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I. Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter pracy. 

   Cel i zakresy działania Stowarzyszenia. 

  

Paragraf 1. 
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Towarzystwa Miłośników Tuchowa i zwane jest w dalszej 

części statutu "Towarzystwem". 

2. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Tuchów, a terenem działania województwo    

małopolskie. 

3. Towarzystwo po zarejestrowaniu posiada osobowość prawną. 

4. Towarzystwo może używać oznak i pieczęci w/g wzorów ustalonych przez władze 

Stowarzyszenia. 

5. Towarzystwo może ustanowić i nadawać swoim członkom wyróżnienia i odznaki 

honorowe na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd. 

 

Paragraf 2. 

 Celem Towarzystwa jest: 

- upowszechnianie oraz popularyzacja dorobku społeczno-gospodarczego i kulturalnego 

miasta Tuchowa i gminy Tuchów, 

- kultywowanie tradycji i zwyczajów gminy Tuchów, 

- inicjowanie działalności mającej na celu wszechstronny rozwój życia społeczno-

kulturalnego na teranie miasta i gminy Tuchów, 

- popularyzacja wartości przyrodniczych, walorów krąjoznawczo-turystycznych 

Tuchowa i okolicy oraz popieranie i upowszechnianie działań na rzecz ochrony 

istniejących zabytków i ochrony środowiska, 

- rozwój i upowszechnienie kultury muzycznej i innych dziedzin sztuki wśród  

najszerszych kręgów społeczeństwa. 

 

Paragraf 3. 

Realizacja głównych celów działania Towarzystwa następuje przez: 

- organizowanie imprez kulturalnych, krąjoznawczo-turystycznych i rekreacyjno-

sportowych, 

- przygotowanie wystaw obrazujących dorobek, historię i tradycję Tuchowa i gminy 

Tuchów, 

- organizację i działalność klubu, zespołów zainteresowań, spotkań problemowych, 

- upowszechnianie działalności Towarzystwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej, 

- nawiązywanie kontaktów z osobami pochodzącymi z Tuchowa i okolicy i żyjącymi w 

innych rejonach Polski lub poza granicami kraju, 

- współpracę z innymi stowarzyszeniami i instytucjami, 

- organizowanie i patronat nad społecznym ogniskiem muzycznym, baletowym i innymi 

placówkami szkolenia artystycznego, z prawem wydawania świadectw 

- organizowanie imprez muzycznych, artystycznych i innych upowszechniających 

kulturę. 

- wspieranie działalności i promowanie dorobku twórczego członków Towarzystwa. 
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II  Członkowstwo Towarzystwa - prawa i obowiązki członków. 

 

Paragraf 4. 

Członkowie Towarzystwa dzielą się na; 

1. zwyczajnych 

2. wspierających 

3. honorowych. 

 

Paragraf 5. 

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 

lat, zgłosiła swoje przystąpienie do Towarzystwa oraz pragnie czynnie realizować jego 

cele i została przyjęta w głosowaniu przez Zarząd. 

2. Młodzież szkolna może być członkiem Szkolnych Kół Towarzystwa 

działających na terenie szkoły i prowadzonych przez nauczycieli-członków 

Towarzystwa. Liczba członków Szkolnego Koła Towarzystwa nie powinna być mniejsza 

niż 10 uczniów w jednej szkole,  

a/ Przystąpienie do Szkolnego Koła Towarzystwa następuje przez dokonanie zapisu na 

listę członków Szkolnego Koła prowadzoną przez nauczyciela.  

b/ Młodzież zrzeszona w Szkolnych Kołach ma prawo noszenia odznaki 

Towarzystwa, korzysta z wszelkich praw członków - z wyjątkiem biernego 

i czynnego prawa wyborczego do władz Towarzystwa. 

 

Paragraf 6. 
Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która popiera cele 

Towarzystwa, akceptuje jego statut i zadeklaruje składkę członkowską. 

 

Paragraf 7. 
Godność honorowego członka Towarzystwa nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek 

Zarządu osobom za szczególne zasługi dla Towarzystwa. 

 

Paragraf 8. 
1. Każdy zwyczajny członek Towarzystwa ma prawo: 

- uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz czynnego i biernego prawa w wyborach 

do władz Towarzystwa, 

- korzystania z wszelkich istniejących urządzeń Towarzystwa na warunkach ustalonych 

przez  Zarząd Towarzystwa, 

- noszenia odznaki Towarzystwa. 

- wnioskowania do Zarządu o przyznanie wyróżnień i odznak honorowych Towarzystwa. 

2. Członek wspierający i honorowy ma wszelkie prawa członka zwyczajnego z 

wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. 
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Paragraf 9. 
l. Każdy członek Towarzystwa i Szkolnego Koła Towarzystwa ma obowiązek; 

- przestrzegania postanowień statutu, regulaminów, uchwał władz Towarzystwa, 

- wspierania działalności Towarzystwa w granicach swoich możliwości, 

- upowszechniania idei i uchwał Towarzystwa oraz zjednywania mu członków i 

sympatyków, 

- regularnego wywiązywania się z obowiązków płacenia składek w wysokości ustalonej 

przez Zarząd. 

Członkowie honorowi Towarzystwa są zwolnieni od płacenia składek członkowskich. 

 

Paragraf 10 
1. Przynależność członka zwyczajnego do Towarzystwa ustaje w razie: 

- dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa, 

- skreślenia lub wykluczenia, 

- śmierci członka. 

2. Utrata praw członkowskich następuje również przez; 

- wykreślenie z listy członków Towarzystwa uchwałą Zarządu Towarzystwa, podjętą 

zwykłą większością głosów w związku z zaleganiem ze składkami członkowskimi przez 

okres co najmniej 2 lat następujących po sobie, 

- wykluczenie uchwałą Zarządu większością 2/3 głosów za czyn niehonorowy lub 

działanie na szkodę towarzystwa, albo w razie pozbawienia praw publicznych lub 

skazania prawomocnym wyrokiem , 

- utratę zdolności do czynności prawnych. 

 

Paragraf 11. 
Od decyzji o wykreśleniu lub wykluczeniu przysługuje osobie zainteresowanej odwołanie 

do Walnego Zgromadzenia Towarzystwa. 

Odwołanie wnosi się na piśmie w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji o wykreśleniu lub 

wykluczeniu, za pośrednictwem Zarządu. Do czasu podjęcia decyzji przez Walne 

Zgromadzenie Towarzystwa - która jest ostateczna - osobie odwołującej się nie 

przysługują prawa członkowskie Towarzystwa. 

 

III. Struktura organizacyjna Towarzystwa. 

 

Paragraf 12. 
Władzami Towarzystwa są 

1. Walne Zgromadzenie. 

2. Zarząd. 

3. Komisja Rewizyjna. 

4. Sąd Koleżeński. 
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Paragraf 13. 
1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa co najmniej raz na 4 

lata. 

2. Walne Zgromadzenie może być zwołane ponadto w każdym innym terminie z 

inicjatywy Zarządu, na żądanie Komisji Rewizyjnej. 

3. Na pisemne żądanie co najmniej 1/10 części ogółu członków Towarzystwa 

uprawnionych do głosowania. 

4. Na podstawie uchwały poprzedniego Walnego Zgromadzenia. 

 

Paragraf 14. 

Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy: 

1. Uchwalenie i zmiana statutu. 

2. Wybór władz Towarzystwa. 

3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie budżetu oraz programu przez Towarzystwo na następną 

kadencję. 

4. Ocena i przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Towarzystwa. 

5. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i udzielenie absolutorium ustępującemu 

Zarządowi. 

6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego. 

7. Rozstrzyganie problemów dotyczących majątku Towarzystwa. 

8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Towarzystwa. 

9. Nadawanie honorowego członkowstwa Towarzystwa. 

 

Paragraf 15. 
1. Prawo głosowania w Walnym Zgromadzeniu przysługuje tylko tym członkom 

Towarzystwa, którzy nie zalegają ze składkami członkowskimi przez okres dłuższy niż l 

rok. 

2. Każdemu członkowi przysługuje prawo osobistego uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu  pod warunkiem spełnienia warunku określonego w paragrafie 16. 

Osoby prawne reprezentowane są przez upełnomocnionego przedstawiciela. 

3. Każdemu członkowi Towarzystwa przysługuje l głos. 

 

Paragraf 16. 
O terminie i miejscu zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany 

powiadomić członków Towarzystwa na co najmniej 14 dni przed datą Walnego 

Zgromadzenia. Do zawiadomienia dołącza się proponowany porządek obrad - a w razie 

zwołania Walnego Zgromadzenia na podstawie paragrafu 13 ust. 2,3,4, w zawiadomieniu 

należy podać informację, na czyj wniosek nastąpiło zwołanie. 

 

Paragraf 17. 
Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia konieczna jest obecność przynajmniej 

połowy uprawnionych do głosowania członków. Jeżeli brak wymaganej ilości członków 

Towarzystwa uniemożliwi podejmowanie ważnych uchwał w pierwszym terminie - 

Zarząd zwołuje ponownie Walne Zgromadzenie, podczas którego uchwały podejmowane 
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są ważne bez względu na liczbę członków biorących udział w Zgromadzeniu. 

 

Paragraf 18. 
1. Uchwały podczas Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów 

uprawnionych do głosowania obecnych członków. 

2. Zmiana statutu, rozwiązywanie lub likwidacja Towarzystwa wymagają 2/3 głosów 

obecnych i uprawnionych do głosowania członków. 

3. Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia odbywa się jawnie, chyba że uczestnicy 

Zgromadzenia zwykłą większością głosów podejmą decyzję o głosowaniu tajnym w 

określonych sprawach. 

 

Paragraf 19 
1. Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzi przewodniczący Zarządu - a w razie 

nieobecności przewodniczącego - jego zastępca.  

Obrady Walnego Zgromadzenia są jawne. 

2. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje 

przewodniczący zebrania i protokolant. 

 

Paragraf 20. 
1. Zarząd towarzystwa składa się z 8-12 osób w tym przewodniczącego, zastępcy, 

sekretarza, skarbnika oraz członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres 4 

lat. W razie zdekompletowania w toku kadencji Zarząd ma prawo dokooptowania 1/5 

składu osobowego. 

2. Po wyborze Zarząd Towarzystwa winien ukonstytuować się nie później niż 7 dni od 

dnia wyboru. 

 

Paragraf 21. 
Do zakresu działań Zarządu należy: 

1. Kierowanie sprawami Towarzystwa i prowadzenie bieżącej jego działalności. 

2. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz przez przewodniczącego, jego zastępcę 

lub sekretarza. 

3. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia. 

4. Realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia. 

5. Opracowywanie i realizacja programu działania. 

6. Zarządzanie majątkiem i funduszem Towarzystwa. 

7. Przyjmowanie, wykreślanie i wykluczanie członków. 

8. Prowadzenie innych spraw niezastrzeżonych statutem dla innych organów. 

9. Przyznawanie wyróżnień i odznak  honorowych Towarzystwa. 

 

Paragraf 22. 

1. Zarząd zbiera się na posiedzeniu w miarę potrzeby - nie rzadziej niż raz na kwartał. 

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w obecności co najmniej połowy jego członków. 

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów - decyduje 

głos przewodniczącego posiedzenia. 
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3. Walne Zgromadzenie lub Zarząd mogą powoływać komisje problemowe. 

Przewodniczący komisji problemowych nie wchodzący w skład Zarządu mogą 

uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

 

Paragraf 23. 
Komisja Rewizyjna Towarzystwa składa się z pięciu osób w tym przewodniczącego, z-cy 

i 3-ch członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres 4 lat. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych organów 

Towarzystwa. 

 

Paragraf 24. 
1. Komisja Rewizyjna czuwa nad działalnością Zarządu Towarzystwa. Ma prawo 

dokonywania kontroli w każdym czasie. 

2. Obowiązkiem Komisji Rewizyjnej jest co najmniej raz w roku sprawdzanie stanu 

majątkowego, dokumentacji, wpływów i wydatków Towarzystwa. 

3. Z każdej kontroli dokonywanej przez Komisję Rewizyjną sporządza się protokół. 

4. Komisja Rewizyjna po upływie swojej kadencji składa sprawozdanie z działalności 

przed Walnym Zgromadzeniem. 

5. W razie zdekompletowania Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu 

jedną osobę spośród członków. 

 

Paragraf 25. 
1. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. 

2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. 

3. Sąd Koleżeński składa sprawozdanie z całokształtu działalności na Walnym 

Zgromadzeniu Towarzystwa. 

4. W razie zdekompletowania - Sąd Koleżeński może dokooptować do swego składu 

jedną osobę spośród członków. 

 

Paragraf 26. 
1. Sąd Koleżeński rozpatruje i rozstrzyga sprawy członków w razie nieprzestrzegania 

przez nich statutu, regulaminów lub uchwał władz Towarzystwa, w razie sporów między 

członkami Towarzystwa, a także w wypadku przekazania spraw przez organy ścigania 

lub wymiaru sprawiedliwości w celu zastosowania środków oddziaływania 

wychowawczego. 

2. Sąd Koleżeński stosuje n/w kary; 

- ostrzeżenie 

- nagana 

- zawieszenie w prawach członka 

- wykluczenie z Towarzystwa. 

3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego 

Zgromadzenia Towarzystwa za pośrednictwem Zarządu. 
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IV. Majątek i fundusze Towarzystwa. 

 

Paragraf 27. 

1. Na majątek Towarzystwa składają się; 

- nieruchomości, ruchomości, fundusze, 

- składki członkowskie, 

- dotacje, subwencje, 

- zapisy, darowizny, spadki, 

- dochody z własnej działalności i dochody z majątku Towarzystwa, 

- dobrowolne wpłaty członków Towarzystwa oraz innych osób, 

- inne wpływy. 

2. Towarzystwo może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z 

ofiarności publicznej a także może otrzymywać dotacje lub subwencje. 

 

Paragraf 28. 

1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w/g zasad określonych 

w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy do realizacji 

celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego 

członków. 

2. Majątek Towarzystwa może być używany wyłącznie na realizację celów i zadań 

określonych w statucie. 

 

Paragraf 29. 

Zobowiązania majątkowe i finansowe Towarzystwa podejmuje Zarząd 

reprezentowany przez przewodniczącego lub jego zastępcę i skarbnika. 

 

V.   Przepisy końcowe. 

 

Paragraf 30. 

1. Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 

2/3 głosów obecnych i uprawnionych do głosowania członków. 

2. Rozwiązanie i likwidacja Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały 

Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co 

najmniej połowy członków Towarzystwa. 

 
 

 

Statut zgodny ze zmianami wprowadzonymi na podstawie Uchwały nr 2 Walnego 

Zgromadzenia członków Towarzystwa Miłośników Tuchowa zwołanego 26 lutego 2011 r. 
 

 


