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Rozdział I 
 

NAZWA, TEREN DZIAŁALNOŚCI, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY 

 

§ 1 

 

       1. Stowarzyszenie nosi nazwę „SĄDECKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE”, zwane     

           w dalszym ciągu niniejszego statutu „Towarzystwem”. 

      2. Towarzystwo działa na  podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo 

           o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku  

            publicznego i wolontariacie oraz na  podstawie niniejszego statutu. 

 

§ 2 

 

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz 

miasto Nowy Sącz. 

§ 3 

 

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną oraz może 

być członkiem krajowych organizacji społecznych zajmujących się upowszechnianiem 

muzyki. 

§ 4 

 

Towarzystwo działa zgodnie z porządkiem prawnym i konstytucją RP. 

 

§ 5 

 

1. Towarzystwo może używać odpowiedników nazwy w językach obcych oraz 

wyróżniającego go znaku graficznego i symbolu.  

2. Towarzystwo używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem 

obowiązujących w tym zakresie przepisów. Ponadto Towarzystwo może ustanawiać 

odznaki, statuetki i przyznawać je zasłużonym dla Towarzystwa osobom fizycznym           

i prawnym. 

 

§ 6 

 

1. Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków. 

2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 

Członkowie Stowarzyszenia, w tym członkowie władz Stowarzyszenia, mogą być 

zatrudniani na podstawie stosunku pracy lub stosunków cywilnoprawnych. Członkowie 

Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku                     

z pełnioną funkcją. 

3. Stowarzyszenie do realizacji swoich celów statutowych może powoływać biura, którymi 

kieruje Zarząd Stowarzyszenia. 
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Rozdział II 
 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

 

§ 7 

 

Celem działalności Towarzystwa jest rozwój i upowszechnianie kultury muzycznej na terenie 

Polski wśród najszerszych kręgów społeczeństwa. Dla osiągnięcia tego celu Towarzystwo po 

uzyskaniu stosownych zezwoleń: 

1. Organizuje i prowadzi społeczne ogniska muzyczne i społeczne szkoły muzyczne. 

2. Organizuje i prowadzi zespoły muzyczne. 

3. Organizuje i prowadzi ogniska baletowe. 

4. Organizuje imprezy muzyczne. 

5. Współdziała z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej oraz 

stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi i instytucjami dla realizacji celów 

statutowych. 

6. Podejmuje inne formy działalności jak spotkania, prelekcje i pogadanki, wynikające                    

z aktualnych potrzeb społecznych. 

7. Prowadzi współpracę kulturalną z zagranicą. 

 

 

Rozdział III 
 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§ 8 

 

Członkowie towarzystwa dzielą się na: 

1. Członków zwyczajnych. 

2. Członków wspierających. 

3. Członków honorowych. 

 

§ 9 

 

1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel Polski po ukończeniu 18 roku życia,               

o nienagannej przeszłości, deklarujący gotowość brania udziału w realizacji zadań 

statutowych Towarzystwa, który złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do 

Towarzystwa. 

2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie 

uchwały Zarządu. 

 

§ 10 

 

1. Członkiem wspierającym może być osoba, która dla poparcia działalności 

Towarzystwa zadeklaruje stałą składkę. 

2. Postanowienia § 9 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 
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§ 11 

 

1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu 

celów Towarzystwa. 

2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego 

Zebrania Członków. 

 

§ 12 

 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do: 

1) Czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa. 

2) Korzystania z urządzeń i pomocy organizacyjnej ze strony Towarzystwa. 

3) Uczestniczenia we wszystkich formach działalności programowej prowadzonej 

przez Towarzystwo. 

4) Zgłaszanie wniosków i postulatów wobec władz towarzystwa oraz oceniania ich 

działalności. 

2. Członkom wspierającym przysługują uprawnienia wymienione w ust. 1, pkt. 2,3 i 4. 

 

§ 13 

 

Członkowie towarzystwa są obowiązani: 

 

1. Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa. 

2. Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa. 

3. Regularnie opłacać składkę członkowską (z wyjątkiem członków honorowych). 

 

§ 14 

 

Wygaśnięcie członkostwa Towarzystwa może nastąpić w drodze: 

1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Towarzystwa – po 

uiszczeniu składek członkowskich. 

2. Wykreślenia uchwałą Zarządu Towarzystwa podjętą większością głosów za zaleganie 

ze składkami członkowskimi przez okres jednego roku. 

3. Wykluczenia uchwałą Zarządu Towarzystwa podjętą większością 2/3 głosów za czyn 

niehonorowy lub działanie na szkodę Towarzystwa. 

4. Utraty zdolności do czynności prawnych. 

 

§ 15 

 

1. Od decyzji o nie przyjęciu do Towarzystwa, o wykreśleniu lub wykluczeniu 

przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków. 

2. Odwołanie winno być zgłoszone na piśmie w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia 

członkowi wspomnianej decyzji. 

3. Do czasu powzięcia decyzji przez Walne Zebranie Członków, odwołującemu nie 

przysługują prawa członkowskie Towarzystwa. 
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Rozdział IV 

 
WŁADZE TOWARZYSTWA 

 

§ 16 

 

1. Władzami Towarzystwa są: 

1) Walne Zebranie Członków. 

2) Zarząd. 

3) Komisja Rewizyjna. 

4) Sąd Koleżeński. 

2. Kadencja władz Towarzystwa trwa 4 lata. 

3. W przypadku gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy:  

1) 80 - Walne Zebranie może zostać zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, 

wybranych w proporcji jeden delegat na 3 członków, 

2) 150 - Walne Zebranie może zostać zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, 

wybranych w proporcji jeden delegat na 5 członków. 

4. Regulacje dotyczące Walnego Zebrania Członków stosuje odpowiednio do Walnego 

Zebrania Delegatów. 

5. Delegaci mogą być wybierani na zgromadzeniach członków w poszczególnych 

okręgach wyborczych. Obszar terytorialny poszczególnych okręgów wyborczych 

określa Zarząd.  

6. Szczegółowy tryb oraz zasady wyboru delegatów określa regulamin uchwalony przez 

Zarząd.  

 

§ 17 

 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. 

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne i może być 

zwołane z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 liczby 

członków i delegatów kół na 14 dni przed terminem zebrania. 

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Towarzystwa raz na cztery lata. 

4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków 

za pomocą poczty tradycyjnej, elektronicznej, faksu, telefonicznie, za pomocą 

wiadomości sms lub w inny sposób (np. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń) na 

14 dni przed planowanym terminem obrad. 

5. Uchwały Walnego Zebrania – w pierwszym terminie podejmowane są przy obecności 

co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez 

względu na liczbę obecnych członków. Drugi termin posiedzenia Walnego Zebrania 

jest dopuszczalny w tym samym dniu – 15 minut po zakończeniu Walnego Zebrania  

w pierwszym terminie, pod warunkiem, iż został zaplanowany w zawiadomieniu                

o Walnym Zebraniu. 
 

§ 18 
 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1) Uchwalenie programu działania Towarzystwa. 

2) Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu przez okres kadencji. 

3) Rozpatrywanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej i udzielenie absolutorium 

ustępującemu Zarządowi. 
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4) Rozpatrywanie sprawozdań Sądu Koleżeńskiego. 

5) Rozpatrywanie i zatwierdzanie budżetu oraz programu prac Towarzystwa na 

następną kadencję.  

6) Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. 

7) Ustalenie wysokości składek członkowskich. 

8) Nadawanie godności członka honorowego. 

9) Zmiana statutu. 

10) Rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu. 

11) Rozwiązanie Towarzystwa i jego likwidacja. 

12) Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania 

Członków. 

 

§ 19 

 

Uchwały Walnego Zebrania Członków zwyczajnego i nadzwyczajnego zapadają większością 

głosów w głosowaniu jawnym, chyba, że Zebranie uchwali głosowanie tajne. 
 

 

§ 20 
 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane: 

1) Na mocy uchwały poprzedniego Walnego Zebrania Członków. 

2) Z inicjatywy Zarządu. 

3) Na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

4) Na pisemne żądanie, co najmniej 1/10 liczby członków Towarzystwa 

uprawnionych do głosowania. 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków załatwia tylko te sprawy, dla których 

zostało zwołane. 

 

ZARZĄD 
 

§ 21 

 

Zarząd Towarzystwa składa się z 5 osób wybieranych na okres 4 lat przez Walne Zebranie 

Członków. 
 

§ 22 

 

1. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie prezesa, wiceprezesa, sekretarza                      

i skarbnika. 

2. Zarząd może dokooptować w okresie kadencji do swego składu nowych członków na 

miejsce członków ustępujących w liczbie nieprzekraczającej 1/3 ustalonego składu 

Zarządu. 

3. Zarząd odbywa swe posiedzenia co najmniej dwa razy w roku. 

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

1/2 liczby Członków Zarządu. 

5. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo                             

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

6. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu mogą zostać uregulowane                               

w regulaminie przyjmowanym przez Zarząd w drodze uchwały. 
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§ 23 
 

Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa,             

a w szczególności: 

1) Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz przez prezesa, wiceprezesa lub 

sekretarza. 

2) Zarządzanie sprawami Towarzystwa oraz jego majątkiem. 

3) Realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków. 

4) Zwoływanie Walnych Zebrań Członków. 

5) Opracowywanie projektów programów działalności oraz budżetu na okres 

kadencji i rocznych planów pracy. 

6) Opracowywanie sprawozdań z działalności oraz sprawozdań rachunkowych. 

7)  Podejmowanie uchwał w sprawie wykreślenia lub wykluczenia członków oraz 

przyjmowanie nowych członków Towarzystwa. 

8) Przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków wniosków o mianowanie 

członków honorowych. 

9) Powoływanie i nadzorowanie rad i komisji do realizacji zadań statutowych oraz 

uchwalanie regulaminów ich działania, 

10) Zatrudnianie w razie potrzeby pracowników oraz zawieranie stosownych umów. 

11) Prowadzenie korespondencji i rachunkowości Towarzystwa na ogólnych zasadach. 

12) Wykonywanie wszelkich innych czynności i zadań wynikających z uchwał 

Walnego Zebrania Członków, ze statutu oraz prawa o stowarzyszeniach. 

13) Ustalanie klucza wyborczego delegatów kół na Walne Zgromadzenie 

Towarzystwa.  

14) Ustanawianie odznak i tytułów honorowych  Towarzystwa. 

15) Uchwalanie regulaminów wynikających z przepisów prawa pracy oraz innych 

regulaminów związanych z zatrudnianiem w ramach stosunku pracy bądź 

stosunków cywilnoprawnych. 

16) Ustalanie zasad regulowania składek członkowskich. 
 
 

KOMISJA REWIZYJNA 
 

§ 24 
 

1. Komisja Rewizyjna Towarzystwa składa się z przewodniczącego, sekretarza oraz jednego 

członka wybieranych przez Walne Zebranie Członków na okres czterech lat. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

     a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we      

         wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 

     b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane 

         z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,  

     c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych    

          kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne  

          wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu     

         Statystycznego za rok poprzedni.  
 

§ 25 
 

1. Komisja Rewizyjna odbywa swe posiedzenia co najmniej raz w roku. 

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej 1/2 liczby Członków Komisji Rewizyjnej. 
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§ 26 

 

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności Towarzystwa ze 

szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej. Ze swych czynności Komisja 

sporządza protokoły oraz przedstawia sprawozdanie Walnemu Zebraniu Członków wraz  

z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu 

Zarządowi. 

2. W szczególności do zadań Komisji Rewizyjnej należy:  

1) wydawanie Zarządowi zaleceń oraz żądanie wyjaśnień w razie stwierdzenia 

nieprawidłowości w trakcie kontroli, 

2) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań: merytorycznego i finansowego, 

3) kontrola terminowości i prawidłowości opłacania składek członkowskich, 

4) zwoływanie zwyczajnego Walnego Zebrania w przypadku niewywiązywania się przez 

Zarząd z obowiązków w tym zakresie, 

5) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania, 

6) przedstawienie Walnemu Zebraniu uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych 

dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia, 

7) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu. 

 

§ 27 

 

Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin funkcjonowania. 

 

 

SĄD KOLEŻEŃSKI 

 

§ 28 

 

1. Sąd Koleżeński składa się z przewodniczącego, sekretarza oraz jednego członka 

wybieranych przez Walne Zebranie Członków. 

2. Sąd Koleżeński odbywa swe posiedzenia w miarę potrzeb. 

 

§ 29 

 

1. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw 

członków dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz 

Towarzystwa, naruszanie zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle 

działalności Towarzystwa. 

2. Sąd Koleżeński może uchwalić regulamin swojego funkcjonowania. 

 

Rozdział V 
 

STRUKTURY TERENOWE TOWARZYSTWA 

 

§ 30 
 

1. Koła terenowe są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa 

tworzonymi zgodnie z podziałem administracyjnym kraju (powiat lub gminy). 
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2. Koła terenowe powołuje i rozwiązuje Zarząd Towarzystwa określając ich podległość 

oraz strukturę władz. 

3. Do powołania Koła wymagana jest liczba co najmniej 10 osób zamieszkałych na terenie 

działania Koła. 

4. Koła prowadzą działalność statutową w ramach programu przyjętego przez władze 

Towarzystwa. 

 

§ 31 
 

1. Władzami Koła są: 

a) Walne Zgromadzenie Koła. 

b) Zarząd Koła lub Przewodniczący Koła. 

 

2. W sprawach nie uregulowanych odrębnie do władz Koła stosuje się odpowiednio 

postanowienia statutu dotyczące władz Towarzystwa. 
 

§ 32 
 

1. Walne Zebranie Koła jest najwyższą władzą Koła, zwoływane raz na dwa lata przez 

Przewodniczącego Koła. 

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Koła należy: 

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Koła, 

b) rozpatrywanie sprawozdań, wniosków Komisji Rewizyjnej Towarzystwa oraz 

udzielanie absolutorium Zarządowi Koła, 

c) uchwalania kierunków działania Koła, 

d) wybór Przewodniczącego Koła, 

e) wybór władz Koła, 

f) wybór delegatów na Walne Zebranie Towarzystwa,  

g) podejmowanie uchwał w sprawach wniosków i postulatów zgłaszanych w czasie 

zebrania, 

h) podejmowanie uchwał w sprawie sposobów realizacji na terenie Koła celów                   

i programów Towarzystwa. 
 

§ 33 
 

1. W Walnym Zebraniu Koła uczestniczą: 

a) członkowie Towarzystwa zrzeszeni w danym Kole, 

b) członkowie wspierający z terenu działania Koła, 

c) członek Zarządu Sądeckiego Towarzystwa Muzycznego. 
 

§ 34 

 

1. Działalnością Koła kieruje Zarząd Koła składający się z 1 do 3 członków, w tym: 

przewodniczącego, sekretarza i członka. 

2. Skład Zarządu Koła jest zatwierdzany przez Zarząd STM. 

3. Zarządowi Koła przysługują prawa określone w odniesieniu do Zarządu Sądeckiego 

Towarzystwa Muzycznego w § 22 ust. 3 i 4. 

 

§ 35 

 

1. Do zakresu działania Zarządu Koła należy w szczególności: 
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a) realizacja celów i zadań Towarzystwa, 

b) wykonywanie uchwał Władz Towarzystwa, 

c) realizacja zadań określonych przez Walne Zgromadzenie Koła, 

d) wspieranie działalności społecznych ognisk muzycznych na swym terenie 

działania, 

e) organizowanie działalności Towarzystwa na swym terenie działania, 

f) zwoływanie Walnego Zebrania Koła. 

2. Zarząd Koła podejmuje uchwały dotyczące przyjęcia w poczet członków zwyczajnych 

i ustania członkostwa. 

§ 36 
 

1. Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się nie rzadziej niż 1 raz na rok.  

2. Szczegółowy zakres działania oraz tryb pracy Zarządu Koła określa regulamin 

uchwalony przez Zarząd. 
 

§ 37 
 

1. Koło może być rozwiązane w następujących przypadkach: 

a) spadku liczby członków Koła poniżej 10 osób, 

b) wniosku Walnego Zebrania Koła w formie uchwały powziętej większością głosów 

w obecności co najmniej połowy członków, 

c) wniosku Zarządu Koła. 

3. Decyzję o rozwiązaniu Koła podejmuje w formie uchwały Zarząd Towarzystwa. 
 

Rozdział VI 
 

MAJĄTEK TOWARZYSTWA 
 

§ 38 
 

1. Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze. 

2. Na fundusze Towarzystwa składają się: 

1) wpisowe i składki członkowskie, 

2) subwencje i dotacje, 

3) darowizny i zapisy, 

4) inne wpływy z działalności statutowej. 

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

określonych w statucie. Wszelkie decyzje dotyczące uszczuplenia majątku 

towarzystwa, wymagają uchwały Zarządu Towarzystwa. 

4. Rachunkowość Towarzystwa prowadzi się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Zabrania się: 

a) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji                        

w   stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,                     

z którymi   członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają   

w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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", 

b) Przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów 

lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 
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trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 

preferencyjnych warunkach, 

   c) Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników    

      oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że  

      to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

   d) Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie     

      organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na    

      zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż  

      rynkowe. 

6. Towarzystwo może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku     

      publicznego. W ramach działalności odpłatnej Towarzystwo: 

a) organizuje i prowadzi społeczne ogniska muzyczne i społeczne szkoły 

muzyczne, 

b) organizuje i prowadzi zespoły muzyczne, 

c) organizuje i prowadzi ogniska baletowe, 

d) organizuje imprezy muzyczne. 

7. W ramach działalności nieodpłatnej Towarzystwo: 

a) organizuje i prowadzi społeczne ogniska muzyczne i społeczne szkoły 

muzyczne, 

b) organizuje i prowadzi zespoły muzyczne, 

c) organizuje i prowadzi ogniska baletowe 

d) organizuje imprezy muzyczne. 

     8. Prowadzona przez Towarzystwo działalność pożytku publicznego jest odrębnie  

  ewidencjonowana organizacyjnie oraz księgowo zgodnie z przepisami 

o rachunkowości.  

9. Nadwyżka przychodów nad kosztami jest przeznaczana na działalność pożytku    

     publicznego. 

10. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub  

      przekraczającej równowartość 15.000 euro - również w drodze więcej niż jednej  

     operacji. 

 

§ 39 
 

 1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych    

     Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań i zawierania umów w imieniu  

     Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym  

     Prezesa lub Wiceprezesa. 

2. W umowach pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim,  

     Stowarzyszenie reprezentuje członek komisji rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu  

     lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania. 

3. Walne zebranie jest organem uprawnionym do powołania pełnomocnika/pełnomocników  

     do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem  

     zarządu oraz w sporach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu. 

4. Komisja rewizyjna jest organem uprawnionym do wyznaczenia swojego przedstawiciela   

     do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem  

     zarządu oraz w sporach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu. 

5. Zarząd Stowarzyszenia uprawniony jest do ustanowienia pełnomocnika/pełnomocników  

     zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Uchwała w sprawie ustanowienia pełnomocnika  

     określa przedmiot umocowania.  
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Rozdział VII 

 
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ TOWARZYSTWA 

 

§ 40 

 

1. Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zebrania 

Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy 

członków uprawnionych do głosowania. Zapis § 17 ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

2. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa powinna określać sposób likwidacji, osobę bądź 

osoby likwidatorów oraz cel, na jaki nastąpi przekazanie jego majątku. 


