STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI PAŁUCKIEJ W WĄGROWCU
Rozdział I
Postanowienia ogólne
&1
Stowarzyszenie : „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu” zwane dalej
„Towarzystwem”, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. Nazwa
Towarzystwa jest prawnie zastrzeżona.
&2
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą władz
Towarzystwa jest miasto Wągrowiec.
&3
Towarzystwo ma prawo używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach
szczegółowych.
&4
1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
swych spraw może zatrudniać pracowników.
2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej
Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego
członków.
&5
Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym
lub podobnym profilu działania.
Rozdział II
Cele i środki działania
§ 6 /skreślony/
&7
Cele działania Towarzystwa realizowane będą w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. Celem
Towarzystwa jest:
1) Popularyzacja historii i folkloru Ziemi Pałuckiej, Wągrowca i powiatu wągrowieckiego oraz
inicjowanie i organizowanie działalności kulturalnej.
2) Współorganizowanie, popieranie, inicjowanie badań naukowych związanych z Pałukami.
3) Popularyzacja, propagowanie i opieka nad twórczością ludową i amatorską twórczością
artystyczną.
4) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
5) Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
6) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych.
7) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

8)
9)
10)
11)
12)
13)

Popieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
Wspieranie i organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.
Rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Wspieranie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Rozwój turystyki i krajoznawstwa.
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.
14) Prowadzenie działalności wydawniczej.
15) Współpraca z władzami samorządowymi, instytucjami, placówkami kulturalnymi,
naukowymi, oświatowymi i stowarzyszeniami.
Rozdział III
C z ł o n k o w i e, i c h p r a w a i o b o w i ą z k i
&8
1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.
&9
Członkowie Towarzystwa dzielą się na : - członków zwyczajnych
- członków wspierających
- członków honorowych
& 10
Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia, zdolna do działań prawnych, deklarująca
realizację celów statutowych Towarzystwa, opłacająca minimalną składkę w wysokości ustalonej
przez Walne Zgromadzenie.
& 11
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych lub osoba prawna zainteresowana realizacją celów Towarzystwa, która zadeklarowała na
jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swojego
przedstawiciela.
& 12
Członkiem zwyczajnym lub wspierającym Towarzystwa zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na
podstawie uchwały Zarządu.
& 13
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła szczególne zasługi dla realizacji celów
Towarzystwa. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu
Towarzystwa.

& 14
Członek zwyczajny ma prawo:
a/ wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Towarzystwa.
b/ uczestniczyć w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach i innych
przedsięwzięciach organizowanych przez Towarzystwo na zasadach ustalonych przez
jego władze.
c/ w sprawach związanych z działalnością Towarzystwa zwracać się bezpośrednio do jego
władz.
d/ korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Towarzystwa.
e/ zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Towarzystwa.
& 15
Członek zwyczajny ma obowiązek:
a/ przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Towarzystwa.
b/ w miarę swych możliwości brać aktywny udział w pracach Towarzystwa oraz propagować
jego cele i działalność.
c/ regularnie opłacać składki w wysokości minimalnej ustalonej przez Walne Zgromadzenie.
& 16
1.Członek wspierający posiada, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, prawa
określone w & 13.
2. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych
świadczeń oraz przestrzegania regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.
& 17
Członkostwo Towarzystwa ustaje na skutek:
1. Dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej Zarządowi na piśmie, po uregulowaniu zaległych
składek i innych zobowiązań.
2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego
osobą prawną.
3. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek
przez okres roku, po uprzednim upomnieniu pisemnym.
4. Pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.
5. Wykluczenia uchwałą Zarządu większością 2/3 głosów na czyn niehonorowy lub działanie
na szkodę Towarzystwa.
6. Pozbawienia członkostwa honorowego na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia
podjętej na wniosek Zarządu Towarzystwa.
& 18
1. Członków przyjmuje, skreśla i wyklucza Zarząd, który uprawnienia może przekazać
swemu prezydium.

2. Od decyzji Zarządu w sprawie skreślenia lub wykluczenia członka, przysługuje odwołanie
do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie winno być złożone na piśmie w ciągu dwóch
tygodni od dnia doręczenia członkowi wspomnianej decyzji.
3. Członkostwo ustaje dopiero z chwilą uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu względnie
wykluczeniu. Do chwili uprawomocnienia się decyzji, członek skreślony względnie
wykluczony podlega z mocy samego Statutu zawieszeniu w prawach członkowskich.
Rozdział IV
Władze Towarzystwa
& 19
1. Władzami Towarzystwa są:
a/ Walne Zgromadzenie
b/ Zarząd
c/ Komisja Rewizyjna

2. Kadencja władz trwa 4.lata
3. Wybory władz Towarzystwa odbywają się w glosowaniu jawnym.
4. Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym.
A. W A L N E Z G R O M A D Z E N I E
& 20
Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie, które może być:
- zwyczajne ( sprawozdawcze lub sprawozdawczo-wyborcze)
- nadzwyczajne
& 21
1. Walne Zgromadzenie zwyczajne zwołuje Zarząd 1.raz w roku.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a/ wysłuchanie i rozpatrzenie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz
udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
b/ wytyczenie kierunków działania Towarzystwa.
c/ wybór władz Towarzystwa
d/ uchwalanie zmian w Statucie
e/ rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu Towarzystwa.
f/ nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego.
g/ decydowanie w sprawach, do rozpatrzenia których Statut nie upoważnia innych
organów Towarzystwa.
h/ podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku.
i/ wyrażanie zgody na działalność gospodarczą Towarzystwa.
j/ podejmowanie decyzji o wstąpieniu do organizacji krajowych i zagranicznych oraz
wystąpieniu z nich.

& 22
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
a/ z własnej inicjatywy
b/ na żądanie Komisji Rewizyjnej
c/ gdy domaga się tego co najmniej ½ ogólnej liczby członków zwyczajnych
i honorowych.
d/ gdy ze składu Zarządu ubędzie lub ustąpi ½ ogólnej liczby członków.
2. W przypadkach określonych w pkt. 1b/ i 1c/, żądający zwołania Walnego
Zgromadzenia winni równocześnie złożyć projekt proponowanego porządku obrad.
& 23
1. O terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia winni być powiadomieni wszyscy
członkowie Towarzystwa na 14.dni przed przewidywanym terminem.
2. Zawiadomienie o nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu musi zawierać informację na
czyje żądanie jest ono zwoływane.
& 24
1. Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia w pierwszym terminie konieczna jest
obecność co najmniej ½ uprawnionych do głosowania.
2. W drugim terminie, który może być wyznaczony nie wcześniej niż po upływie 15 minut,
Walne Zgromadzenie może podjąć prawomocne uchwały zwykłą większością głosów,
bez względu na ilość obecnych, za wyjątkiem uchwał dotyczących przystąpienia do
organizacji krajowych i zagranicznych, zmiany statutu i likwidacji Towarzystwa.
B. Z A R Z Ą D T O W A R Z Y S T W A
& 25
1. Zarząd Towarzystwa jest organem zarządzającym i odpowiada za swą działalność przed
Walnym Zgromadzeniem.
2. Walne Zgromadzenie wybiera Zarząd na okres 4.lat w ilości od 11 do 13 członków.
3. Po ogłoszeniu wyników wyborów Zarząd zbiera się na pierwszym posiedzeniu, najdalej
w ciągu miesiąca, wybiera prezydium w składzie: prezes, dwóch wiceprezesów, sekretarz
i skarbnik.
4. W razie rezygnacji członka Zarządu z pełnionej funkcji, Zarząd może dokooptować do
swego składu nowego członka, spośród członków Towarzystwa. Liczba dokooptowanych
członków nie może jednak przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków Zarządu.
& 26
1. Do zakresu działania Zarządu należy:
a/ zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
b/ realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

c/ inicjowanie działalności Towarzystwa oraz kierowanie jego sprawami.
d/ reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz.
e/ powoływanie sekcji specjalistycznych.
f/ sporządzanie planów i sprawozdań rocznych, preliminarzy oraz przedstawianie ich
Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia.
g/ przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków.
h/ administrowanie majątkiem i funduszami Towarzystwa.
i/ prowadzenie korespondencji i rachunkowości Towarzystwa zgodnie z przepisami
prawnymi.
j/ organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
2. Zarząd rozstrzyga wszystkie sprawy, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji
Walnego Zgromadzenia.
& 27
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz
w kwartale.
2. Do prawomocności obrad Zarządu konieczna jest obecność co najmniej połowy jego
członków – w tej liczbie prezesa lub wiceprezesa.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub zastępujący go wiceprezes.
4. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć przewodniczący i członkowie Komisji
Rewizyjnej z głosem doradczym.
5. W okresie między posiedzeniami Zarządu, pracami Towarzystwa kieruje prezydium
Zarządu.
C. K O M I S J A R E W I Z Y J N A
& 28
Organem kontrolującym działalność Zarządu jest Komisja Rewizyjna.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3.członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego, który kieruje jej pracami.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a/ składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swojej działalności.
b/ badanie celowości i prawidłowości gospodarki majątkowej i finansowej
Towarzystwa oraz stawianie wniosków o absolutorium dla ustępującego Zarządu.
c/ ustalanie przebiegu oraz prawidłowości i zakresu realizacji zadań statutowych
i uchwał Walnego Zgromadzenia.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.

Rozdział V
M a j ą tek i f u n d u s z e T o w a r z y s t w a
& 29
1. Majątek Towarzystwa stanowią jego nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Majątek Towarzystwa może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych.

3. Źródłami powstania majątku Towarzystwa są:
a/ wpływy ze składek członkowskich
b/ dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w
użytkowaniu Towarzystwa.
c/ dotacje, darowizny, zapisy i spadki.
d/ wpływy z działalności statutowej.
e/ dochody z ofiarności publicznej.
4. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane
wyłącznie na koncie Towarzystwa. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu
bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazywane na konto.
5. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
&30
1. Korespondencję Towarzystwa podpisują dwie osoby spośród prezydium Zarządu.
2. Dla ważności pism i dokumentów wywołujących skutki finansowe, wymagane są dwa
podpisy; prezesa lub wiceprezesa i sekretarza lub skarbnika.
Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa
& 31
1. Uchwały w sprawie przystąpienia do organizacji krajowych i zagranicznych, zmian
w Statucie, rozwiązania lub likwidacji Towarzystwa, podejmuje Walne Zgromadzenie
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych
do głosowania.
2. Uchwały w sprawie zmian w Statucie, rozwiązania i likwidacji Towarzystwa mogą być
przedmiotem Walnego Zgromadzenia wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone
w porządku obrad wysyłanym do członków Towarzystwa zgodnie z & 21.
Do zawiadomienia należy dołączyć projekt stosownych uchwał.

& 32
1. Przy uchwale o rozwiązaniu lub likwidacji Towarzystwa musi być równocześnie podjęta
uchwała o przeznaczeniu pozostałego majątku.
2. W sprawach dotyczących rozwiązania lub likwidacji Towarzystwa, nieuregulowanych
w Statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo
o stowarzyszeniach” (Dz. U. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).
Rozdział VII
Postanowienia

końcowe

& 33
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego
postanowienia sądu rejestrowego.

