSTWA
ORAZ PRZEPISY OGÓLNE
§1

Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu zwane dalszej treści Statutu „Towarzystwem” działa na
mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015 r. poz.1393 z póź. zm.);
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz.U. z 2016 r.,poz.239 z późn. zm) oraz niniejszego Statutu.
2. Towarzystwo może używać nazwy skróconej „TPPiR”.
3. Towarzystwo posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
§2
Towarzystwo jest kontynuatorem tradycji założonego w dniu 31 marca 1890 r. Towarzystwa dla
Upiększania Miasta Przemyśla.
§3
1. Nazwa Towarzystwa jest prawnie zastrzeżona
2. W kontaktach zagranicznych Towarzystwo może się posługiwać swoją nazwą przetłumaczoną na języki
obce.
§4
1. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Przemyśl.
2. Towarzystwo działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami
z poszanowaniem prawa miejscowego.
§5
Towarzystwo współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i
innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§6
1. Towarzystwo prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
2. Towarzystwo do prowadzenia działalności statutowej może zatrudniać pracowników oraz powoływać
biura.
§7
1. Towarzystwo ma prawo używać firmowego logo, pieczęci, sztandaru i odznak, zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. Towarzystwo działa ponad podziałami narodowościowymi, politycznymi i światopoglądowymi.
1.

ROZDZIAŁ II
CELE TOWAZYSTWA ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI
§8
Celem Towarzystwa jest działanie na rzecz:
1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
2. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
3. wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej;
4. ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia;
5. promocji i organizacji wolontariatu;
6. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa;
7. osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych;

8. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
9. pomocy charytatywnej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
10. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie
szans tych rodzin i osób, także z terenów wiejskich;
11. organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży;
12. równych praw kobiet i mężczyzn;
13. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
14. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji;
15. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą oraz pomocy Polonii i Polakom za granicą;
16. integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpraca między społeczeństwami;
17. organizacji pozarządowych oraz niektórych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
§9
Sposoby realizacji celów statutowych Towarzystwa:
1. Podejmowanie działań na rzecz ochrony zabytków i miejsc pamięci narodowej, podtrzymywanie
tradycji narodowych, regionalnych i kulturowych, angażowanie młodzieży szkolnej i akademickiej
do opieki i patronatu nad tymi miejscami; współpraca z zakładami karnymi i ośrodkami szkolnowychowawczymi w powyższym zakresie.
2. Współdziałanie w popularyzowaniu i organizowaniu działań inspirowanych patriotyzmem,
humanizmem i tolerancją oraz upowszechnianie praw człowieka, swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji.
3. Prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjno-publicystycznej, wydawniczej poprzez
wydawanie i rozpowszechnianie książek, gazet, broszur i ulotek, jak też za pośrednictwem mediów
i Internetu.
4. Organizowanie i prowadzenie zbiórek publicznych na odnowę zabytków kultury, sztuki i dziedzictwa
narodowego ( w tym nekropolii) oraz zbiórek na cele charytatywne.
5. Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz członków i sympatyków Towarzystwa oraz społeczeństwa
lokalnego poprzez:
a) Organizowanie zjazdów, zebrań, wykładów, prelekcji, sesji, spotkań, imprez artystycznych,
sportowych i charytatywnych, kursów, sympozjów, warsztatów, szkoleń, jak również
koleżeńskich wycieczek krajoznawczo- turystycznych.
b) Organizowanie
spotkań
z
parlamentarzystami,
władzami
samorządowymi
i rządowymi, instytucjami naukowo-badawczymi i kultury, mediami, ośrodkami pomocy
społecznej, placówkami oświatowymi, wychowawczymi, wspólnotami religijnymi oraz innymi
organizacjami pozarządowymi.
c) Upowszechnianie wiedzy o Przemyślu i Ziemi Przemyskiej poprzez prezentowanie dorobku
kulturalno- gospodarczo -społecznego i historii oraz organizowanie działań promujących
obywateli wybitnych i zasłużonych dla miasta i regionu.
d) Opracowanie i realizowanie projektów edukacyjnych, akcji, happeningów na rzecz wspierania i
upowszechniania kultury, rekreacji i sportu, aktywnego wypoczynku, w tym zajęć edukacyjnych
i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
e) Organizowanie działań edukacyjnych, profilaktycznych, rehabilitacyjnych, koleżeńskich spotkań
rekreacyjno-integracyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku 50+ (w tym w wieku
emerytalnym).
f) Tworzenie centrum wolontariatu; organizowanie i prowadzenie szkoleń dla wolontariuszy,
tworzenie bazy danych na potrzeby wolontariatu i aktywizowanie wolontariuszy do
różnorodnych akcji i przedsięwzięć organizowanych przez Towarzystwo, jak i przez instytucje i
organizacje z nim współpracujące.
g) Organizowanie działalności charytatywnej i podejmowanie działań wspomagających rodziny lub
osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej oraz niesienie pomocy osobom
niepełnosprawnym i starszym.
h) Podejmowanie działań proekologicznych na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego,
zasobów i odpadów naturalnych oraz recyklingu.
i) Wspieranie i organizowanie działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

upowszechnianie prawa człowieka do ochrony swobód obywatelskich oraz wspomaganie
rozwoju demokracji.
j) Współdziałanie w popularyzowaniu i organizowaniu działań: na rzecz integracji europejskiej ,
rozwoju kontaktów i współpracy między społeczeństwami innych państw, w tym z Polonią i
Polakami mieszkającymi poza granicami Polski oraz promocji Rzeczypospolitej Polskiej za
granicą.
k) Podejmowanie działań na rzecz osób uzależnionych oraz ze środowisk patologicznych..
6.

7.

Towarzystwo współdziała z innymi instytucjami, organizacjami, w tym sportowymi,
stowarzyszeniami oraz osobami prywatnymi dla realizacji wspólnych celów statutowych poprzez
udzielanie wsparcia organizacyjnego, dofinansowania i pomocy w uzyskania niezbędnych funduszy
z innych źródeł.
Towarzystwo, w ramach posiadanych środków może udzielać wsparcia finansowego między innymi
w postaci: zakupu sprzętu, nagród finansowych i rzeczowych oraz fundowania stypendium dla
inicjatyw o charakterze twórczym, edukacyjnym, prospołecznym, naukowo- technicznym,
zapewnienia prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży i upowszechniania kultury
fizycznego i sportu.
ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA
§ 10
1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
a)
Członków zwyczajnych.
b)
Członków wspierających.
c)
Członków honorowych.
§ 11
1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, o nienagannej przeszłości i akceptująca cele
statutowe, która złoży pisemną deklarację oraz wpłaci opłatę wpisową i składkę członkowską.
2. Za zgodą władz statutowych do Towarzystwa może należeć także osoba w wieku 16 - 18 lat, z tym że
nie ma prawa udziału w głosowaniu w Walnym Zgromadzeniu Członków oraz nie posiada czynnego i
biernego prawa wyborczego do władz.
3. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa mogą być również cudzoziemcy nie mający stałego miejsca
zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Przyjęcie nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd uchwałą.
5. W razie odmowy przyjęcia do Towarzystwa zainteresowanemu przysługuje prawo do odwołania się do
Walnego Zgromadzenia Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od dnia doręczenia
stronie zawiadomienia. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.
Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.
§ 12
1. Członkiem wspierającym Towarzystwa może być krajowa, jak też zagraniczna osoba fizyczna lub
prawna, akceptująca i popierająca cele statutowe Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz
pomoc finansową lub rzeczową.
2. Osoba prawna działa w Towarzystwie poprzez swojego przedstawiciela
3. Członek wspierający ma prawo do udziału z głosem doradczym w zebraniach Towarzystwa oraz do
zgłaszania wniosków i propozycji.
4. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd .
5. Członek wspierający jest zwolniony ze składek członkowskich.
§ 13
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła wybitny wkład
w działalność Towarzystwa lub w inny sposób zasłużyła się dla Rzeczypospolitej Polskiej, miasta
Przemyśla oraz regionu.

2. Członkostwo honorowe nadaje się uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków na uzasadniony wniosek
Zarządu.
3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłat składek członkowskich.
4. Członek Honorowy ma prawo noszenia Odznaki Honorowego Członka Towarzystwa.
5. Członek Honorowy nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział w
działalności towarzystwa z głosem doradczym, poza tym posiada pozostałe prawa członka
zwyczajnego.
6. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa może pozbawić godności członka honorowego na
wniosek Zarządu.
§ 14
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Towarzystwa.
2. Korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Towarzystwa, z lokali i urządzeń Towarzystwa w
zakresie działalności statutowej.
3. Występowania z wnioskami i propozycjami do władz Towarzystwa.
§ 15
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. Czynnego uczestniczenia w działalności Towarzystwa i realizacji jego celów statutowych.
2. Uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Członków.
3. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.
4. Promowania działalności Towarzystwa w środowisku zawodowym, społecznym i rodzinnym.
5. Propagowania i przestrzegania norm współżycia społecznego, demokratycznych reguł oraz zasad
wzajemnego poszanowania, życzliwości i uczynności.
6. Regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Towarzystwie.
7. Przestrzegania zasad lojalności wobec Towarzystwa oraz jego władz.
§ 16
Członkostwo Towarzystwa ustaje na skutek:
1. Złożenia dobrowolnej pisemnej lub ustnej – wpisanej do protokołu, rezygnacji z przynależności do
Towarzystwa .
2. Śmierci członka zwyczajnego lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego
3. Wykluczenia członka z Towarzystwa przez Zarząd z powodu:
a) Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
b) Nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez
okres przekraczający 24 miesiące.
c) Rażącego naruszania zasad statutowych, nieprzestrzegania wewnętrznych regulaminów lub
uchwał.
d) Uznania działalności członka za sprzeczną z celami statutowymi.
4. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Towarzystwie przysługuje odwołanie do
Walnego Zgromadzenia Członków za pośrednictwem Zarządu, w terminie 14 dni od daty doręczenia
stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.
Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE TOWARZYSTWA
§ 17

1. Władzami Towarzystwa są:
a)
Walne Zgromadzenie Członków.
b)
Zarząd.
c)
Komisja Rewizyjna.
2. Władze Towarzystwa działają na podstawie obowiązującego prawa oraz na podstawie niniejszego
Statutu, regulaminów a także zgodnie z podjętymi uchwałami przez Walne Zgromadzenie Członków.
3. Członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa nie mogą być osoby skazane prawomocnym
wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

§ 18
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa trwa 4 lata.
§ 19
1. Władze Towarzystwa wybiera Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością
głosów. Walne Zgromadzenie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania w formie
jawnej.
2. Rezygnacja z członka władz Towarzystwa następuje na pisemny lub ustny wniosek- wpisany do
protokołu.
3. W razie, gdy skład władz statutowych ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie
może nastąpić w drodze dokooptowania, którego dokonują pozostali członkowie organu, który uległ
zmniejszeniu. W trybie tym może powołać: do Zarządu- 3 osoby , do Komisji Rewizyjnej- 1 osobę.
4. W innej sytuacji uzupełnienia składu władz dokonuje Walne Zgromadzenie Członków.
1.
2.

§ 20
Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w I terminie, w II terminie
bez względu na liczbę obecnych członków.
W Zarządzie i Komisji Rewizyjnej, w przypadku równej ilości głosów decyduje odpowiednio głos
przewodniczącego.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
§ 21
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd raz w roku w pierwszym kwartale, jako
sprawozdawcze za rok ubiegły i co cztery lata jako sprawozdawczo- wyborcze.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy i na pisemne żądanie członków Komisji Rewizyjnej;
b) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych towarzystwa.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno być zwołane przed upływem 30 dni od daty
zgłoszenia wniosku lub żądania i może obradować jedynie nad sprawami dla których zostało
zwołane.
6. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje wybrane Prezydium w składzie:
przewodniczący, za-ca przewodniczącego i dwóch sekretarzy.
7. O zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd zawiadamia każdego członka na piśmie za
pośrednictwem poczty elektronicznej, i na tablicy ogłoszeń Towarzystwa co najmniej na 14 dni
przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków.
8. W zawiadomieniu należy podać: termin, godzinę, miejsce i proponowany porządek obrad Walnego
Zgromadzenia Członków.
9. Jeśli na zwołanym Walnym Zgromadzeniu Członków w I terminie nie ma wymaganego quorum
zwołuje się Walne Zgromadzenie członków w II terminie, w tym samym dniu nie później niż 15 minut
od terminu pierwszego.
10. Walne Zgromadzenie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu.
§ 22
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1. Uchwalanie Statutu i dokonywanie w nim zmian.
2. Wybór kadencyjnych władz Towarzystwa, ich uzupełnianie oraz ich odwoływanie.
3. Określanie głównych kierunków działania i celów Towarzystwa.
4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa.
5. Udzielanie absolutorium Zarządowi lub każdemu członkowi indywidualnie na złożony wniosek.
6. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał zarządu.
7. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Towarzystwa lub jego władz.
8. Podejmowanie uchwał w sprawach nadania członkostwa honorowego na uzasadniony wniosek
Zarządu.

9.

Podejmowanie uchwał o współpracy i członkostwie z krajowymi i zagranicznymi organizacjami
pozarządowymi i innymi instytucjami.
10. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku na cele społeczne.
11. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz
Towarzystwa.
ZARZĄD
§ 23
1. Zarząd kieruje całą działalnością Towarzystwa zgodnie z niniejszym Statutem, regulaminem pracy
Zarządu i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków oraz reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 5-7 członków spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa,
wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się raz w miesiącu lub częściej w miarę potrzeb. Posiedzenie zwołuje
prezes lub wiceprezes Zarządu.
4. Nieusprawiedliwiona trzykrotna nieobecność członka Zarządu na posiedzeniu daje podstawę do
złożenia wniosku o pozbawienie pełnionej funkcji i jego odwołanie.
5. Do wykonywania zadań publicznych i realizacji projektów mogą być zatrudniani członkowie Zarządu.
§ 24
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa.
2. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Zarządzanie majątkiem Towarzystwa, jego nabywanie i zbywanie.
4. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
5. Możliwość wynagradzania członków Zarządu za czynności wykonywane w związku z wykonywaną
funkcją.
6. Przyjmowanie i wykluczanie członków Towarzystwa.
7. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków i Zjazdów.
8. Uchwalanie wysokości składek członkowskich, wpłat wpisowych i innych opłat oraz zwalniania
z wnoszenia opłat w uzasadnionych przypadkach.
9. Opracowywanie i składanie sprawozdań z działalności Towarzystwa dla Walnego Zgromadzenia
członków. Wszyscy członkowie Zarządu zatwierdzają sprawozdania własnoręcznym podpisem.
10. Opracowywanie projektów uchwał i regulaminów.
11. Przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Członków uzasadnionych wniosków o nadanie godności
Honorowego Członka Towarzystwa.
12. Przyznawanie nagród i wyróżnień członkom Towarzystwa za aktywną działalność społeczną.
13. Podejmowanie uchwał o powoływaniu i likwidacji sekcji Towarzystwa .
14. Przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków wniosków o przynależności Towarzystwa do
krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowaniu przedstawicieli do tych organizacji.
15. Organizowanie i promowanie miasta Przemyśla i Ziemi Przemyskiej oraz i zasłużonych dla miasta
Przemyśla i regionu osobowości.
16. Zawieranie porozumień o współpracy z władzami innych organizacji, instytucji oraz organami
administracji samorządowej i państwowej.
17. Podejmowanie działań w innych sprawach statutowo niezastrzeżonych na rzecz innych organów
Towarzystwa. Zarząd Towarzystwa ma prawo wydawania zaświadczeń, legitymacji członkowskich,
legitymacji honorowych oraz odznak, statuetek i pieczęci.
18. Zarząd Towarzystwa ustala wzory zaświadczeń, legitymacji, odznak członkowskich, odznak
honorowych, statuetek oraz pieczęci.
19. Prawo interpretacji postanowień niniejszego Statutu, regulaminów, uchwał, decyzji i innych
postanowień.
§ 25
Do składania oświadczeń woli, podpisywania dokumentów oraz działania w zakresie zwykłego zarządu
w imieniu Towarzystwa uprawniony jest prezes lub wiceprezes Zarządu.
PREZYDIUM ZARZĄDU
§ 26
1. W celu sprawnego działania Zarządu w okresie między posiedzeniami działalnością Towarzystwa

kieruje Prezydium Zarządu w skład którego wchodzą: prezes, wiceprezes, sekretarz i skarbnik.
2. Posiedzenie Prezydium Zarządu zwołuje prezes a w czasie jego dłuższej nieobecności wiceprezes.
3. Działania Prezydium Zarządu podlegają kontroli i akceptacji Zarządu.
KOMISJA REWIZYJNA
§ 27
1. Komisja Rewizyjna uprawniona jest do sprawowania kontroli nad działalnością Towarzystwa.
2. Komisja Rewizyjna składa z 3 członków , spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera
przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych organów wykonawczych
Towarzystwa.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący.
§ 28
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej
2. Ocena działalności Zarządu i corocznych sprawozdań i bilansu.
3. Składanie sprawozdań pokontrolnych na Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z ocena działalności
Towarzystwa i Zarządu.
4. Wnioskowanie o udzielanie Zarządowi absolutorium.
5. Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków.
6. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
ROZDZIAŁ V
REPREZENTOWANIE TOWARZYSTWA
PRZY ZACIAGANIU ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH
§ 29
Dal ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów oraz do reprezentowania Towarzystwa w sprawach
finansowych, materialnych i majątkowych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie
i pełniących funkcje prezesa lub wiceprezesa i skarbnika
§ 30
Do zaciągnięcia zobowiązań określonych w § 29 przekraczających zwykły zarząd wymagana jest każdorazowo
uchwała Zarządu.
ROZDZIAŁ VI
UZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH ORAZ USTANAWIANIE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
§ 31
Źródłami powstawania majątku Towarzystwa są:
1. Opłaty wpisowe i składki członkowskie.
2. Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej oraz ze sponsoringu.
3. Dotacje, subwencje, udziały i lokaty
4. Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność Towarzystwa.
5. Wpływy z działalności statutowej .
§ 32
Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie
bankowym Towarzystwa.
Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, niezwłocznie przekazane na konto
bankowe.
§ 33
1. Składki członkowskie powinny być wpłacane z góry za cały rok kalendarzowy, w terminie do końca
pierwszego kwartału każdego roku. Nowi członkowie oprócz opłaty członkowskiej wnoszą również opłatę
wpisową.
2. Członkowie i sympatycy Towarzystwa wnoszą również inne opłaty związane z organizacją imprez

integracyjnych, rekreacyjnych wycieczek lub uroczystości. Sympatycy Towarzystwa mogą wnosić opłaty
większe niż członkowie, tym samym wspierając tego typu działalność Towarzystwa.
§ 34
1. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Towarzystwo może prowadzić działalność statutową odpłatną.
§ 35
Zabrania się :
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów
oraz pracownicy Towarzystwa pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
II stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami
bliskimi”,
2. przekazywania ich majątku na rzecz ich 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,
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że wykorzystanie bezpośrednio wynika z
celu statutowego,
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie
jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
lub po cenach wyższych niż rynkowe.
ROZDZIAŁ VII
ZASADY ZMIAN STATUTU
§ 36
Uchwałę w sprawie zamiany Statutu Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie Członków
bezwzględna większością członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim
terminie bez względu na liczbę obecnych członków, kwalifikowana większością 2/3 głosów.
ROZDZIAŁ VIII
SPOSÓB ROZWIAZANIA TOWARZYSTWA
§ 37
1. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w
I terminie. W II terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenie majątku na cele społeczne.
ROZDZIAŁ IX
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 38
Statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

