S T A T U T
STOWARZYSZENIA
"RACŁAWICKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE"
w RACŁAWICACH

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne
§1
1. Towarzystwo nosi nazwę "Racławickie Towarzystwo Kulturalne"
i zwane jest w dalszych postanowieniach statutu "Towarzystwem".
2. Towarzystwo

jest

stowarzyszeniem

zarejestrowanym

i

posiada

osobowość prawną.
§2
1. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar całej Polski
2. Siedzibą władz Towarzystwa jest wieś Racławice.
§3
Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
§4
Towarzystwo ma prawo używania pieczęci o treści - "Racławickie
Towarzystwo Kulturalne w Racławicach"

§5
Racławickie Towarzystwo Kulturalne jest członkiem Unii kościuszkowskiej
i realizuje jej cele.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania
§6
Celem Towarzystwa jest
a) Podejmowanie działań w zakresie kulturalnego rozwoju wsi Racławice
i gminy Racławice,
b) Opieka nad zabytkami historycznymi gminy Racławice,
c) Popieranie rzemiosła i sztuki ludowej, eksponowanie ich wartości
kulturalnych i artystycznych przy równoczesnym uwzględnieniu osiągnięć
i tradycji kulturalnych regionu gminy i okolic.
§7
Cele określone u § 6 Towarzystwo realizuje poprzez
a) Inicjowanie i popieranie, pomaganie w realizacji uraz realizowanie ważnych
dla mieszkańców gminy zadań kulturalnych,
b) Współdziałanie w powyższym zakresie z samorządem gminy i instytucjami
publicznymi,
c) Pomaganie w opracowywaniu założeń planów i projektów w dziedzinie
kulturalnej,
d) Organizowanie odczytów, wycieczek i zebrań,
e) Współpracę

z

Wojewódzką

Komisją

Ochrony

Przyrody,

PTTK,

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i organizacjami społecznymi,
których zainteresowania idą w kierunku ochrony zabytków, ochrony

przyrody i działalności kulturalno-oświatowej,
f) Organizowanie
o Racławicach,

Muzeum

w

organizowanie

Racławicach,
biblioteki

gromadzenie

wydawnictwa

o

pamiątek
Tadeuszu

Kościuszce,
g) Prowadzenie badań nad przeszłością Ziemi Racławickiej, inicjowanie prac
wykopaliskowych, zbieranie pieśni, legend i innych materiałów etnicznych
związanych z regionem,
h) Organizowanie imprez kulturalnych powiązanych z historią i tradycjami
regionu,
i) Nawiązywanie współpracy ze środkami masowego przekazu, celem
popularyzacji działalności stowarzyszenia,
j) Czynienie starań o wydanie monografii o Ziemi Racławickiej i przewodnika
turystycznego wespół z PTTK.

ROZDZIAŁ III.

Członkowie - ich prawa i obowiązki
§8
1. Członkiem Towarzystwa może być każdy pełnoletni obywatel kraju, który
pragnie wnieść swój układ pracy społecznej w urzeczywistnianiu celów
Towarzystwa i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Towarzystwa.
2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje
na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa.
§9
Członkowie mają prawo
a) Czynnego i biernego wyboru do Władz Towarzystwa,

b) Korzystania z pomocy i urządzeń Towarzystwa,
c) Zgłaszać wnioski dotyczące Towarzystwa.
§10
Członkowie są obowiązani
a) Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa,
b) Przestrzegać

postanowień

statutu,

regulaminów

i

uchwał

Władz

Towarzystwa,
c) Regularnie opłacać składki członkowskie
d) Propagować hasła, zadania, idee stowarzyszenia oraz zjednywać mu
członków i sympatyków.
§ 11
Członkostwo wygasa przez
a) Dobrowolne wystąpienie z Towarzystwa zgłoszone na piśmie,
b) Skreślenie z listy członków z powodu nieopłacania składek członkowskich
przez okres 1 roku,
c) Wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,
d) Skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową
utraty praw publicznych, bądź za czyn popełniony z niskich pobudek,
e) Śmierć członka.

ROZDZIAŁ IV

Władze Towarzystwa
§ 12
1. Władzami Towarzystwa są
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd Towarzystwa,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński.
2. Kadencja Władz trwa cztery lata.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą Władzą Towarzystwa.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 14
Do kompetencji Walnego Zebrania należy
1. Uchwalanie programu działalności Towarzystwa.
2. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu Towarzystwa, Komisji
Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
3. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez zarząd
Towarzystwa, komisję Rewizyjną, Sąd Ko1eżeński, członków.
4. Wybór Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.
5. Uchwalanie zmian statutu.
6. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa.
7. Ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego.

8. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego
Zebrania.
§ 15
1. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata.
2. O terminie Walnego Zebrania wraz z proponowanym projektem porządku
obrad Zarząd Towarzystwa zawiadamia członków oraz władzę
rejestracyjną, co najmniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania,
§ 16
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane
a) Na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa,
b) Na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) Na pisemny wniosek, co najmniej 1/3ogólnej liczby członków.
2. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie trzech
miesięcy od dnia otrzymania żądania /wniosku/ lub podjęcia uchwały.
§ 17
W Walnym Zebraniu Członków udział biorą
1. Z głosem decydującym - członkowie Towarzystwa
2. Z głosem doradczym - osoby zaproszone
§ 18
Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów-,
przy obecności, co najmniej 1/2 /ogólnej liczby członków uprawnionych do
głosowania, o ile dalsze postanowienia statutu nie
Stanowią inaczej.

§ 19
Zarząd Towarzystwa składa się z 11 osób
Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce
członków ustępujących w liczbie nieprzekraczającej 1/3 ustalonego składu
Zarządu,
§ 20
Do zakresu działania Zarządu Towarzystwa należy
1. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
2. Ustalenie planów działalności i budżetu Towarzystwa oraz zatwierdzanie
sprawozdań z ich wykonawstwa.
3. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Towarzystwa.
4. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków.
5. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz.
6. Podejmowanie uchwał w sprawach Towarzystwa nienależących do
właściwości innych Władz.
7. Kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa.
8. Opracowywanie projektów planów działalności i budżetu Towarzystwa.
9. Inicjowanie i prowadzenie innych prac wynikających ze statutu.
§ 21
1. Posiedzenia Zarządu Towarzystwa zwoływane są przez Prezesa lub jego
zastępców, nie rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące.
2. Uchwały Zarządu Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów
przy obecności, co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu.

§ 22
Zarząd Towarzystwa wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w
głosowaniu jawnym lub tajnym, w następującym składzie-prezes, trzech
wiceprezesów, sekretarza, skarbnika, pięciu członków Zarządu. O sposobie
głosowania decyduje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.
§ 23
Organizację i tryb pracy Zarządu Towarzystwa określa regulamin uchwalony
przez Zarząd Towarzystwa.

C. Komisja Rewizyjna
§ 24

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Towarzystwa.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, która wybiera spośród
siebie przewodniczącego.
3. Postanowienia w §19 ust.2 stosuje się odpowiednio.
§ 25
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy.
1. Kontrola całokształtu działalności a w szczególności gospodarki
finansowej Towarzystwa.
2. Kontrola opłacania składek członkowskich.
3. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną
działalności

i

wnioskami

dotyczącymi

ustępującemu Zarządowi Towarzystwa,

udzielania

absolutorium

4. Przedstawienie

Zarządowi

wniosków

w

sprawie

działalności

Towarzystwa.
5. Uchwalanie regulaminu pracy Komisji rewizyjnej.
§ 26
1. Kontrola całokształtu działalności Towarzystwa odbywa się, co najmniej
raz w roku.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy
obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

D. SĄD KOLEŻEŃSKI
§ 27
1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków i wybiera spośród siebie
przewodniczącego i sekretarza.
2.Postanowienia § 19 ust.2 stosuje się odpowiednio.
§ 28
Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i
rozstrzyganie spraw członków Towarzystwa dotyczących nieprzestrzegania
statutu, regulaminu i uchwał Władz Towarzystwa, naruszanie zasad
współżycia społecznego oraz spraw powstałych na tle działalności w
Towarzystwie.
§ 29
1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary

a) Upomnienie,
b) Zawieszenie w prawach członka Towarzystwa na okres od trzech
miesięcy do dwu lat,
c) Wykluczenie z Towarzystwa.
2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie w ciągu 30 dni
od otrzymania orzeczenia do Zarządu Stowarzyszenia.
3. Organizację i tryb pracy Sądu Koleżeńskiego określa regulamin
uchwalony przez Walne Zebranie.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK TOWARZYSTWA
§ 30
Majątek Towarzystwa stanowią.
1. Wpływy z wpisowego i składek członkowskich.
2. Wpływy z działalności statutowej.
3. Dotacje.
4. Zapisy i darowizny.
§ 31
1. Oświadczenia w sprawach majątkowych Towarzystwa składają dwie
osoby-prezes lub wiceprezes i skarbnik.
2. Do ważności pism dokumentów wymagane są dwa podpisy - prezesa lub
wiceprezesa oraz sekretarza zarządu Towarzystwa.
§ 32
Wszelkie postanowienia Władz Towarzystwa zmierzające do uszczuplenia

majątku Towarzystwa, wymagają zgody władzy rejestracyjnej.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa
§ 33
1. Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa wymagają uchwały
Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów, co
najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu
Towarzystwa, zadecyduje ono o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i
powoła Komisję Likwidacyjną.
3. Uchwała Walnego Zebrania członków o przeznaczeniu majątku
Towarzystwa wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

