STATUT ‘‘TOWARZYSTWA KULTURLNEGO IM. OSKRA KOLBERGA
W PRZYSUSZE’’

I.

Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga
w Przysusze”, zwane w dalszym ciągu niniejszego statutu Stowarzyszeniem.
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Przysucha, a terenem działalności obszar
Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
Stowarzyszenie jest towarzystwem samodzielnym, niezależnym od
jakichkolwiek organizacji lub ugrupowań i działa zgodnie z postanowieniami
Statutu, programu i wewnętrznych regulaminów, uznając zasady ustrojowe
Konstytucji RP. Stowarzyszenie kieruje się w życiu wewnętrznym normami
demokratycznymi, a realizuje zadania lokalne mając na uwadze dobro społeczne
i tradycje „Przysuskiego Towarzystwa Kulturalnego im. Oskara Kolberga”.
§4
Towarzystwo posiada osobowość prawną i używa pieczątki podłużnej z nazwą,
siedzibą i adresem.
§5
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
§6
Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, prowadzącą działalność
społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych w zakresie ustalonym
w Statucie.

II.

Cele Stowarzyszenia i formy działania.

§7
Celem działalności Stowarzyszenia jest:
1. Poznanie, utrwalenie i popularyzowanie dziejów miasta i powiatu
2. Gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie materiałów
i dokumentów dotyczących historii i współczesnego życia miasta
i powiatu ze szczególnym uwzględnieniem historii powstania i rozwoju
inicjatyw obywatelskich.
3. Popularyzowanie sylwetek ludzi zasłużonych dla terenu działania
Stowarzyszenia oraz ludzi wywodzących się z Przysuchy i powiatu
a zasłużonych na innym terenie.

4. Utrzymywanie łączności z osobami pochodzącymi z terenu działania
Stowarzyszenia a mieszkającymi w innych miejscowościach w celu ich
aktywizacji w ramach statutowej działalności Stowarzyszenia.
5. Udzielanie pomocy w kształceniu młodzieży szczególnie uzdolnionej
w celu jej późniejszej aktywizacji zawodowej dla potrzeb terenu działania
Stowarzyszenia.
6. Opiekowanie się miejscami i obiektami związanymi z historią miasta
i powiatu.
7. Inicjowanie i organizowanie działań na rzecz ochrony środowiska
i pomników przyrody na terenie działania Stowarzyszenia.
8. Popieranie, podejmowanie i rozwijanie bieżących inicjatyw
indywidualnych i zbiorowych zmierzających do ożywienia kulturalnego,
społecznego i gospodarczego miasta i powiatu.
9. Przygotowywanie nieperiodycznych wydawnictw dotyczących dawnej
i współczesnej historii miasta i powiatu z różnych dziedzin życia
społecznego, kulturalnego i politycznego.
10.Organizowanie obchodów rocznicowych, imprez kulturalnych
i krajoznawczo-turystycznych oraz działalności odczytowych, których
celem jest umacnianie więzi między ludźmi, krzewienie dobrych
obyczajów, umiłowanie i poświęcenie dla rodzimej miejscowości.
11.Inicjowanie, organizowanie bądź popieranie innych działań społecznie
użytecznych dla miasta i powiatu.
§8
Zakreślone cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1. Inicjowanie, pobudzenie i organizowanie aktywności obywatelskiej
w działaniu na rzecz miasta i powiatu.
2. Współpracę z organami władzy i administracji, samorządami lokalnymi,
instytucjami gospodarczymi i społecznymi oraz innymi organizacjami
istniejącymi na terenie działania Stowarzyszenia.
3. Wykorzystywanie prasy i innych środków masowego przekazu.
4. Inicjowanie i popieranie prac badawczych poświęconych problemom
istotnym dla miasta i powiatu oraz prowadzenie własnych studiów i analiz
badawczych.
5. Organizowanie konkursów dotyczących różnych inicjatyw bądź
rozwiązywanie ważnych dla miasta i powiatu problemów.
6. Popularyzację kultury ludowej przez organizowanie imprez kulturalnych
i krajoznawczo-turystycznych, wystaw, konkursów itp.
7. Wykorzystywanie wszelkich innych środków i metod prawnie nie
zabronionych, w tym również form działalności gospodarczej
prowadzonej bezpośrednio przez Stowarzyszenie, jeśli zajdzie taka
potrzeba.

III.

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

§9
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a/ zwyczajnych,
b/ wspierających,
c/ honorowych.
§ 10
Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca
obywatelstwo polskie, która wyrazi gotowość przystąpienia do Stowarzyszenia,
zadeklaruje czynną pracę dla realizacji jego celów i zostanie w poczet członków
przyjęta uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
§ 11
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub osoba
prawna, która zadeklaruje składkę członkowską lub inną formę poparcia
materialnego i zostanie przyjęta w poczet członków uchwałą Zarządu.
§ 12
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub
osoba prawna, która położyła szczególne zasługi w działalności na rzecz
realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenia na wniosek
Zarządu Stowarzyszenia.
§ 13
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia będący osobami fizycznymi mają prawo:
1. Wybierania i wybieralności do władz Stowarzyszenia.
2. Składania władzom Stowarzyszenia wniosków dotyczących ich
działalności.
3. Noszenia odznaki organizacji Stowarzyszenia.
§ 14
1. Członkowie honorowi i wspierający korzystają z praw określonych
w § 13 pkt. 2 i 3.
2. Członkowie honorowi i wspierający będący osobami prawnymi są
reprezentowani przez swego upoważnionego przedstawiciela.
§ 15
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani do:
a/ aktywnego udziału w realizacji zadań Stowarzyszenia oraz
propagowania w społeczeństwie jego celów,
b/ stosowanie się do postanowień Statutu oraz wynikających z niego
uchwał, regulaminów i zarządzeń władz Stowarzyszenia,
c/ regularnego opłacania składek członkowskich.

2. Członkowie wspierający są zobowiązani do:
a/ propagowanie celów Stowarzyszenia
b/ regularnego opłacania składek członkowskich w zadeklarowanej
wysokości
c/ wywiązywania się z innych świadczeń zadeklarowanych na rzecz
Stowarzyszenia.
§ 16
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje przez:
a/ wystąpienie zgłoszone na piśmie,
b/ skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z powodu
działalności niezgodnej z celami Stowarzyszenia lub
nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek przez okres jednego
roku.
c/ wykluczenie ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu w razie skazania
prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.
d/ śmierć członka lub likwidację osoby prawnej będącej członkiem
2. Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu
prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia.
3. Odwołanie winno być złożone za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia
w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez zainteresowanego uchwały.
IV.

Władze Stowarzyszenia.
§ 17

1. Władzami Stowarzyszenia są:
A/ Walne Zgromadzenie,
B/ Zarząd,
C/ Komisja Rewizyjna,
D/ Sąd Koleżeński.
2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.
4. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów
w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby
osób uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów decyduje
głos przewodniczącego.
A/ Walne Zgromadzenie
§ 18
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia
2. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
3. W Walnym Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia biorą udział:
a/ z głosem decydującym członkowie zwyczajni,
b/ z głosem doradczym – członkowie honorowi i wspierający.

4. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym
terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych
do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę osób obecnych,
o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej
§ 19
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, które powinno odbyć
się raz do roku, nie później niż do końca I kwartału.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd zawiadamiając
członków listownie o terminie, miejscu i porządku obrad, najpóźniej na
dwa tygodnie przed proponowanym terminem.
§ 20
Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy:
1. Ustalenie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji rewizyjnej.
3. Udzielanie lub odmawianie absolutorium Zarządowi, na wniosek Komisji
Rewizyjnej.
4. Wybór władz Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym.
5. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd
i Komisję Rewizyjną.
6. Ustalenie wysokości składek członkowskich i wpisowego.
7. Nadawanie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu
Stowarzyszenia.
8. Podejmowanie uchwał w sprawie skreśleń i wykluczeń członków, którzy
odwołali się do Walnego Zgromadzenia.
9. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu.
10. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu się Stowarzyszenia.
11.Podejmowanie uchwał w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości
jak też obciążenia ich prawami osób trzecich.
12.Podejmowanie uchwał w sprawach nie należących do kompetencji innych
władz.
§ 21
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd
z własnej inicjatywy lub na żądanie:
a/ Komisji Rewizyjnej,
b/ co najmniej połowy członków Stowarzyszenia,
c/ na wniosek władzy rejestracyjnej.
2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno się
odbyć nie później jednak niż przed upływem jednego miesiąca od
otrzymania na piśmie odnośnego żądania. W piśmie zwołującym należy
podać porządek obrad obejmujący sprawę, która była przyczyną zwołania
Zgromadzenia.
3. Do kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy
podejmowanie uchwał w sprawach dla których został zwołany.

B/ Zarząd
§ 22
Zarząd jest władzą wykonawczą Stowarzyszenia, kieruje jego
działalnością i reprezentuje na zewnątrz. Zarząd jest odpowiedzialny
przed Walnym Zgromadzeniem.
2. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka,
wybranych na Walnym Zgromadzeniu na okres czterech lat.
§ 23
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a/ realizowanie uchwał, wniosków i programów działalności ustalonego
przez Walne Zgromadzenie, jak też przestrzeganie wszelkich przepisów
prawnych dotyczących działalności Stowarzyszenia,
b/ porozumienie się z organami władzy i administracji państwowej
i samorządowej w sprawach Stowarzyszenia,
c/ uchwalenie okresowych i rocznych planów działalności merytorycznej,
d/ reprezentowanie Stowarzyszenia na Zjazdach międzynarodowych
i krajowych oraz w stosunkach z innymi stowarzyszeniami i instytucjami,
e/ przyjmowanie członków Stowarzyszenia,
f/ wykreślanie i wykluczanie członków oraz zawieszanie ich w
uprawnieniach,
g/ zwoływanie Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń,
h/ nabywanie, zbywanie i obciążanie majątku Stowarzyszenia za zgodą
Walnego Zgromadzenia,
i/ ustalanie planu finansowego i preliminarza budżetowego w ramach
wytycznych gospodarki finansowej, uchwalonych przez Walne
Zgromadzenie,
j/ prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z przyjętym planem
finansowym,
2. Zebrania Zarządu powinny odbywać się co najmniej raz na kwartał.
§ 24
Oświadczenia woli skład i podpisuje pisma w imieniu Zarządu prezes lub pod
jego nieobecność wiceprezes, a w sprawach finansowych i majątkowych
dodatkowo skarbnik.
1.

C/ Komisja Rewizyjna
§ 25
1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z przewodniczącego,
zastępcy oraz członka.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych
organów wykonawczych Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna podejmuje czynności w składzie co najmniej
dwuosobowym.

4. Komisja Rewizyjna czuwa nad działalnością gospodarczo-finansową
Zarządu i zobowiązana jest przynajmniej 1 raz do roku przeprowadzić
szczegółową kontrolę wszystkich dokumentów finansowych, ksiąg i stanu
majątkowego Stowarzyszenia. Z czynności swojej składa sprawozdanie
na Walnym Zgromadzeniu wraz z odpowiednim wnioskiem o udzielenie
lub nie udzielenie absolutorium dla Zarządu
D/ Sąd Koleżeński
§ 26
1. Walne Zgromadzenie wybiera na okres czterech lat Sąd Koleżeński,
składający się z trzech członków.
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą wchodzić w skład innych
organów wykonawczych Stowarzyszenia.
§ 27
Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozstrzyganie sporów i zatargów
między członkami Stowarzyszenia w związku z jego działalnością oraz
zarzutów popełnienia czynów niehonorowych lub działania na szkodę
Stowarzyszenia. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje
Zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie winno
być złożone za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego w ciągu dwóch tygodni od
dnia otrzymania orzeczenia.
V.

Majątek i Fundusze Stowarzyszenia.

§ 28
1. Stowarzyszenie może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy oraz
fundusze.
3. Prawo dysponowania i zarządzania funduszami i majątkiem
Stowarzyszenia posiada Zarząd.
4. Zarząd może zaciągać zobowiązania majątkowe do wysokości ustalonej
przez Walne Zgromadzenie, ponad tę kwotę zaś na podstawie uchwały
Walnego Zgromadzenia.
§ 29
Na dochody Stowarzyszenia składają się:
1. Wpływy z wpisów i składek członkowskich.
2. Wpływy ze sprzedaży wydawnictw, pamiątek oraz wszelkich imprez
organizowanych przez Stowarzyszenie.
3. Darowizny, spadki i zapisy oraz dotacje i subwencje osób fizycznych
i prawnych.
4. Dochody z majątku Stowarzyszenia.
5. Dotacje wg zapisów określonych w odrębnych przepisach.
6. Ofiarność publiczna.

6. Zmiana Statutu.
§ 30
Zmiana Statutu może być dokonana uchwałą Walnego Zgromadzenia,
większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.
5. Rozwiązanie Stowarzyszenia.
§ 31
Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć Walne Zgromadzenie,
większością 4/5 oddanych głosów przy obecności 1/2 liczby członków zgodnie
z niniejszym Statutem. W razie braku tego kworum może się odbyć w z góry
określonym terminie zebranie następne, które uchwalić może rozwiązanie
większością 4/5 głosów bez względu na ilość obecnych członków.
§ 32
1. W razie podjęcia uchwały o samorozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne
Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przekazaniu majątku
Stowarzyszenia.
2. Uchwała ta podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.
3. W razie braku odpowiednich postanowień o przeznaczeniu majątku
Stowarzyszenia decyduje Sąd Rejestracyjny przeznaczając na cele
społeczne uwzględniając cele Stowarzyszenia.
§ 33
W sprawach nieuregulowanych w Statucie stosuje się przepisy ustawy
z dn. 7.IV.1989 r. prawo o stowarzyszeniach i ustawy z dn. 24.IV.2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

