STATUT
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ BĘDZINA

Będzin, 22 marca 2018 r.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Dobro królewskiego miasta Będzina i jego mieszkańców jest sensem istnienia
i najwyższym celem działalności Towarzystwa Przyjaciół Będzina.
2. Towarzystwo Przyjaciół Będzina jest stowarzyszeniem, mającym na celu
inicjowanie, rozwijanie i propagowanie postaw, decyzji i działań sprzyjających
kultywowaniu historycznej godności królewskiego miasta Będzina oraz
rozsławianiu jego dobrego imienia w kraju i na świecie.

§2
1. Towarzystwo Przyjaciół Będzina, w dalszych postanowieniach statutu zwane
Towarzystwem, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
– Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu.
2. Towarzystwo używa skrótu TPB.
3. Nazwa Towarzystwa i jej skrót są chronione przez prawo.
4. Towarzystwo używa sztandaru oraz może używać własnych znaków
graficznych i pieczęci chronionych przez prawo, które stanowią załączniki
do Statutu.

§3
1. Towarzystwo zostaje powołane na czas nieokreślony.

2. Towarzystwo posiada osobowość prawną.

§4
1. Terenem działania Towarzystwa jest Rzeczypospolita Polska.
2. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Będzin.
3. Dla właściwego i skutecznego realizowania swoich celów, Towarzystwo
może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa, w formie koła.
4. Koło utworzyć można także na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poza
siedzibą Towarzystwa.

§5
Towarzystwo może współpracować z krajowymi i międzynarodowymi
organizacjami oraz instytucjami o takim samym lub podobnym profilu
działalności.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§6
Celem działalności Towarzystwa jest – 94.99.Z:
1) wspieranie społecznych inicjatyw zmierzających do podnoszenia kultury
osobistej i ogólnej społeczeństwa Będzina, utrwalania pamięci i oddania

należnego honoru zasłużonym dla tej ziemi, którzy przyczynili i przyczyniają
się do rozsławiania miasta,
2) działalność kulturalna, w tym edukacyjna, oświatowa i wychowawcza
w zakresie upowszechniania i rozwijania społecznych zainteresowań historią
miasta Będzina oraz ochroną jego zabytków, pamiątek i pomników kultury
materialnej,
3) promocja i upowszechnianie dorobku artystycznego twórców kultury
związanych z Będzinem i regionem, inspirowana humanistyczną wizją
człowieka, społeczeństwa i świata, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego,
4)

ochrona

środowiska,

w

tym

działalność

edukacyjna,

oświatowa

i wychowawcza w zakresie poszanowania i ochrony środowiska naturalnego,
ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
5) działalność na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców Będzina i regionu,
6) działalność profilaktyczna związana z patologiami społecznymi, w tym
przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu,
7) działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
8) budowa społeczeństwa obywatelskiego, działalność wspomagająca rozwój
społeczności lokalnej, działalność charytatywna i pomoc społeczna,
9) czynny udział w życiu lokalnej społeczności poprzez inicjowanie debaty
publicznej, opiniowanie projektów z zakresu strategii rozwoju miasta i regionu,
10) promocja i organizacja wolontariatu uczestniczącego w realizacji działań
Towarzystwa.

§7

Towarzystwo swe cele realizuje poprzez:

1) sprawowanie obywatelskiej pieczy nad zabytkami miasta, pomnikami kultury
i dorobkiem twórczym przeszłych pokoleń – 91.03.Z,
2) organizowanie sympozjów, spotkań, wykładów, kursów i szkoleń – 82.30.Z,
85.59.B,
3)

organizowanie

imprez

artystycznych

oraz

prowadzenie

regularnej

działalności klubowej – 90.01.Z, 90.04.Z,
4)

opracowywanie,

biuletynów,

wydawanie

periodyków

i

i

dystrybucję

innych

informatorów,

publikacji

oraz

książek,

informowanie

za pośrednictwem Internetu o celach, zadaniach i bieżącej działalności
Towarzystwa – 58.11.Z, 58.14.Z, 58.19.Z,
5) nawiązywanie i utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego
przekazu w celu promocji miasta, działań Towarzystwa i rzetelnego
informowania opinii publicznej – 94.99.Z,
6) inicjowanie i podejmowanie społecznych działań dotyczących ochrony
środowiska, w tym koordynację działań w ramach akcji sprzątania świata –
94.99.Z,
7) inicjowanie i podejmowanie społecznych działań dotyczących ochrony
zdrowia i szeroko pojętej profilaktyki – 86.90.E,
8)

inicjowanie

i

podejmowanie

społecznych

działań

dotyczących

przeciwdziałaniu bezrobociu i wykluczeniu społecznemu, w szczególności
edukację i informatyzację lokalnej społeczności – 84.13.Z,
9) organizowanie akcji pozyskiwania funduszy na realizację statutowych działań
Towarzystwa – 94.99.Z,
10) wspieranie i inicjowanie różnych form pomocy dla osób i instytucji
potrzebujących materialnego wsparcia – 88.99.Z,
11) organizowanie warsztatów edukacyjnych z zakresu korzystania z technik
informatycznych i obsługi komputera – 85.60.Z, 85.59.B,
12) współpracę z organizacjami i instytucjami realizującymi cele Towarzystwa
w Polsce oraz poza Jej granicami – 94.99.Z,

13) tworzenie kół Towarzystwa propagujących jego idee, cele, decyzje
i działania – 94.99.Z,
14)

tworzenie

płaszczyzny

porozumienia

i

współpracy

organizacji

pozarządowych działających na terenie Będzina i regionu – 94.99.Z.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE
§8
1. Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia spraw Towarzystwo może – w razie potrzeby – zatrudniać
odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.

§9
1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków honorowych,
3) członków wspierających.
2. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna
może być wyłącznie członkiem wspierającym.

§ 10
1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, uznająca Statut
i cele programowe Towarzystwa, która złoży deklarację członkowską na piśmie.

2. Nadanie członkostwa zwyczajnego następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§ 11
1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, która wniosła
wybitny wkład w działalność i rozwój Towarzystwa lub w sposób szczególny
przyczynia się do rozsławiania dobrego imienia Będzina.
2. Nadanie członkostwa honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego
Zgromadzenia

Członków

na

wniosek

Zarządu,

Komisji

Rewizyjnej

lub co najmniej 1/4 członków Towarzystwa.
3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka
zwyczajnego.
4. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składki członkowskiej.

§ 12
1. Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna, uznająca Statut
i cele programowe Towarzystwa oraz deklarująca pomoc finansową, rzeczową
lub merytoryczną dla Towarzystwa, która złoży deklarację członkowską
na piśmie.
2. Nadanie członkostwa wspierającego następuje na podstawie uchwały
Zarządu.
3. Członek wspierający posiada wszystkie prawa i obowiązki członka
zwyczajnego,

za

wyjątkiem

czynnego

prawa

wyborczego

do

władz

Towarzystwa.
4. Członek wspierający zwolniony jest z opłacania składki członkowskiej.
5. Członek wspierający w Towarzystwie działa za pośrednictwem swego
przedstawiciela.

§ 13
1. Członkowie mają następujące prawa:
1) prawo legitymowania się przynależnością do Towarzystwa,
2) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa,
3) prawo zgłaszania kandydatów do władz Towarzystwa,
4) prawo korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności
Towarzystwa,
5) prawo uczestnictwa w zgromadzeniach, posiedzeniach, zebraniach,
spotkaniach i innych imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
6) prawo zgłaszania opinii i wniosków co do działalności Towarzystwa.
2. Członek może udzielić pisemnego pełnomocnictwa osobie mającej pełną
zdolność do czynności prawnych do wykonywania uprawnień, o których mowa
w ust.1, za wyjątkiem czynnego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.
3. Członkowie mają następujące obowiązki:
1) przestrzegania Statutu i uchwał władz Towarzystwa,
2) dbałości o dobre imię Towarzystwa,
3) czynnego udziału w działalności Towarzystwa i w realizacji jego celów,
4) regularnego opłacania składki członkowskiej oraz wywiązywania się
z zadeklarowanych świadczeń.
4. W przypadkach uzasadnionych zdarzeniami losowymi, na wniosek członka,
Zarząd może wyrazić zgodę na czasowe zawieszenie obowiązku opłacania
składki członkowskiej.
5. Za szczególnie aktywny udział w działalności Towarzystwa członek może
zostać wyróżniony nagrodą rzeczową lub dyplomem okolicznościowym
na podstawie uchwały Zarządu.

§ 14
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
1) śmierci,
2) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi,
3) wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu:
a) z powodu łamania Statutu i uchwał władz Towarzystwa,
b) z powodu działania na szkodę Towarzystwa,
c) z powodu zaniechania czynnego udziału w działalności Towarzystwa przez
okres 2 lat,
d) z powodu nie płacenia składki członkowskiej przez okres 2 lat,
4) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu lub utraty
osobowości prawnej na mocy prawomocnego postanowienia sądu,
5) rozwiązania Towarzystwa.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie nie przyjęcia w poczet członków
lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie
do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania
na piśmie treści uchwały za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE
§ 15
Władzami Towarzystwa są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

§ 16
1. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym
w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie Statutu, zmiany
Statutu i rozwiązania Towarzystwa zapadają bezwzględną większością głosów
w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.

§ 17
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
2. Zarząd i Komisję Rewizyjną wybiera się bezwzględną większością głosów
w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy uprawnionych
do głosowania.
3. Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz ich poszczególnych członków można
odwołać w trybie określonym w ust. 2 na wniosek co najmniej 1/4 członków
Towarzystwa.
4. Wybory uzupełniające do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przeprowadza się
w trybie określonym w ust. 2.
5. W przypadku, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie
zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić
na podstawie uchwały Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. W tym trybie można
uzupełnić nie więcej niż połowę składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
6. Nieudzielenie absolutorium Zarządowi jest równoznaczne z wnioskiem o jego
odwołanie.

7. W przypadku rezygnacji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej stosuje się tryb
określony w ust. 2.

§ 18
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający,
2) z głosem doradczym – zaproszeni goście.

§ 19
Walne Zgromadzenie Członków może być:
1) zwyczajne.
2) nadzwyczajne.

§ 20
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz na rok przez
Zarząd.
2. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków
co najmniej na 14 dni przed planowaną datą Walnego Zgromadzenia Członków.
Do zawiadomienia dołącza się porządek obrad. Inne materiały będące
przedmiotem obrad udostępnia się w siedzibie Towarzystwa co najmniej na 14
dni przed planowaną datą Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 21
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbyć się w każdym
czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji
Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/4 członków Towarzystwa.
2. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków
co najmniej na 14 dni przed planowaną datą Walnego Zgromadzenia Członków.
Do zawiadomienia dołącza się porządek obrad. Inne materiały będące
przedmiotem obrad udostępnia się w siedzibie Towarzystwa co najmniej na 14
dni przed planowaną datą Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 22
1. Walne Zgromadzenie Członków jest prawomocne, jeżeli w pierwszym
terminie uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Towarzystwa.
2. Jeżeli w pierwszym terminie w Walnym Zgromadzeniu Członków
nie uczestniczy co najmniej połowa członków Towarzystwa, wówczas Zarząd
ustala drugi termin Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Drugi termin Walnego Zgromadzenia Członków może być wyznaczony
w tym samym dniu co pierwszy. Wówczas Walne Zgromadzenie Członków jest
prawomocne bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków
Towarzystwa
4. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje Przewodniczący,
wybrany na początku zwykłą większością głosów.

§ 23
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1) uchwalanie Statutu i zmian Statutu,
2) określanie kierunków działalności i rozwoju Towarzystwa, w tym programu
na okres kadencji,
3) wybieranie i odwoływanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub ich
poszczególnych członków,
4) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
6) uchwalanie rocznego budżetu i wieloletnich założeń budżetowych,
7) uchwalanie wysokości składki członkowskiej oraz wszystkich innych
świadczeń na rzecz Towarzystwa,
8) nadawanie tytułu członka honorowego Towarzystwa,
9) rozpatrywanie opinii i wniosków zgłoszonych przez członków Towarzystwa
lub jego władze,
10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa,
12) podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach, nie zastrzeżonych
do kompetencji pozostałych władz Towarzystwa,
13) rozpatrywanie wszystkich innych spraw, nie zastrzeżonych do kompetencji
pozostałych władz Towarzystwa.

§ 24
1. Walne Zgromadzenie Członków może podjąć uchwałę o uczestnictwie
Towarzystwa w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
lub bezpośrednich wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
2. Osoby wybrane w wyborach, o których mowa w ust. 1, z list wyborczych
Towarzystwa tworzą klub radnych i są zobowiązane do bezpośredniej
współpracy z Zarządem.

§ 25
1. Zarząd Towarzystwa, zwany dalej Zarządem, jest organem wykonawczym
Towarzystwa.
2. Zarząd jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków spośród
kandydatów zgłoszonych w czasie Walnego Zgromadzenie Członków.
3. Zarząd składa się z 15 osób. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Prezydium Zarządu składa się z Prezesa, 3 Wiceprezesów, Sekretarza
i Skarbnika.
5.

Pierwsze

posiedzenie

Zarządu

zwołuje

przewodniczący

Walnego

Zgromadzenia Członków.
6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek
co najmniej 1/3 członków Zarządu, w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
w miesiącu.
7. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie Towarzystwa
i zaproszeni goście bez prawa do głosowania.
8. Zarządem kieruje Prezes. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes.
W przypadku nieobecności Prezesa posiedzeniom przewodniczy Wiceprezes.
9. Prezesa wybiera Zarząd bezwzględną większością głosów w głosowaniu
tajnym w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
10. Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika wybiera Zarząd bezwzględną
większością głosów w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy
członków Zarządu na wniosek Prezesa.
11. Zarząd może odwołać Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza lub Skarbnika
w trybie określonym w ust. 9 na wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu.

12. W okresie pomiędzy Zarządami mogą odbywać się posiedzenia Prezydium
Zarządu, które zwołuje Prezes. Decyzje Prezydium Zarządu podlegają
przedstawianiu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

§ 26
Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie całą bieżącą działalnością Towarzystwa,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
3) sporządzanie planów pracy i planów budżetowych,
4) realizacja budżetu Towarzystwa,
5) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa oraz gospodarowanie
mieniem,
6) podejmowanie decyzji i uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu
majątku Towarzystwa,
7) zawieranie umów lub upoważnianie do ich zawierania,
8) ustanawianie pełnomocników lub zatrudnianie pracowników,
9) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
10) zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zgromadzenia Członków, w tym
projektów programów działalności, Statutu i zmian Statutu oraz innych
materiałów będących przedmiotem obrad,
11) składanie Walnemu Zgromadzenia Członków sprawozdań z działalności
Zarządu,
12) podejmowanie uchwał w sprawach nadawania lub pozbawiania członkostwa
w Towarzystwie,
13) powoływanie komisji problemowych lub zespołów roboczych,
14) prowadzenie wszelkiej dokumentacji Towarzystwa,
15) informowanie członków Towarzystwa o podjętych przedsięwzięciach,

16) podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach, nie zastrzeżonych
do kompetencji pozostałych władz Towarzystwa.

§ 27
1. Komisja Rewizyjna Towarzystwa, zwana dalej Komisją Rewizyjną, jest
organem kontrolnym Towarzystwa.
2. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zgromadzenie Członków
spośród kandydatów zgłoszonych w czasie Walnego Zgromadzenie Członków.
3. Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości służbowej,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów
lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
4.

Prezydium

Komisji

Rewizyjnej

składa

się

z

Przewodniczącego,

Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
5. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący Walnego
Zgromadzenia Członków.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący z własnej
inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Komisji Rewizyjnej,
w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
7. Komisją Rewizyjną kieruje Przewodniczący. Posiedzeniom Komisji
Rewizyjnej

przewodniczy Przewodniczący.

W przypadku

nieobecności

Przewodniczącego

posiedzeniom

przewodniczy

Wiceprzewodniczący

lub Sekretarz.
8. Przewodniczącego wybiera Komisja Rewizyjna bezwzględną większością
głosów w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy członków
Komisji Rewizyjnej.
9.

Wiceprzewodniczącego

i

Sekretarza

wybiera

Komisja

Rewizyjna

bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym w obecności
co

najmniej

połowy

członków

Komisji

Rewizyjnej

na

wniosek

Przewodniczącego.
10.

Komisja

Rewizyjna

może

odwołać

Przewodniczącego,

Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza w trybie określonym w ust. 8 na wniosek
co najmniej 1/3 członków Komisji Rewizyjnej.
11. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu
z głosem doradczym.

§ 28
1. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Towarzystwa
i Zarządu pod względem: legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz
zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna kontroluje w szczególności gospodarkę finansową
Towarzystwa.
3. Komisja Rewizyjna może wykonywać inne zadania kontrolne na zlecenie
Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 29
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

1) kompleksowe – obejmujące całość działalności Towarzystwa albo Zarządu
lub obszerną część ich działań,
2) sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy zalecenia pokontrolne
zostały wykonane.
2. Kontroli kompleksowych dokonuje co najmniej 3 członków Komisji
Rewizyjnej.

§ 30
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy również:
1) kontrolowanie zgodności działalności Zarządu ze Statutem i uchwałami
władz Towarzystwa,
2) składanie wniosków z kontroli oraz sprawozdań z działalności na Walnym
Zgromadzeniu Członków,
3) składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu.

ROZDZIAŁ V
KOŁO
§ 31
1. Co najmniej 3 członków Towarzystwa bliskich sobie miejscem zamieszkania,
uznających Statut i cele programowe Towarzystwa, może utworzyć koło
Towarzystwa.
2. Decyzja o utworzeniu koła następuje na podstawie uchwały Zarządu.
3. Koło powołuje spośród swoich członków przedstawiciela, który reprezentuje
go wobec władz Towarzystwa.

4. Koło nie posiada osobowości prawnej.

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 32
1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa
majątkowe, środki finansowe oraz fundusze.
2. Źródłami powstania majątku Towarzystwa są:
1) składki członkowskie, w tym składki specjalne,
2) darowizny, spadki i zapisy,
3) dotacje i subwencje,
4) przychody ze zbiórek publicznych,
5) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Towarzystwa.
3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku
bankowym Towarzystwa.
4. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Towarzystwo opiera działalność finansową na rocznych budżetach.
6. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych
oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są
podpisy dwóch członków Prezydium Zarządu działających łącznie, w tym
Prezesa lub Skarbnika.

§ 33
1. Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej.
2. Dla realizacji swoich statutowych celów, Towarzystwo może prowadzić
nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Zakres tej działalności określają
§ 6 i § 7 Statutu.
3. Przychody Towarzystwa przeznaczane są wyłącznie na realizację jego celów
statutowych oraz pokrycie niezbędnych kosztów działalności Towarzystwa.
4. Majątek Towarzystwa nie może być przeznaczany na udzielanie pożyczek
lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem w stosunku do członków
Towarzystwa, członków władz Towarzystwa lub pracowników Towarzystwa
oraz osób, z którymi członkowie, członkowie władz 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 drugiego stopnia
albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej
„osobami bliskimi”.
5. Majątek Towarzystwa nie może być przekazywany na rzecz członków
Towarzystwa, członków władz Towarzystwa lub pracowników Towarzystwa
oraz ich rodzin i osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności gdy to przekazanie następuje nieodpłatnie
lub na preferencyjnych warunkach.
6. Majątek Towarzystwa nie może być wykorzystywany na rzecz członków
Towarzystwa, członków władz Towarzystwa lub pracowników Towarzystwa
oraz ich rodzin i osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, za wyjątkiem sytuacji gdy to wykorzystanie wynika bezpośrednio
ze statutowego celu Towarzystwa.
7. Majątek Towarzystwa nie może być przeznaczany na zakup towarów
lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa,

członkowie władz Towarzystwa lub pracownicy Towarzystwa oraz ich rodziny
i osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
lub po cenach wyższych niż rynkowe.
8. W przypadku powołania Towarzystwa do dziedziczenia, Zarząd składa
oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, jeżeli w chwili
składania tego oświadczenia stan czynny spadku w znaczący sposób przewyższa
długi spadkowe.
9. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa
następują na podstawie uchwały Zarządu.
10. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały o ustalaniu granicznej
kwoty, powyżej której nabywanie, zbywanie lub obciążanie majątku
Towarzystwa, jak również przyjmowanie darowizn, spadków lub zapisów
wymaga akceptacji Walnego Zgromadzenia Członków, zwołanego w tym celu
przez Zarząd.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 34
1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie
Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają
przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

ZAŁĄCZNIKI DO STATUTU

