STATUT
I. NAZWA SIEDZIBA I TEREN DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa zwane w dalszej
części statutu Towarzystwem.
§2
Siedzibą towarzystwa jest miasto Dzierżoniów.
§3
Towarzystwo obejmuje swoją działalnością miasto Dzierżoniów.
II. ZAKRES DZIAŁANIA I CELE TOWARZYSTWA
§4
Celem Towarzystwa jest:
1. Współdziałanie z działającymi na terenie miasta organizacjami kulturalnymi
i społecznymi, oraz organami samorządu lokalnego w kształtowaniu w mieszkańcach miasta
właściwych postaw obywatelskich, zamiłowania do ziemi ojczystej, jej dziejów i kultury.
2. Gromadzenie materiałów archiwalnych z zakresu historii miasta, jego dorobku gospodarczego i
kulturalnego, ochrona tychże materiałów oraz ich upowszechnianie.
3. Inicjowanie ruchu zmierzającego do stosowania w działalności kulturalnej, nowych form
oddziaływania.
4. Oddziaływanie na kierunki rozwoju ośrodków kulturotwórczych w mieście, przez włączanie
do programu ich działalności problematyki regionalnej.
§5
Cele określone w §4, Towarzystwo realizuje przez:
1. Opracowanie i wydawanie periodyków i wydawnictw specjalnych, prezentujących
przeszłość i współczesność Dzierżoniowa, oraz jego osiągnięcia gospodarcze i kulturalne.
2. Inspirowanie oraz czynne włączanie się w problematykę związaną z organizowaniem imprez
kulturalno - oświatowych.
3. Czynne włączanie się w organizowanie wystaw, pokazów artystycznych, konkursów oraz
uroczystości.
4. Współdziałanie w zakresie ochrony zabytków i środowiska.
§6
Towarzystwo z chwilą zarejestrowania uzyskuje osobowość prawną i w swojej działalności używa
pieczęci i znaku zatwierdzonego przez Naczelnika Miasta.
III. CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§7
Towarzystwo jest dobrowolną organizacją społeczną, zrzeszającą osoby fizyczne i prawne,
działające na podstawie niniejszego statutu, przy pełnym poszanowaniu istniejącego porządku
prawnego.
§8
Członkowie Towarzystwa dzielą się na członków zwyczajnych, wspierających i honorowanych.
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§9
1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, nie ograniczona w
zdolności do czynności prawnych, która złożyła pisemną deklaracje o przystąpieniu do
Towarzystwa
- osoby małoletnie w wieku 16-18 lat, mogą być członkami Towarzystwa z ograniczeniem praw
wynikającym z art. 3 ust. 2 Prawa o Stowarzyszeniach (w brzmieniu ustawy z dnia 7.04.89),
- małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą swych przedstawicieli ustawowych, należeć do
towarzystwa bez prawa udziału w głosowaniach na Walnych Zgromadzeniach oraz bez czynnych i
biernych praw wyborczych do władz Towarzystwa.
2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, która złoży pisemną deklarację i zobowiąże
się określonymi wpłatami pieniężnymi wspierać działalność Towarzystwa.
3. Członkiem honorowym może zostać osoba, która swoją wieloletnią działalnością w sferze
gospodarki, oświaty, kultury, w sposób szczególny przyczyniła się do gospodarczego i
kulturalnego rozwoju miasta.
§10
Członkom zwyczajnym służy:
1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa,
2. prawo włączania się do prac podejmowanych przez Towarzystwo,
3. zgłaszania wniosków w sprawach związanych z gospodarczym i kulturalnym rozwojem miasta,
4. prawo uczestniczenia w organizowanych przez Towarzystwo imprezach.
§11
Członkowie zwyczajni Towarzystwa obowiązani są:
1. uczestniczyć w pracach Towarzystwa,
2. stosować się do postanowień statutu oraz władz Towarzystwa,
3. przejawiać troskę o mienie Towarzystwa,
4. regularnie opłacać składki członkowskie (z obowiązku opłacania składek
zwolniona jest młodzież szkolna).
§12
Członek Towarzystwa może być z niego wykluczony w przypadku:
1. rażącego naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Towarzystwa,
2. popełnienia przestępstwa lub dopuszczenia się czynu nieetycznego, których popełnienie nie
licuje z godnością członka Towarzystwa,
3. działalności na szkodę towarzystwa.
§13
Członek Towarzystwa może być zeń wykreślony w przypadku:
1. nie wypełnienia podjętych lub nałożonych na niego zadań,
2. nie brania udziału w pracach Towarzystwa,
3. nie opłacania składek członkowskich przez okres jednego roku.
§14
Osobom wykluczonym lub wykreślonym z Towarzystwa, służy prawo odwołania się do Walnego
Zgromadzenia, jeżeli podjęte w stosunku do nich decyzje uważają za nieuzasadnione.
§15
Członek może wystąpić z Towarzystwa za uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniem,
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zgłoszonym na koniec roku kalendarzowego. Nie zwalnia to występującego od obowiązku
uregulowania składek członkowskich za czas do końca roku, w którym nastąpiło zgłoszenie
wystąpienia.
IV. WŁADZE TOWARZYSTWA
§16
Władzami Towarzystwa są:
1. Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajnych,
2. Zarząd Towarzystwa,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.
§16a
Kadencja władz wymienionych w pkt. 2-4 §16 trwa 4 lata.
§17
Wszystkie uchwały i decyzje władz Towarzystwa podejmowane są zwykłą
większością głosów.
W przypadku równości głosów, decyduje zdanie przewodniczącego.
§18
Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajnych.
§19
Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§20
Walne Zgromadzenie Zwyczajne zwołuje Zarząd Towarzystwa po upływie roku kalendarzowego,
najpóźniej do końca miesiąca marca.
§21
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd na wniosek komisji rewizyjnej, lub na pisemne
żądanie co najmniej 1/4 części członków.
§22
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. uchwalenie statutu Towarzystwa, regulaminów obrad i regulaminów wyborów
władz Towarzystwa,
2. wybór władz Towarzystwa wymienionych w § 16 pkt. 2-4,
3. ocena sprawozdań z działalności władz Towarzystwa,
4. udzielanie władzom Towarzystwa absolutorium,
5. uchwalenie budżetu Towarzystwa,
6. wybór i odwoływanie władz Towarzystwa,
7. ustalenie wysokości składek członkowskich,
8. rozpatrywanie odwołań wydalonych lub wykreślonych z Towarzystwa osób,
9. nadanie godności członka honorowego Towarzystwa,
10.podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa.
§23
Walne Zgromadzenie zwołuje się w określonym dniu, w 2-ch terminach. W terminie pierwszym
Walne Zgromadzenie władne będzie podejmować uchwały, jeżeli przybyła na nie połowa
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członków zwyczajnych Towarzystwa. Natomiast w drugim terminie, Walne Zgromadzenie władne
będzie podejmować uchwały niezależnie od ilości przybyłych na nie członków.
§24
Walne Zgromadzenie otwiera prezes Zarządu, który występuje do Walnego Zgromadzenia z
wnioskiem o dokonanie wyboru przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia oraz
przedstawia proponowany porządek obrad i regulamin wyboru władz.
§25
Po dokonaniu wyboru przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia przewodnictwo
obrad przejmuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
§26
Dokumenty Walnego Zgromadzenia podpisuje przewodniczący i sekretarz.
§27
Do kompetencji zarządu Towarzystwa należy:
1. prowadzenie bieżącej działalności Towarzystwa,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
3. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
4. opracowywanie i wykonywanie planów pracy Towarzystwa,
5. zawieranie umów,
6. sprawowanie zarządu majątkiem Towarzystwa,
7. prowadzenie ewidencji członków Towarzystwa,
8. powoływanie sekcji problemowych,
9. opracowanie i przedkładanie Walnemu zgromadzeniu sprawozdań z działalności Zarządu.
§28
Zarząd składa się z prezesa i dziesięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
Spośród członków Zarządu wybierani są dwaj vice-prezesi, skarbnik i sekretarz. Zespół ten tworzy
Prezydium Zarządu. Zarząd może podejmować uchwały w obecności przynajmniej połowy jego
składu.
§29
Do składania oświadczeń woli imieniem Towarzystwa wymagane jest współdziałanie 2-ch członków
zarządu: prezesa lub jego zastępców oraz sekretarza Zarządu.
§30
Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, sekretarza oraz 2ch członków.
§31
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola działalności Zarządu i sekcji problemowych w ilości 2 razy w ciągu roku,
2. wydawanie zleceń pokontrolnych,
3. składanie sprawozdania ze swojej pracy Walnemu Zgromadzeniu.
§32
Sąd Koleżeński składa się z przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.
§33
Do kompetencji Sadu Koleżeńskiego należą sprawy:
1. z zakresu wykluczenia lub wykreślenia członków Towarzystwa,
2. prowadzenie spraw związanych ze sporami członków wynikającymi z ich
działalności w Towarzystwie.
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§34
Sąd Koleżeński wszczyna postępowanie o wykluczenie lub wykreślenie z listy członków na
wniosek Zarządu, zaś w pozostałych sprawach na wniosek zainteresowanego członka
Towarzystwa.
§35
Sąd stosuje następujące środki dyscyplinarne:
1. naganę,
2. upomnienie,
3. wykreślenie z listy członków,
4. wykluczenie z Towarzystwa.
V. MAJĄTEK I FUNDUSZ TOWARZYSTWA
§36
Towarzystwo może posiadać majątek nieruchomy oraz ruchomości i w sprawach związanych z
jego działalnością uprawnione jest zawierać stosowne umowy, przyjmować zapisy i darowizny
oraz dotacje.
§37
Na majątek Towarzystwa składają się:
1. składki członków zwyczajnych,
2. wpłaty członków wspierających,
3. dochody z imprez,
4. darowizny i dotacje,
5. inne wpływy.
§38
Rokiem obrachunkowym, jest rok kalendarzowy. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej ustala
Zarząd.
§39
Za zobowiązania Towarzystwo odpowiada całym swoim majątkiem.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wykładanie statutu należy do Walnego Zgromadzenia.
§41
W razie rozwiązania Towarzystwa, o przeznaczeniu jego mienia decyduje Walne
Zgromadzenie.
Tekst uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałą walnego Zgromadzenia Zwyczajnego w dniu
29.02.2000r.
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