Statut Towarzystwa Przyjaciół Świlczy

Rozdział 1. Nazwa, siedziba, teren działania, charakter pracy towarzystwa.
§1
Towarzystwo nosi nazwę – Towarzystwo Przyjaciół Świlczy zwane dalej Stowarzyszeniem
jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem mającym na celu inicjowanie, rozwijanie i propagowanie działań służącym Świlczy i jej mieszkańcom.
§2
Siedzibą władz Towarzystwa jest Świlcza, a terenem działania jest Rzeczypospolita Polska.
§3
Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia
swych spraw Towarzystwo może zatrudnić pracowników. Towarzystwo może być członkiem innych organizacji o podobnym profilu działania.
§4
Towarzystwo jest Stowarzyszeniem otwartym, posiada osobowość prawną i używa pieczątki podłużnej i okrągłej o treści: Towarzystwo Przyjaciół Świlczy.
Rozdział 2. Cele i środki działania oraz finansowanie Stowarzyszenia.
§5
Celem Towarzystwa jest nieodpłatna działalność pożytku publicznego, a w szczególności
realizacja zadań związanych z:
a) Wspieraniem działań społecznych i kulturalnych oraz akcji rozwijających gminę oraz region.
b) Podtrzymywaniem tradycji narodowej, pielęgnowaniem polskości oraz świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej poprzez badanie
i popularyzację wiedzy o przeszłości, dniu dzisiejszym i perspektywach rozwoju Świlczy.
c) Działalnością wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez współdziałanie w organizowaniu różnych form oświatowych i wychowawczych w upowszechnianiu
kultury.
d) Kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury tradycji poprzez opiekę nad zabytkami i pamiątkami.
e) Aktywizowanie mieszkańców, podejmowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie kultury fizycznej i sportu, a także działań w zakresie ochrony środowiska
§6
Cele swoje Towarzystwo realizuje poprzez:
a) Pozyskiwanie do pracy w Towarzystwie mieszkańców Świlczy jak i również rodaków zamieszkałych w różnych częściach kraju i zagranicą.
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b) Organizowanie różnego rodzaju odczytów i prelekcji
c) Podejmowanie inicjatyw wydawniczych.
d) Współpraca z organami administracji publicznej i placówkami kulturalnymi, oświatowymi,
szkołami, a także innymi organizacjami i towarzystwami.
e) Prowadzenie kroniki ważnych wydarzeń miejscowości i jej historii.
f) Innych działań sprzyjających rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

§7
Majątek Stowarzyszenia powstaje:
Ze składek członkowskich.
Darowizn, spadków i zapisów .
Dochodów z własnej działalności gospodarczej.
Dochodów wynikających z ofiarności publicznej.
Dotacji dla Stowarzyszenia.
Dochodu z majątku Stowarzyszenia.

2. Wszystkie dochody Stowarzyszenia są przeznaczone na realizację celów statutowych
i są przechowywane na koncie bankowym Stowarzyszenia.
3. Rachunkowość i ewidencja majątku Stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z ogólnymi
zasadami rachunkowości. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w spawach majątkowych wymagane są podpisy
dwóch członków Zarządu działających łącznie.
Rozdział 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki.
§8
Członkiem Towarzystwa może być osoba fizyczna i prawna.
§9
Członkowie dzielą się na:
a) Zwyczajnych
b) Honorowych
c) Wspierających
§10
Członkiem Towarzystwa może być każda pełnoletnia osoba fizyczna oraz prawna wykazująca zainteresowanie celami i działalnością Towarzystwa, która złoży pisemną deklarację o jej
przyjęcie.
§11
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, zasłużona w realizacji celów
Towarzystwa. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego
Zebrania.
§12
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która w różny sposób
wspiera działalność Towarzystwa.
§13
Członkom przysługuje prawo:
a) czynnego i biernego wyboru do Władz Towarzystwa.
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b) korzystanie z pomocy i urządzeń Towarzystwa.
c) zgłoszenie wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.
§14
Członkowie zwyczajni są obowiązani:
a) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa.
b) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.
c) Regularnie opłacać składkę członkowską.
§15
Członkowstwo osoby fizycznej wygasa przez:
a) Dobrowolne wystąpienie z Towarzystwa, zgłoszone na piśmie.
b) Skreślenie z listy członków z powodu nieopłacania składek członkowskich przez okres jednego roku.
c) Wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.
d) Skazanie prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową, utratę praw publicznych, bądź
za czyn popełniony z niskich pobudek.
e) Śmierć członka.
§16
Członkostwo osoby prawnej wygasa przez;
a) Dobrowolne wystąpienie z Towarzystwa, zgłoszone na piśmie.
b) Skreślony jest z listy członków z powodu nieopłacania składek członkowskich przez okres
jednego roku.
c) Rozwiązanie lub likwidację osoby prawnej.
Rozdział 4. Władze Towarzystwa oraz zakres ich kompetencji.
§17
1. Władzami Towarzystwa są:
a) Walne Zebranie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński,
2. Kadencja władz trwa 4 lata.
3. Pełnienie funkcji we władzach jest honorowe.
§18
1. Walne zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§19
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Uchwalenie programu działania Towarzystwa oraz planu finansowego.
2. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego
3. Podejmowanie uchwał
4. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego
5. Uchwalenie zmian w statucie
6. Uchwalenie wysokości składek członkowskich i wpisowego
7. Zatwierdzenie regulaminu obrad Walnego Zebrania.
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§20
Walne zebrania zwyczajne są sprawozdawcze i sprawozdawczo-wyborcze, Walne zebranie
członków zwołuje Zarząd każdego roku w terminie do 1 marca, natomiast sprawozdawczowyborcze zwołuje co 4 lata. Walne zebranie udziela Zarządowi absolutorium za rok sprawozdawczy.
§21
O terminie Walnego Zebrania i porządku obrad członkowie Towarzystwa są zawiadamiani
7 dni przed zebraniem w sposób zwyczajowo przyjęty.
§22
Walne zebranie jest ważne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ ilości
członków. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu winno zawierać informację, że jeżeli o wyznaczonej
godzinie nie zbierze się wymagana liczba członków to następne Walne Zebranie odbędzie się tego samego dnia 15 min. później bez względu na wymaganą ilość członków, a wszystkie uchwały
będą obowiązujące.
§23
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie odbywa się
w sposób jawny, zaś na żądanie 1/5 obecnych w sposób tajny.
Głosowanie w sprawach wyboru do władz Towarzystwa odbywa się w sposób jawny zaś na
żądanie 1/5 obecnych w sposób tajny.

1.
a)
b)
c)

§24
Nadzwyczajne Wale Zebranie jest zwoływane na:
Podstawie uchwały Zarządu.
Wniosku Komisji Rewizyjnej.
Pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków.

2. Zarząd zwołuje nadzwyczajne zebranie w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wniosku
lub podjęcia uchwały.
§25
Grupa członków żądająca nadzwyczajnego Walnego Zebrania zobowiązana jest przedstawić Zarządowi porządek obrad i wykaz spraw dla których domaga się zwołania Nadzwyczajnego
zebrania. W pozostałych przypadkach porządek obrad przedstawia Zarząd Towarzystwa.
§26
1. Zarząd składa się z siedmiu do dziewięciu członków wybranych przez Walne Zebranie na
4 letnią kadencję.
2. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów. Sekretarza, Skarbnika i od dwóch do
czterech członków.
§27
Do kompetencji Zarządu należy:
a) Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem.
b) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
c) Zwoływanie Walnego Zebrania.
d) Inne zadania niezastrzeżone dla pozostałych organów Stowarzyszenia.
e) Umowy i inne zobowiązania zawierane przez Towarzystwo Przyjaciół Świlczy podpisują
w imieniu Zarządu: Prezes lub wiceprezes Stowarzyszenia i członek Zarządu.
f)
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§28
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków wybranych przez Walne Zebranie
2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i od dwóch do czterech członków.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) Kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia z uwzględnieniem gospodarki finansowej.
b) Składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu.
c) Przedstawienie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.
§29
1. Sąd Koleżeński składa się z trzech do pięciu członków Stowarzyszenia niebędących członkami Zarządu.
2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku
lub skargi w terminie jednego miesiąca od ich wniesienia.
3. Od orzeczenia Sądu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
Rozdział 5. Postanowienia końcowe.
§30
1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu w drodze uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
2. Uchwała Walnego Zebrania o rozwiązaniu Stowarzyszenia winna określać sposób jego likwidacji ora przeznaczenie majątku.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie stosowne przepisy
ustawy prawa o stowarzyszeniach.
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