STATUT
Towarzystwa Miłośników Miasta Warki
Imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Stowarzyszenie pod nazwą: „Towarzystwo Miłośników Miasta Warki
imienia Kazimierza Pułaskiego”, z siedzibą w Warce, zwane dalej
Towarzystwem”, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze
zmianami).
2. Towarzystwo jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia o działalności pożytku publicznego (Dz. U. z
2004 roku Nr, poz.)
§ 2.
Towarzystwo posiada osobowość prawną.
§ 3.
Czas trwania Towarzystwa jest nieoznaczony.
§ 4.
Siedzibą Towarzystwa jest miasto Warka, powiat grójecki, województwo
mazowieckie.
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§ 5.
Towarzystwo działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.
W celu prowadzenia swojej działalności statutowej, Towarzystwo może
tworzyć swoje oddziały na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz
poza jej granicami, które mogą posiadać osobowość prawną.
Towarzystwo może łączyć się z innymi stowarzyszeniami i
organizacjami pozarządowymi oraz przystępować do spółek prawa
handlowego.
Dla realizacji celów statutowych, Towarzystwo współpracuje z organami
administracji państwowej, samorządowej, z organizacjami
pozarządowymi, Kościołem Katolickim oraz innymi związkami
wyznaniowymi zarejestrowanymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6.
Swoją działalność statutową Towarzystwo opiera na pracy społecznej jego
członków, jednak do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może
zatrudniać osoby nie będące jego członkami.
§ 7.
Towarzystwo używa okrągłej pieczęci z napisem „Towarzystwo
Miłośników Miasta Warki imienia Kazimierza Pułaskiego” oraz
wyróżniającego znaku graficznego (logo).

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
§ 8.
Celem Towarzystwa jest wszelka działalność na rzecz promocji i rozwoju
społeczno-gospodarczego, kulturalnego oraz turystyczno-krajoznawczego
miasta i gminy Warka.
§ 9.
Towarzystwo realizuje swoje cele nieodpłatnie poprzez:
1) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z),
2) wydawanie gazet (PKD 22.12.Z),
3) działalność wydawniczą pozostałą (PKD 22.15.Z)
4) działalność organizatorów turystyki (PKD 63.30.A),
5) przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z),
6) działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z),
7) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk o Ziemi (PKD 73.10.C),
8) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie archeologii i historii
(PKD.73.20.F),
9) prace badawczo rozwojowe w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk
pięknych (PKD 73.20G), prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk
ekonomicznych (PKD 73.20.A),
10)prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk prawnych (PKD 73.20.B),
11)działalność reklamową i promocyjną miasta i gminy Warka (PKD
74.40.Z),
12)organizowanie i prowadzenie zebrań, dyskusji, odczytów, seminariów,
konferencji, szkoleń itp. (PKD 80.42.B),
13)działalność związaną z kulturą, rekreacją i sportem (PKD 92),
14)gromadzenie i archiwizowanie informacji o mieście i gminie Warka oraz
ich nieodpłatne udostępnianie osobom trzecim (PKD 92.51).

§ 10.
Towarzystwo realizuje swoje cele odpłatnie poprzez:
1) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z),
2) wydawanie gazet (PKD 22.12.Z),
3) wydawanie książek, albumów i folderów (PKD 22.11.Z),
4) wydawanie nagrań dźwiękowych (PKD 22.14.Z),
5) działalność wydawniczą pozostałą (PKD 22.15.Z),
6) działalność organizatorów turystyki (PKD 63.30.A),
7) przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z),
8) działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z),
9) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk o Ziemi (PKD 73.10.C),
10)prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie archeologii i historii
(PKD.73.20.F),
11)prace badawczo rozwojowe w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk
pięknych (PKD 73.20G),
12)prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych (PKD
73.20.A),
13)prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk prawnych (PKD 73.20.B),
14)działalność reklamową i promocyjną miasta i gminy Warka oraz
podmiotów gospodarczych działających na tym terenie (PKD 74.40.Z),
15)organizowanie i prowadzenie zebrań, dyskusji, odczytów, seminariów,
konferencji, szkoleń itp. (PKD 80.42.B),
16)działalność związaną z kulturą, rekreacją i sportem (PKD 92),
17)gromadzenie i archiwizowanie informacji o mieście i gminie Warka oraz
ich nieodpłatne udostępnianie osobom trzecim (PKD 92.51).

Rozdział III
Członkowie ich prawa i obowiązki
§ 11.
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1) członków zwyczajnych
2) członków honorowych
3) członków wspierających
§ 12.
1. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa są osoby fizyczne.
2. Członkami wspierającymi Towarzystwa są osoby fizyczne i osoby
prawne.
3. Członkiem honorowym Towarzystwa są osoby fizyczne i prawne.

§ 13.
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
2. Członkowstwo zwyczajne nabywa się przez przyjęcie kandydatury,
przez zarząd oddziału, zwykłą większością głosów, w drodze uchwały,
na podstawie pisemnej deklaracji i oświadczenia kandydata.
3. Od negatywnego stanowiska w przedmiocie przyjęcia w poczet
członków zwyczajnych Towarzystwa zainteresowanemu przysługuje
prawo zaskarżenia Uchwały do Walnego Zebrania Członków, w
terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej doręczenia.
§ 14.
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub członek
wspierający (osoba prawna) wybitnie zasłużony dla miasta dla miasta i
gminy Warka oraz dla Towarzystwa.
2. Nadanie godności członka honorowego Towarzystwa następuje na
podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, na wniosek Zarządu
Głównego.
3. Członek honorowy jest zwolniony od wnoszenia składek członkowskich.
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§ 15.
Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowania
statutową działalnością Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz
pomoc finansową lub rzeczową, działająca w Towarzystwie przez
swojego przedstawiciela.
Członek wspierający obowiązany jest do opłacania składek
członkowskich.
O przyjęciu kandydatury na członka wspierającego decyduje Zarząd
oddziału, na podstawie pisemnej deklaracji.
Od negatywnego stanowiska w przedmiocie przyjęcia w poczet
członków zwyczajnych Towarzystwa zainteresowanemu przysługuje
prawo zaskarżenia Uchwały do Walnego Zebrania Członków, w
terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej doręczenia.

§ 16.
Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający należą organizacyjnie do
właściwego terenowo oddziału.
§ 17.
Członek zwyczajny ma prawo:
1. korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego, w tym wybierać i
być wybranym do władz Towarzystwa.

2. uczestniczyć w zebraniach, odczytach, konferencjach sympozjach i
imprezach organizowanych przez władze Towarzystwa.
3. nosić odznakę organizacyjną,
4. zaskarżać uchwały lub orzeczenia władz Towarzystwa w sprawach
członkowskich do władz nadrzędnych,
5. zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Towarzystwa,
6. współdecydować o programie działania Towarzystwa poprzez
uczestniczenie w podejmowaniu stosownych uchwał i występowaniu z
inicjatywą uchwałodawczą,
7. zaskarżyć prawomocną uchwałę organów Towarzystwa lub organów
oddziałów terenowych do sądu powszechnego właściwego miejscowo
dla siedziby Towarzystwa lub oddziału terenowego Towarzystwa.
§ 18.
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1. aktywne uczestniczenie w pracach Towarzystwa oraz w programowaniu
jego celów,
2. przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz
Towarzystwa,
3. regularnego opłacania składek,
4. dbanie o dobre imię Towarzystwa oraz jego członków.
§ 19.
1. Członkowie honorowi i wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego
prawa wyborczego, posiadają prawa określone w & 17 niniejszego
statutu.
2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się
z deklarowanych na rzecz Towarzystwa świadczeń oraz do
przestrzegania uchwał i regulaminów władz Towarzystwa.
§ 20.
Członkowstwo Towarzystwa ustaje wskutek:
1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej na
piśmie zarządowi,
2. śmierci członka, pozbawienia praw publicznych lub
ubezwłasnowolnienia,
3. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego
osobą prawną,
4. skreślenia z listu członków,
5. wykluczenia z Towarzystwa – w przypadku naruszenia zasad
statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na
szkodę Towarzystwa,

6. pozbawienia godności członka honorowego, na podstawie uchwały
władzy, która tę godność nadała

Rozdział IV
Struktura organizacyjna i władze
§ 21.
Władzami naczelnymi Towarzystwa są:
1) Walne Zebranie Członkówa.,
2) Zarząd Główny,
3) 3 Komisja Rewizyjna.
§ 22.
1. Jednostkami terenowymi Towarzystwa są oddziały.
2. Do powołania oddziału przez Zarząd Główny wymagany jest wniosek co
najmniej 15 (piętnastu) osób deklarujących przystąpienie do
Towarzystwa lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc
oddział, Zarząd Główny określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.
3. Władzami oddziału są:
1) Walne zebrania członków oddziału,
2) Zarząd oddziału,
3) Komisja Rewizyjna oddziału.
§ 23.
1. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa cztery lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.
2. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz
Towarzystwa w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany
jest spośród nie wybranych kandydatów według kolejności uzyskanych
głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie
może przekroczyć 1/3 (jednej trzeciej) liczby członków pochodzących z
wyboru. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się, jeżeli do końca
kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy.
Walne Zebranie Członków
§ 24.
1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków jest zwyczajne i nadzwyczajne

3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie
regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie:
przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.
5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium
Walnego Zebrania Członków i powołanych na nim komisji.
6. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział delegaci wybrani przez
oddziały Towarzystwa lub wszyscy członkowie Towarzystwa będący
delegatami, posiadający czynne i bierne prawo wyborcze.
7. Delegaci na Walne Zebranie Członków Towarzystwa mogą być
reprezentowani przez ich pełnomocników, na podstawie pisemnego
pełnomocnictwa – z prawem do głosu w sprawach objętych porządkiem
obrad.
§ 25
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny:
1) z inicjatywy własnej,
2) na pisemne żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) ogólnej liczby
zarządów oddziałów,
4) na pisemny wniosek 1/10 (jednej dziesiątej) ogólnej liczby członków
Towarzystwa.
§ 26.
1. Zarząd Główny jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie
Członków w ciągu dwóch miesięcy, od dnia otrzymania żądania lub
wniosku określonych w ust. 1pkt 2-4.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad
sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 27.
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością
głosów przy obecności:
1) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania członków,
2) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, później niż
pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do
głosowania.
2. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
§ 28.
W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Towarzystwa,

2) z głosem doradczym – członkowie honorowi, wspierający i zaproszeni
goście.
§ 29.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalenie programu działania Towarzystwa,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Głównej Komisji
Rewizyjnej,
3) uchwalanie programu obrad Walnego zebrani Członków innych
regulaminów – nie zastrzeżonych dla właściwości innych władz
Towarzystwa,
4) udzielenie lub nieudzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Głównego oraz
członków głównej Komisji Rewizyjnej,
6) uchwalanie zmian statutu
7) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Towarzystwa,
8) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia Towarzystwa z innym
Stowarzyszeniem,
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków
Towarzystwa,
10)rozpatrywanie skarg członków Towarzystwa na działalność Zarządu,
11)podejmowanie uchwał w sprawie powołania przez Towarzystwo innych
organizacji.
§ 30.
Powołanie i odwołanie członków Zarządu Głównego oraz Głównej
Komisji Rewizyjnej wymaga bezwzględnej większości głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków Towarzystwa. W drugim terminie
wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
Zarząd Główny
§ 31.
Zarząd Główny prowadzi sprawy Towarzystwa i reprezentuje je na
zewnątrz.
§ 32.
1. Zarząd składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, wybranych przez
Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd składa się z Prezesa, wiceprezesa i/lub wiceprezesów, skarbnika
oraz innych członków – wybranych na pierwszym posiedzeniu Zarządu
Głównego spośród jego członków.

3. Zarząd Główny konstytuuje się na pierwszym – po wyborach –
posiedzeniu.
4. Zarząd Główny do prowadzenia spraw Towarzystwa może utworzyć
biuro i zatrudnić pracowników. Szczegółowe zasady działania biura
określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
§ 33.
Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
2) realizacja programu i celów Towarzystwa oraz wykonywanie uchwał
Walnego Zebrania Członków,
3) określanie szczegółowych kierunków działania Towarzystwa,
4) uchwalanie okresowych programów pracy Towarzystwa oraz
zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności,
5) przyjmowanie i uchwalanie budżetu Towarzystwa i rocznych
sprawozdań finansowych,
6) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
7) powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych (oddziałów) oraz
określanie zasięgu ich działania i siedzib,
8) zawieszanie w czynnościach zarządów oddziałów, jeżeli ich działalność
jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami Statutu lub
uchwałami władz Towarzystwa,
9) określanie wysokości składek członkowskich,
10)zawieszanie uchwał zarządów oddziałów, w razie ich sprzeczności z
przepisami prawa, postanowieniami Statutu oraz uchwałami władz
nadrzędnych,
11)zarządzanie majątkiem Towarzystwa,
12)podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku
nieruchomego i ruchomego Towarzystwa,
13)uchwalanie regulaminów określonych przepisami Statutu, w tym
ramowego regulaminu zarządu oddziału,
14)podejmowanie uchwał o przynależności Towarzystwa do krajowych i
międzynarodowych organizacji,
15)zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i
władzami naczelnymi organizacji,
16)zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków
godności członka honorowego Towarzystwa,
17)rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów oddziałów w sprawach o
ustanie członkowstwa oraz o odmowie przyjęcia w poczet członków,
18)występowanie z wnioskami do Głównego Sądu Koleżeńskiego o
wykluczenie członka zwyczajnego pełniącego funkcję we władzach
Towarzystwa.

§ 34.
W razie zawieszenia zarządu oddziału (& 33 pkt. 8), Zarząd Główny
powołuje zarząd tymczasowy, który pełni swoje funkcje od czasu wyboru
nowego zarządu oddziału przez Walne Zebranie Członków Oddziału.
Główna Komisja Rewizyjna
§ 35.
1. Głowna Komisja Rewizyjna jest władzą Towarzystwa powołaną do
sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu Głównego.
2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu)
członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona
przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
§ 36.
1. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie, przynajmniej raz w roku, kontroli działalności
merytorycznej i finansowej Zarządu Głównego Towarzystwa,
obejmującej celowość, rzetelność, prawidłowość oraz zgodność z
przepisami prawa, postanowieniami Statutu i uchwałami władz
Towarzystwa,
2) przedstawianie zarządowi Głównemu protokołów pokontrolnych
wraz z wnioskami,
3) nadzorowanie komisji rewizyjnych niższego szczebla,
4) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków, w razie
niezwołania go przez Zarząd Główny w terminie lub trybie
ustalonym w Statucie, a także prawo zwołania posiedzenia Zarządu,
5) uchwalenie własnego regulaminu oraz komisji rewizyjnych
oddziałów,
6) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej
działalności oraz zgłaszanie wniosków o udzielenie lub odmowę
udzielenia absolutorium władzom naczelnym Towarzystwa.

Rozdział V
Jednostki terenowe Towarzystwa
§ 37.
1. Zarząd Główny powołuje oddziały, na podstawie przepisów & 6 ust. 2
oraz 22 ust. 1 i 2 Statutu.
2. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie chwały Zarządu
Głównego jeżeli:

1) oddział zaprzestał faktycznej działalności lub nastąpiło zmniejszenie
stanu liczebnego członków oddziału poniżej liczby wymaganej dla
jego powołania – przez okres dłuższy niż rok,
2) zarząd oddziału złożył wniosek o rozwiązanie oddziału.
Walne Zebranie Członków Oddziału
§ 38.
1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą oddziału.
2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne i
nadzwyczajne.
§ 39.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1) uchwalanie programów działania oddziału,
2) powoływanie i odwoływanie: zarządu oraz komisji rewizyjnej,
3) powoływanie i odwoływanie delegatów i ich zastępców na Walne
Zebranie Członków Towarzystwa,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału oraz
udzielanie lub nie udzielanie absolutoriom ustępującym władzom
oddziału.
§ 40.
W Walnym Zebraniu Członków oddziały udział biorą:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie honorowi i przedstawiciele członków
wpierających z terenu działania oddziału, a także członkowie władz
naczelnych i zaproszeni goście.
§ 41.
1. Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje zarząd oddziału,
powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym porządku
obrad i terminie co najmniej na 30 (trzydzieści) dni naprzód – listem
poleconym lub pocztą elektroniczną.
2. Do Walnego Zebrania Członków Oddziału stosuje się odpowiednio
przepisy & 24 ust. 3, 4 i 5 niniejszego Statutu.
§ 42.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków oddziału zwołuje zarząd
oddziału:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Zarządu Głównego,

3) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub komisji rewizyjnej
oddziału,
4) na wniosek co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) liczby uprawnionych do
głosowania członków zwyczajnych oddziału.
2. Zarząd oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Zebranie
Członków Oddziału w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia wystąpienia
żądania lub otrzymania wniosków.
3. W przypadku niezwołania przez zarząd oddziału Walnego Zebrania
Członków Oddziału w terminie określonym w Statucie, Zebranie takie
jest zwoływane przez komisję rewizyjną oddziału.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków oddziału obraduje wyłącznie
nad sprawami, dla których zostało zwołane.
Zarząd oddziału
§ 43.
1. Zarząd oddziału składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech członków, w tym z
Prezesa, wybranego na pierwszym posiedzeniu zarządu oddziału spośród
jego członków.
2. Posiedzenia zarządu oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie
rzadziej niż raz na kwartał.
3. Posiedzenie zarządu zwołuje prezes zarządu oddziału.
§ 44.
Do kompetencji zarządu oddziału należy:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Towarzystwa,
Zarządu Głównego oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału,
2) określanie szczegółowych kierunków działania oddziału,
3) przyjmowanie i uchwalanie budżetu oddziału i rocznego sprawozdania
finansowego,
4) reprezentowanie oddziału na zewnątrz,
5) zarządzanie majątkiem Towarzystwa w ramach posiadanych
pełnomocnictw,
6) zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków i
upoważnień,
7) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich
skreślanie,
8) uchwalanie wniosków o rozwiązanie oddziału,
9) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych walnych zebrań członków
oddziału,
10)składanie sprawozdań ze swej działalności na walnym zebraniu
członków oddziału.

§ 45.
Szczegółowy tryb i zasady działania zarządów oddziałów określa
regulamin uchwalony przez te zarządy, na podstawie regulaminu
wzorcowego uchwalonego przez Zarząd Główny Towarzystwa.
Komisja rewizyjna oddziału
§ 46.
Komisja rewizyjna oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli
nad działalnością zarządu oddziału.
§ 47.
Komisja rewizyjna oddziału składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków,
którzy na swym pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona:
przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
§ 48.
Do kompetencji komisji rewizyjnej oddziału należy:
1) kontrola działalności zarządu oddziału pod względem celowości,
prawidłowości i zgodności z przepisami prawa oraz postanowieniami
Statutu i uchwał władz nadrzędnych,
2) współpraca z Główną Komisją Rewizyjną,
3) przedstawienie zarządowi oddziału uwag, wniosków i zaleceń
pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej
oddziału,
4) zgłaszanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków o
uchylenie uchwały zarządu oddziału sprzecznej z postanowieniami
prawa, Statutem lub uchwałami władz nadrzędnych,
5) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze
swej działalności oraz przedkładanie wniosków o udzielenie lub
nieudzielenie absolutorium zarządowi oddziału.
§ 49.
Komisja rewizyjna oddziału jest obowiązana przeprowadzić kontrolę
działalności zarządu oddziału co najmniej jeden raz w roku.
§ 50.
Członkowie komisji rewizyjnej oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we
władzach Towarzystwa.

§ 51.
Szczegółowy tryb i zasady działania komisji rewizyjnych oddziałów
określa regulamin uchwalony przez te komisje, na podstawie wzorcowego
regulaminu uchwalonego przez Główną Komisję Rewizyjną.

Rozdział VI
Majątek Towarzystwa
§ 52.
1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i inne prawa
majątkowe, w szczególności zaś:
1) dotacje,
2) subwencje,
3) darowizny,
4) spadki i zapisy,
5) dochody z majątku ruchomego, nieruchomego oraz praw
majątkowych przysługujących Towarzystwu,
6) odsetki bankowe,
7) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
8) dywidendy z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych.
2. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Reprezentacja
§ 53.
1. Funduszami i majątkiem Towarzystwa zarządza Zarząd Główny.
2. Dla ważności pism i dokumentów oraz oświadczeń woli, przedmiocie
praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy
dwóch członków Zarządu Głównego działających łącznie.

Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa
§ 54.
1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o
rozwiązaniu Towarzystwa przez Walne Zebranie Członków, wymaga
kwalifikowanej większości 2/3 (dwóch trzecich) głosów, przy obecności
co najmniej 2/3 (dwóch trzecich) członków uprawnionych do
głosowania.

2. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana wywiera skutki prawne od chwili
ich wpisania w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez właściwy
sąd.
3. W przypadku likwidacji Towarzystwa, jego majątek przeznacza się na
rzecz organizacji pozarządowej, której cele są zbieżne z celami
Towarzystwa.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Towarzystwa nie
uregulowanych w Statucie oraz w pozostałych sprawach nie
uregulowanych Statutem, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79,
poz. 855 ze zmianami).

