STATUT
TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW DZIERŻONIOWA
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa, zwane dalej Towarzystwem, działa na podstawie Ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. nr 179 poz.
1393 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Towarzystwo może używać nazwy skróconej „TMD”.
Siedzibą Towarzystwa jest miasto Dzierżoniów.

§2

§3
1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem Dzierżoniowa i województwa dolnośląskiego.
2. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działalność poza granicami kraju,
na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3. Towarzystwo może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami oraz może pozostawać członkiem tych
organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§4
1. Towarzystwo posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
2. Towarzystwo w swej działalności używa pieczęci oraz logo, zatwierdzonych przez Walne
Zgromadzenie Członków. Wzór pieczęci stanowi załącznik nr 1. Wzór logo stanowi załącznik nr 2.
3. Towarzystwo może ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe.
§5
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia prac
merytorycznych i działań może zatrudniać pracowników.
Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji
§6

Celem Towarzystwa jest:
1) współdziałanie z organizacjami społecznymi, instytucjami oraz organami samorządu lokalnego
we wzmacnianiu patriotyzmu lokalnego, właściwych postaw obywatelskich, zamiłowania do
miasta, jego dziejów i kultury,
2) gromadzenie materiałów dotyczących wydarzeń bieżących i dokumentów archiwalnych z
zakresu historii miasta, jego dorobku gospodarczego i kulturalnego, ich ochrona i
upowszechnianie,
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3) inicjowanie w działalności Towarzystwa nowych zadań i form oddziaływania,
4) współpraca z instytucjami i organizacjami miejskimi w zakresie poszerzania programów ich

działalności o problematykę regionalną,

5) podejmowanie działań na rzecz rewitalizacji zabytków, ich promocji i podnoszenia estetyki

miasta.
§7

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1) opracowywanie i wydawanie periodyków i wydawnictw specjalnych, prezentujących przeszłość i
współczesność Dzierżoniowa, osiągnięcia gospodarcze i kulturalne,
2) organizowanie konferencji, konkursów, seminariów, wykładów, imprez kulturalnych,
3) prowadzenie działań we współpracy z władzami samorządowymi, instytucjami, podmiotami
gospodarczymi dla promocji Towarzystwa i jego przedsięwzięć,
4) organizowanie wydarzeń związanych z ochroną zabytków i przyrody,
5) prowadzenie działań służących pozyskiwaniu środków finansowych na realizację celów
statutowych.
Rozdział III. Członkowie Towarzystwa
§8

1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie

członkiem wspierającym.
2. Towarzystwo skupia członków:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
1.
2.
3.
4.

5.

§9
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację. Wzór deklaracji
stanowi – załącznik nr 3.
Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i prawna, deklarująca pomoc finansową,
rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Towarzystwa.
Przyjęcia członków dokonuje Zarząd TMD w drodze uchwały.
Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w
działalność i rozwój Towarzystwa lub która ukończyła 80 lat. Uchwałę przyjmuje Walne Zebranie
Członków na wniosek Zarządu TMD lub na wniosek co najmniej 6 członków Towarzystwa.
Członkowie honorowi, studenci i uczniowie zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 10
Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do:
1) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Towarzystwa,
2) korzystania z dorobku i ze wszelkich form działalności Towarzystwa,
3) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
4) zgłaszania wniosków w sprawach związanych z działalnością Towarzystwa oraz z
funkcjonowaniem miasta.
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§ 11
Członkowie zwyczajni obowiązani są:
1) uczestniczyć w działalności Towarzystwa,
2) stosować się do postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa,
3) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków,
4) regularnie opłacać składki członkowskie do 30 czerwca danego roku.
§ 12
1. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego. Członkowie
wspierający mogą występować z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz
Towarzystwa, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.
§ 13

Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
1) dobrowolnej, pisemnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, kierowanej do Zarządu
TMD,
2) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
3) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wpierającego.
4) wykluczenia przez Zarząd TMD:
a) z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich, przez okres
dwóch lat,
b) z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał
władz Towarzystwa.
§ 14
1. Od uchwały Zarządu TMD w sprawie ustania członkostwa w Towarzystwie przysługuje odwołanie
do Walnego Zebrania Członków.
2. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego
Zebrania Członków jest ostateczna.
Rozdział IV. Władze Towarzystwa
Władzami Towarzystwa są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 15

§ 16
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1. Zarząd TMD i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu

jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie Członków może zdecydować o
przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. Wybór władz Towarzystwa następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
3. W przypadku, gdy skład władz Towarzystwa ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie
organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż 1/3 składu
organu.
4. Walne Zebranie Członków na najbliższym posiedzeniu akceptuje, w formie uchwały, osoby
powołane w drodze kooptacji.
§ 17
1. Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością

głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Towarzystwa trwa 4 lata.
Walne Zebranie Członków

1.
2.
3.

4.

5.
6.

1.
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§ 18
Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków.
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Zarząd TMD zwołuje:
1) raz w roku do 30 czerwca, jako sprawozdawcze,
2) co 4 lata, jako sprawozdawczo-wyborcze,
zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej
14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Zawiadomienie może być wysłane w formie
pisemnej lub za pomocą elektronicznych środków przekazu.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd TMD:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane w ciągu 21 dni od daty
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
Walne Zebranie Członków zwołuje się w określonym dniu, w dwóch terminach. W pierwszym
terminie Walne Zebranie Członków władne jest podejmować uchwały, jeżeli jest obecnych 50%
członków zwyczajnych i honorowych Towarzystwa. Natomiast w drugim terminie Walne
Zebranie Członków władne jest podejmować uchwały niezależnie od liczby przybyłych na
posiedzenie członków Towarzystwa.
§ 19
Walne Zebranie Członków otwiera prezes Zarządu TMD, który występuje do Walnego Zebrania
Członków z wnioskiem o dokonanie wyboru przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania
Członków.

2.

3.

Po wyborze przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków przewodnictwo obrad
przejmuje wybrany przewodniczący, który przedstawia porządek obrad i regulamin wyboru
władz.
Dokumenty z Walnego Zebrania Członków podpisuje przewodniczący i sekretarz.

§ 20
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) określenie głównych kierunków działania Towarzystwa,
2) uchwalanie statutu i jego zmian,
3) wybór i odwoływanie prezesa, członków Zarządu TMD i Komisji Rewizyjnej,
4) udzielanie Zarządowi TMD absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa,
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu TMD,
7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,
8) podejmowanie uchwał w sprawie nadania godności honorowego członka Towarzystwa,
9) podejmowanie uchwał o przyznaniu wyróżnienia lub odznaczenia Towarzystwa,
10) uchwalanie regulaminów przedkładanych przez Zarząd TMD i wysokości składek członkowskich,
11) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz
Towarzystwa.
Zarząd TMD

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

§ 21
Zarząd TMD powoływany jest do kierowania działalnością Towarzystwa zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania Członków i do reprezentowania Towarzystwa na zewnątrz.
Zarząd TMD składa się z 11 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się dwóch
wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
Posiedzenia Zarządu TMD odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
Pracę bieżącą Zarządu TMD organizuje oraz posiedzenia zwołuje prezes, a w razie jego
nieobecności lub niemożności wykonywania funkcji, wyznaczony wiceprezes.
Posiedzenie Zarządu TMD może zostać zwołane także na wniosek członków Zarządu TMD lub
Komisji Rewizyjnej.
Z posiedzeń sporządzane są protokoły. Zarząd TMD prowadzi rejestr podjętych uchwał oraz
gromadzi dokumentację Towarzystwa zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
Zarząd TMD może podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy składu.
Dla określenia szczegółowych zasad pracy, Zarząd TMD może opracować regulamin pracy.
§ 22
Do kompetencji Zarządu TMD należy:
1) realizacja celów Towarzystwa i uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) opracowywanie rocznych planów pracy i regulaminów,
3) zarządzanie majątkiem Towarzystwa,
4) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
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5) przyjmowanie i wykluczanie członków Towarzystwa oraz prowadzenie ewidencji członków,
6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
7) prowadzenie dokumentacji osobowej członków Towarzystwa z zachowaniem ochrony danych

osobowych oraz zgodnie z klauzulą obowiązku informacyjnego,
8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
9) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o nadanie tytułu honorowego członka, odznaczeń
i wyróżnień,
10) powoływanie doraźnych zespołów tematycznych.
Komisja Rewizyjna
§ 23
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Towarzystwa.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, w tym z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego

oraz członka, wybieranych na pierwszym posiedzeniu komisji.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
4. Posiedzenia zwołuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący.

§ 24

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola całokształtu działalności Towarzystwa,
2) ocena pracy Zarządu TMD, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
3) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Zarządu
TMD,
4) wnioskowanie do o udzielenie absolutorium Zarządowi TMD,
5) wnioskowanie o odwołanie Zarządu TMD w razie jego bezczynności,
6) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
§ 25
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach
Zarządu TMD, lecz nie mogą pełnić innych funkcji z wyboru w Towarzystwie.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne przy obecności minimum dwóch członków komisji, w tym
z udziałem przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa
§ 26
1. Majątek Towarzystwa stanowią:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy, spadki, środki pochodzące ze sponsoringu,
3) dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
4) dochody z działalności gospodarczej,
5) inne wartości materialne i niematerialne wytworzone w trakcie działalności Towarzystwa.
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2. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa podejmuje Zarząd.
4. Dochody z działalności gospodarczej Towarzystwa służą do wyłącznej realizacji celów

statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.
Działalność gospodarcza
§ 27

1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, określonych

w odrębnych przepisach. Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie
służącym realizacji celów statutowych.
2. Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
1.1) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w
zakresie oprogramowania - 58.1,
1.2) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych - 73.12.B,
1.3) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - 82.30.Z,
1.4) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - 47.19.Z,
1.5) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet - 47.91. Z.
Sposób reprezentacji
§ 28
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa, w tym w sprawach majątkowych,
uprawnionych jest dwóch członków Zarządu TMD działających łącznie.
2. Zarząd w drodze uchwały wyznacza uprawnionych członków Zarządu TMD do składania
oświadczeń woli.
Rozdział VI. Postanowienia końcowe
§ 29
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną
większością głosów.

1.
2.
3.
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§ 30
Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie Członków określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa.
Towarzystwo nie przekazuje majątku, nie udziela pożyczek, nie dokonuje zabezpieczeń,
zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub
pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
zwanych dalej „osobami bliskimi”.
§ 31
Anuluje się treść dotychczasowego Statutu, zmienionego uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków
29.02.2000 r.
Statut zostaje przyjęty Uchwałą Nr ………………………. Walnego Zebrania Członków z dnia………...
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