
Uchwała nr 1/2023 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków 

Towarzystwa Przyjaciół Będzina 
z dnia 30 marca 2023 roku 

w sprawie  
przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu 

Towarzystwa Przyjaciół Będzina 
w okresie sprawozdawczym. 

 
Na podstawie § 23 pkt 4 Statutu TPB 

 
§ 1 

 
Uczestnicy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa Przyjaciół Będzina 
postanawiają przyjąć sprawozdanie z działalności Zarządu TPB w okresie sprawozdawczym, 
tj. od 31 marca 2022 roku do 30 marca 2023 roku. 
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

Członkowie 
Komisji Uchwał i Wniosków 

 
____________________ 

 
____________________ 

 
____________________ 

 
 

Przewodniczący 
Walnego Zgromadzenia Członków 

 
____________________ 

 
 
 
 



Uchwała nr 2/2023 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków 

Towarzystwa Przyjaciół Będzina 
z dnia 30 marca 2023 roku 

w sprawie  
przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej 

Towarzystwa Przyjaciół Będzina 
w okresie sprawozdawczym. 

 
Na podstawie § 23 pkt 4 Statutu TPB 

 
§ 1 

 
Uczestnicy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa Przyjaciół Będzina 
postanawiają przyjąć sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej TPB w okresie 
sprawozdawczym, tj. od 31 marca 2022 roku do 30 marca 2023 roku. 
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

Członkowie 
Komisji Uchwał i Wniosków 

 
____________________ 

 
____________________ 

 
____________________ 

 
 

Przewodniczący 
Walnego Zgromadzenia Członków 

 
____________________ 

 
 
 
 
 



Uchwała nr 3/2023 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków 

Towarzystwa Przyjaciół Będzina 
z dnia 30 marca 2023 roku 

w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Towarzystwa Przyjaciół Będzina za 2022 rok. 
 

Na podstawie § 23 pkt 4 Statutu TPB 
 

§ 1 
 

Uczestnicy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa Przyjaciół Będzina 
postanawiają zatwierdzić sprawozdanie finansowe TPB oraz informację dodatkową 
za 2022 r.: 
- bilans sporządzony według stanu na 31 grudnia 2022 r. zamykający się po stronie aktywów 
i pasywów kwotą 69.351,89 zł 
(słownie: sześćdziesiątdziewięćtysięcytrzystapięćdziesiątjedenzłotych 89/100) 
- rachunek zysków i strat za 2022 r. wykazujący się zyskiem w kwocie +29.300,47 zł 
(słownie: dwadzieściadziewięćtysięcytrzystazłotych 47/100). 
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

Członkowie 
Komisji Uchwał i Wniosków 

 
____________________ 

 
____________________ 

 
____________________ 

 
 

Przewodniczący 
Walnego Zgromadzenia Członków 

 
____________________ 



Uchwała nr 4/2023 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków 

Towarzystwa Przyjaciół Będzina 
z dnia 30 marca 2023 roku 

w sprawie 
udzielenia absolutorium 

Zarządowi Towarzystwa Przyjaciół Będzina. 
 

Na podstawie § 23 pkt 5 Statutu TPB 
 

§ 1 
 

Uczestnicy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa Przyjaciół Będzina, 
na wniosek Komisji Rewizyjnej TPB, postanawiają udzielić absolutorium Zarządowi TPB 
za okres sprawozdawczy, tj. od 31 marca 2022 roku do 30 marca 2023 roku. 
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

Członkowie 
Komisji Uchwał i Wniosków 

 
____________________ 

 
____________________ 

 
____________________ 

 
 

Przewodniczący 
Walnego Zgromadzenia Członków 

 
____________________ 

 
 
 
 
 
 



Uchwała nr 5/2023 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków 

Towarzystwa Przyjaciół Będzina 
z dnia 30 marca 2023 roku 

w sprawie 
uchwalenia budżetu 

Towarzystwa Przyjaciół Będzina 
na 2023 rok. 

 
Na podstawie § 23 pkt 6 Statutu TPB 

 
§ 1 

 
Uczestnicy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa Przyjaciół Będzina 
postanawiają uchwalić budżet TPB na 2023 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik 
do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

Członkowie 
Komisji Uchwał i Wniosków 

 
____________________ 

 
____________________ 

 
____________________ 

 
 

Przewodniczący 
Walnego Zgromadzenia Członków 

 
____________________ 

 
 
 
 



Uchwała nr 6/2023 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków 

Towarzystwa Przyjaciół Będzina 
z dnia 30 marca 2023 roku 

w sprawie 
Statutu Towarzystwa Przyjaciół Będzina. 

 
Na podstawie § 23 pkt 1 w związku z § 16 pkt 2 Statutu TPB 

 
§ 1 

 
Uczestnicy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa Przyjaciół Będzina 
postanawiają wprowadzić następujące zmiany w Statucie TPB: 
 
1/ w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 
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, członkowskiej składki specjalnej 
oraz wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń. 
 
2/ w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 
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 lub członkowskiej składki 
specjalnej przez okres 1 roku, 
4) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu lub utraty osobowości 
prawnej na mocy prawomocnego postanowienia sądu, 
5) rozwiązania Towarzystwa. 
 
3/ § 23 otrzymuje brzmienie: 
 
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, członkowskiej składki specjalnej 
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. 
 
4/ w § 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 
3. Zarząd składa się z 12 osób. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 
skarbowe. 
 
5/ w § 25 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
 
4. Prezydium Zarządu składa się z Prezesa, 2 Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika. 

 
6/ w § 25 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 
 
8. Zarządem kieruje Prezes. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes. W przypadku 
nieobecności Prezesa posiedzeniom przewodniczy Wiceprezes lub inny członek Prezydium 
Zarządu wyznaczony przez Prezesa. 

 
7/ w § 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 
3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 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. 
 
8/ w § 27 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
 
4. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i członek. 

 
9/ w § 27 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
 
7. Komisją Rewizyjną kieruje Przewodniczący. Posiedzeniom Komisji Rewizyjnej 
przewodniczy Przewodniczący. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzeniom 
przewodniczy Wiceprzewodniczący. 

 
10/ w § 27 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 
 
9. Wiceprzewodniczącego wybiera Komisja Rewizyjna bezwzględną większością głosów 
w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej 
na wniosek Przewodniczącego. 

 
11/ w § 27 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 
 
10. Komisja Rewizyjna może odwołać Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego w trybie 
określonym w ust. 8 na wniosek co najmniej 1/3 członków Komisji Rewizyjnej. 

 
12/ w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 
2. Źródłami powstania majątku Towarzystwa są: 
1) składki członkowskie, w tym członkowskie składki specjalne, 
2) darowizny, spadki i zapisy, 
3) dotacje i subwencje, 
4) przychody ze zbiórek publicznych, 
5) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Towarzystwa. 
 
 
 
 



§ 2 
 

Uczestnicy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa Przyjaciół Będzina 
postanawiają przyjąć jednolity tekst Statutu TPB w brzmieniu stanowiącym załącznik 
do niniejszej uchwały. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Członkowie 
Komisji Uchwał i Wniosków 

 
____________________ 

 
____________________ 

 
____________________ 

 
 

Przewodniczący 
Walnego Zgromadzenia Członków 

 
____________________ 

 


