TEKST JEDNOLITY STATUTU
(UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY WPROWADZONE UCHWAŁAMI NR 9 DO NR 15 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 11.03.2011 r.
W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE, UCHWAŁĄ NR 1 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 15.04.2016 r. UCHWAŁĄ NR 1 WALNEGO
ZGROMADZENIA Z DNIA 07.04.2017 ROKU ORAZ UCHWAŁĄ NR 1 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 21.05.2019 r.)

STATUT
PIASECZYŃSKO-GRÓJECKIEGO TOWARZYSTWA KOLEI WĄSKOTOROWEJ
Piaseczyńsko-Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej jest organizacją społeczną, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności
osoby pragnące czynnie uczestniczyć w działalności statutowej Towarzystwa.
Towarzystwo podejmować będzie działania, mające na celu zachowanie w niezmienionej formie zabytkowego układu
przestrzennego Grójeckiej Kolei Wąskotorowej i historycznych rozwiązań komunikacyjnych.
Uczestniczyć będzie w programie rozwoju ruchu turystycznego i organizacji działalności muzealnej przy wykorzystaniu
zabytkowych budynków stacyjnych i taboru wąskotorowego.
Towarzystwo będzie kierować swoje działania tak, aby poprzez odbudowę istniejącej substancji zabytkowej i przekształcenie
jej pod kątem działalności turystyczno – muzealnej, uchronić od zniszczenia wszystko to, co pozostało z czasów świetności
Grójeckiej Kolei Wąskotorowej.
Cele, zasady i zakres działania Piaseczyńsko-Grójeckiego Towarzystwa Kolei Wąskotorowej określa niniejszy statut.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Piaseczyńsko-Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej, zwane w dalszych postanowieniach statutu Towarzystwem,
zrzesza osoby fizyczne.
§2
Towarzystwo działa na podstawie ustawy z dn. 07.04.1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (t.jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr. 79, poz.
855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873 z
późn. zm.), ustawy z dnia 24.04.2003 roku przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
( Dz.U. Nr 96, poz. 874 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
Towarzystwo nabywa osobowość prawną w momencie zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym, zaś status
organizacji pożytku publicznego uzyskuje z chwilą wpisania do tego Rejestru informacji o spełnieniu wymagań, o których
mowa w art. 20 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873 z
późn. zm.).
§3
Towarzystwo swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania swoich celów Towarzystwo może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Towarzystwo powołano na czas nieoznaczony.
§4
Siedzibą Towarzystwa jest miasto Piaseczno.
§5
Towarzystwo może współdziałać i współpracować z innymi organizacjami, instytucjami, ośrodkami i osobami w realizacji
zadań wynikających ze statutu Towarzystwa.
§6
Towarzystwo używa pieczęci z napisem– PIASECZYŃSKO-GRÓJECKIE TOWARZYSTWO KOLEI WĄSKOTOROWEJ
05-500 PIASECZNO, ULICA SIENKIEWICZA 14
Towarzystwo może posiadać znak organizacyjny oraz odznaki członkowskie, których wzór i sposób używania określa odrębny
regulamin, uchwalony przez Zarząd Towarzystwa, zgodnie z obowiązującym prawem.
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§ 61
Rok obrotowy i podatkowy Towarzystwa stanowi okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych, rozpoczynający się w
dniu 01 kwietnia danego roku kalendarzowego a kończący się z dniem 31 marca kolejnego roku kalendarzowego.
Rozdział II
Cele, zadania i środki działania
§7
Celem Towarzystwa jest odbudowa, przekształcenie funkcjonowania i opieka nad zabytkami techniki kolejnictwa, a w
szczególności zanikającej trakcji parowej, wspieranie i rozwój ruchu turystycznego w oparciu o szlak kolejowy, organizacja
funkcji muzealnej obiektu, a także inicjatyw kulturalnych i gospodarczych, służących odbudowie i rozwojowi Grójeckiej Kolei
Wąskotorowej
§8
Do podstawowych zadań Towarzystwa należy:
1. Troska o zachowanie unikalnego taboru i układu przestrzennego sieci kolejowej oraz budynków stacyjnych Grójeckiej Kolei
Wąskotorowej.
2. Współdziałanie w tworzeniu na bazie obiektów zabytkowych w/w kolei obiektu turystyczno – muzealnego.
3. Pozyskiwanie środków finansowych niezbędnych do realizacji celów statutowych.
4. Skreślony.
5. Skreślony.
6. Współpraca w zakresie działań statutowych z PKP S.A. oraz firmami powstałymi po podziale PKP, Państwową Służbą
Ochrony Zabytków, Administracją Państwową i Administracją Samorządową.
7. Wspieranie rozwoju kolejowej turystyki kwalifikowanej.
8. Propagowanie tradycji kolejowej i kolejarskiej.
9. Gromadzenie dokumentów, materiałów i obiektów zabytkowych Grójeckiej Kolei Wąskotorowej w celu urządzenia
muzeum.
10. Prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego.
§9
Towarzystwo realizuje swoje cele i zadania poprzez:
1. Prowadzenie działalności gospodarczej, w tym transportowej oraz promocji Kolei Wąskotorowej.
2.Wypracowanie harmonogramu prac związanych z odbudową i przebudową zabytkowych obiektów pod kątem
przystosowania ich do działalności turystycznej i muzealnej.
3. Wypracowanie modelu kolejowych przewozów turystycznych.
4. Prowadzenie działalności promocyjnej m.in. poprzez wydawnictwa reklamowe i kolportowanie ich.
5. Organizowanie lub zlecanie organizowania imprez kulturalno – rozrywkowych i rekreacyjnych.
6. Realizowanie prac zleconych przez inne instytucje, organizacje, ośrodki i osoby, zgodnie z zakresem statutowo –
programowym.
7. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami i przedsiębiorstwami.
8. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:
a/pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;
b/ działalności charytatywnej;
c/ podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej;
d/ działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
e/ ochrony i promocji zdrowia;
f/ pomocy osobom niepełnosprawnym;
g/ promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
h/ upowszechniania kultury fizycznej i sportu
i/ wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości ;
j/ rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
k/ nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
l/ krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
m/ kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego;
n/ ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
§ 10
Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą w następujących obszarach:
Działalność transportowa,
Działalność turystyczna,
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Działalność muzealna,
Ochrona zabytków,
Zarządzanie nieruchomościami,
Wynajem nieruchomości na własny rachunek,
Działalność promocyjna.
Działalność wydawnicza,
Działalność poligraficzna,
Produkcja lokomotyw kolejowych, tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego,
Przygotowanie terenu pod budowę,
Wykonywanie robót budowlanych i drogowych,
Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
Wykonywanie instalacji budowlanych,
Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych,
Sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach,
Hotelarstwo,
Transport lądowy,
Działalność związana z turystyką,
Obsługa nieruchomości na własnym terenie,
Organizacja imprez estradowych, reklamowych i promocyjnych.
§ 101

Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
Rozdział III
Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki
§ 11
Członkiem Towarzystwa może zostać osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych
i nie pozbawiona praw publicznych, dająca gwarancję realizacji celów i zadań Towarzystwa, poprzez właściwą postawę
moralną i aktywność prowadzoną zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami władz Towarzystwa.
Honorowym Członkiem Towarzystwa może stać się osoba, której kandydatura do tego tytułu zostanie zgłoszona na piśmie
przez co najmniej dziesięciu członków Towarzystwa.
§ 12
Członkiem wspierającym Towarzystwa może być krajowa lub zagraniczna organizacja, instytucja, zakład, ośrodek, lub ruch
zmierzający do uczestnictwa w realizacji założeń statutowo – programowych.
Do zbiorowych osób stowarzyszonych mają odpowiednio zastosowanie wymagania określone w § 11.
§ 13
Osoby fizyczne nie mające ukończonego 18 – go roku życia mogą uczestniczyć w pracach Towarzystwa w charakterze
sympatyka Towarzystwa.
§ 14
Przedstawiciele grupy założycielskiej Towarzystwa stają się osobami stowarzyszonymi po zarejestrowaniu Towarzystwa.
§ 15
Przyjęcie do Towarzystwa osób fizycznych i prawnych następuje na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, popartej przez
jednego członka Towarzystwa, w drodze uchwały Zarządu Towarzystwa.
Zarząd może podjąć uchwałę o nadaniu tytułu członka honorowego Towarzystwa na skutek złożenia pisemnego wniosku co
najmniej dziesięciu członków Towarzystwa o nadanie takiego tytułu.
§ 16
Osoba prawna może być członkiem wspierającym Towarzystwa i jest reprezentowana przez upoważnionego przez nią
przedstawiciela.
§ 17
Osoby stowarzyszone mają obowiązek:
1. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.
2. Aktywnego udziału w realizacji zadań statutowo – programowych Towarzystwa.
3. Dbania o autorytet Towarzystwa.
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4. Regularnego opłacania składek członkowskich.
§ 18
Przynależność do Towarzystwa wygasa w wyniku:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Towarzystwa.
2. Wykreślenia z Towarzystwa na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa z powodu nieuiszczania składek członkowskich
przez okres co najmniej 6 miesięcy.
3. Wykonania prawomocnego orzeczenia Komisji Pojednawczo – Dyscyplinarnej o wykluczeniu z Towarzystwa.
4. Śmierci członka Towarzystwa.
§ 19
Osobom stowarzyszonym przysługuje:
1. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa.
2. Prawo do korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Towarzystwa.
§ 20
Od uchwały Zarządu Towarzystwa oraz od orzeczenia Komisji Pojednawczo – Dyscyplinarnej, o których mowa w § 18,
przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej osobie stowarzyszonej.
Rozdział IV
Władze Towarzystwa
§ 21
Skreślony.
§ 22
Organami władzy Towarzystwa są:
1. Walne Zgromadzenie,
2. Zarząd Towarzystwa – składa się z od 3 do 5 osób,
3. Komisja Rewizyjna – składa się z 3 osób,
4. Komisja Pojednawczo – Dyscyplinarna – składa się z 3 osób.
§ 23
1. Kadencja władz Towarzystwa, o których mowa w § 22 pkt. 2 – 4, trwa 4 lata.
Wybór Prezesa Towarzystwa oraz wybór organów Towarzystwa odbywa się w głosowaniu tajnym. W pierwszym terminie
wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób stowarzyszonych uprawnionych do
głosowania. W drugim terminie większością 2/3 głosów osób obecnych na zebraniu.
2. W razie wakatu w składzie organów Towarzystwa w trakcie trwania kadencji, Walne Zgromadzenie uzupełnia skład
organów poprzez powołanie nowych członków. Nowi członkowie organów powołani są na okres do upływu kadencji
członków uprzednio powołanych ( kadencja wspólna)
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej i Komisji Pojednawczo – Dyscyplinarnej nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie , ani
pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, lub podległości z tytułu zatrudnienia; nie mogą
być również skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
Rozdział V
Walne Zgromadzenie
§ 231
Najwyższą Władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie osób stowarzyszonych.
§ 24
Walne Zgromadzenie jest zwoływane jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Towarzystwa na podstawie uchwały Zarządu co najmniej raz w roku.
2. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie jeden z członków Zarządu. Walne Zgromadzenie
wybiera Przewodniczącego i Sekretarza. Z Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje jego
Przewodniczący oraz Sekretarz.
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§ 25
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa, na żądanie Komisji
Rewizyjnej lub Komisji Pojednawczo – Dyscyplinarnej, albo na żądanie 2/3 ogólnej liczby członków Towarzystwa.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 26
O terminie, miejscu i porządku Walnego Zgromadzenia osoby stowarzyszone są zawiadamiane co najmniej na 2 tygodnie
przed terminem zebrania możliwymi środkami porozumiewania się.
§ 27
W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Towarzystwa oraz z głosem doradczym członkowie
wspierający i zaproszeni goście.

§ 28
Skreślony.
§ 29
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Wybór Prezesa Towarzystwa i członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej, członków Komisji Pojednawczo –
Dyscyplinarnej.
2. Uchwalenie liczebności i składu funkcyjnego poszczególnych organów władzy Towarzystwa i ich wybór.
3. Wnioskowanie głównych kierunków i podstawowych wytycznych działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa.
4. Uchwalanie wysokości składek statutowych oraz uchwalanie upoważnienia dla Zarządu Towarzystwa do ich zmiany w
czasie kadencji władz.
5. Uchwalanie zmian Statutu.
6. Podejmowanie uchwał związanych z rozwiązaniem Towarzystwa i sprawami likwidacji majątku.
7. Podejmowanie uchwał określających regulaminy w sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia.
8. Rozpatrywanie sprawozdań organów władzy Towarzystwa oraz decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla
Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
9. Decydowanie o zasadach zatrudniania oraz wynagradzaniu członków Zarządu Towarzystwa.
§ 30
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 osób stowarzyszonych
w pierwszym terminie i większością 2/3 głosów osób biorących udział w głosowaniu w drugim terminie.
W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego, wybranego każdorazowo podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
Rozdział VI
Zarząd Towarzystwa
1.
2.
3.
4.

5.

§ 31
Zarząd Towarzystwa wybierany jest przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
Przewodniczącym Zarządu jest Prezes.
Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa oraz reprezentuje je na zewnątrz. Oświadczenia woli w imieniu
Towarzystwa składa Prezes lub w jego zastępstwie dwóch Wiceprezesów działających łącznie.
Zaciągnięcie w imieniu Towarzystwa zobowiązania, którego wartość przekracza kwotę 100 000,00 zł wymaga
uprzedniej zgody Komisji Rewizyjnej, zaś zaciągnięcie zobowiązania, którego wartość przekracza kwotę
200 000,00 zł wymaga uprzedniej zgody Walnego Zgromadzenia.
Członkowie Zarządu Towarzystwa, z tytułu pełnienia swojej funkcji, mogą otrzymywać wynagrodzenie, w
szczególności na podstawie umowy o pracę lub innej umowy obejmującej wykonywanie czynności powierzonych
Zarządowi.
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§ 32
Do zakresu zadań Zarządu Towarzystwa należy:
1. Uchwalanie i zarządzanie wykonania kierunków działania Towarzystwa w oparciu o uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia.
3. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Towarzystwa do organizacji krajowych i zagranicznych.
4. Uchwalanie planów finansowych.
5. Kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa.
6. Przyjmowanie osób do Towarzystwa oraz skreślanie tych, które nie dopełniają statutowych obowiązków.
7. Podejmowanie innych uchwał zabezpieczających interesy Towarzystwa i wykonywania zadań przypisanych do kompetencji
Zarządu Towarzystwa i innych postanowień statutu.
8. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
9. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności Towarzystwa.
10. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz w zakresie podejmowania zobowiązań w imieniu i na rzecz Towarzystwa.
§ 33
Posiedzenia Zarządu Towarzystwa odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał i są protokołowane.
Rozdział VII
Komisja Pojednawczo – Dyscyplinarna
§ 34
1. Komisja Pojednawczo - Dyscyplinarna wybierana jest przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
2. Komisja Pojednawczo - Dyscyplinarna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborze, wybierając ze swego grona
Przewodniczącego.
§ 35
Do zadań w/w Komisji należy orzecznictwo w I instancji w zakresie:
1. Rozstrzygania spraw dotyczących nieprzestrzegania Statutu przez członków Towarzystwa.
2. Rozpatrywania skarg dotyczących członków, w sprawach współżycia koleżeńskiego i autorytetu Towarzystwa.
3. Rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw powstałych na tle działalności Towarzystwa.
4. Składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań z działalności Komisji.

§ 36
Skreślony.
§ 37
Komisja Pojednawczo – Dyscyplinarna może wymierzyć następujące kary:
1. Upomnienie,
2. Naganę,
3. Zawieszenie w wykonywaniu funkcji we władzach Towarzystwa oraz w prawie przynależności do Towarzystwa na okres
od 3 miesięcy do 1 roku,
4. Wykluczenie z Towarzystwa.
§ 38
Od orzeczenia Komisji Pojednawczo – Dyscyplinarnej jako organu I instancji przysługuje w terminie 14 dni od daty doręczenia
orzeczenia, odwołanie do Walnego Zgromadzenia, którego orzeczenie jest ostateczne.
Rozdział VIII
Komisja Rewizyjna
§ 381
1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
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2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborze, wybierając ze swego grona
Przewodniczącego.
§ 39
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1. Skreślony.
2. Kontrolowanie co najmniej jeden raz w roku całokształtu działalności Towarzystwa, a w szczególności jego gospodarki
finansowej i prawidłowości wykorzystania funduszy pochodzących z dotacji i środków publicznych.
3. Przedstawienie Zarządowi Towarzystwa wniosków pokontrolnych.
4. Wydawanie opinii na temat działalności Towarzystwa, oceny finansowej i składanie wniosków na temat absolutorium dla
Zarządu.
§ 40
W umowach zawieranych z członkami Zarządu, Towarzystwo reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w
stosownej uchwale Komisji Rewizyjnej.
Rozdział IX
Majątek Towarzystwa
§ 41
Majątek Towarzystwa powstaje z:
1. Składek Statutowych.
2. Darowizn, spadków, zapisów, poleceń przyjmowanych z zachowaniem obowiązujących przepisów.
3. Dotacji, subwencji i środków publicznych.
4. Akcji zbiórkowych oraz dobrowolnych świadczeń osób wspomagających Towarzystwo.
5. Wpływów z działalności statutowej i gospodarczej.
6. Prowadzenia własnej działalności gospodarczej i działalności pożytku publicznego według zasad określonych
w
stosownych przepisach, przy czym:
a/ prowadzenie działalności gospodarczej i odpłatnej działalności pożytku publicznego nie może dotyczyć tego samego
przedmiotu działalności;
b/ prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego odbywa się z zachowaniem rozdzielności
rachunkowej obu tych form działania w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników,
z
zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
7. Dochód z działalności Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy
osoby stowarzyszone, zaś dochód z działalności pożytku publicznego Towarzystwa służy wyłącznie realizacji zadań
należących do sfery zadań publicznych.
8. Zabrania się:
a/ udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków
Zarządu Komisji Rewizyjnej i Komisji Pojednawczo- Dyscyplinarnej, 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 - zwane dalej
/ wym. pod literą b, c i d / „osobami bliskimi”,
b/ przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz swoich członków, członków Zarządu i obu Komisji, lub pracowników oraz
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje na
preferencyjnych warunkach,
c/ wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków Zarządu i obu Komisji lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
d/ zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa,
członkowie Zarządu i obu Komisji lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
9. Skreślony.
Rozdział X
Zmiany Statutu i rozwiązanie Towarzystwa
§ 42
Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością głosów / co najmniej 2/3 / przy
obecności co najmniej połowy liczby osób stowarzyszonych, uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i
większością 2/3 głosów, osób biorących udział w głosowaniu w drugim terminie.
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§ 43
Rozwiązanie się Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, powziętej większością 3/4
głosów przy obecności co najmniej 2/3 osób stowarzyszonych.
O przeznaczeniu majątku rozwiązanego Towarzystwa decyduje Walne Zgromadzenie powołując Komisję Likwidacyjną.
Rozdział XI
Postanowienia końcowe

§ 44
Skreślony.
§ 45
Obowiązkiem osób wybranych do Zarządu jest zachowanie szczególnej staranności podczas wykonywania zadań,
zgodnie z celami statutowymi.

====================================================================
Powyższy jednolity tekst Statutu uwzględnia zmiany przyjęte w Uchwale nr 9 do 15 uchwalonych podczas
posiedzenia Walnego Zgromadzenia dnia 11.03.2011 roku, zmiany przyjęte w Uchwale nr 1 Walnego
Zgromadzenia z dn. 15.04.2016 r. , Uchwałą nr 1 Walnego Zgromadzenia z dnia 07.04.2017 roku oraz Uchwałą nr
1 z dn. 21.05.2019 r.

Przewodniczący Zgromadzenia :

............................................

Sekretarz :

............................................

Członkowie Zarządu:
Piotr Nowicki –

Prezes

Michał Duraj-

Wiceprezes

Zdzisław Gosk –

Wiceprezes ............................................

Wilhelm Maxa –

Wiceprezes ............................................

Tadeusz Warsza -

Wiceprezes .............................................

.............................................
…………………………...
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