STATUT
BIAŁOBRZESKIEGO TOWARZYSTWA KULTURALNEGO
/tekst jednolity/
Rejestr Stowarzyszeń Sądu Wojewódzkiego w Radomiu nr 54 z dnia 28 czerwca 1991
roku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 1/2007 Walnego Zgromadzenia
Członków Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturalnego z dnia 15 listopada 2007 roku
w sprawie zmian w statucie Towarzystwa.
ROZDZIAŁ I.
Postanowienia ogólne.
§1
1. Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne zwane dalej „Towarzystwem” zostało
utworzone na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo
o Stowarzyszeniach /Dz. U. Nr 20 poz.104 z późn. zmianami/ i działa zgodnie z prawem
obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej
2. Towarzystwo jest pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego,
zrzeszającym osoby fizyczne działające na rzecz rozwoju kultury i innych dziedzin
życia społecznego, a także wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
3. Towarzystwo
może
być
członkiem
krajowych,
zagranicznych
i międzynarodowych organizacji pozarządowych działających na rzecz kultury.
§2
1. Towarzystwo opiera działalność statutową na społecznej pracy swoich członków
i wolontariuszy.
2. Działalność statutową, w tym realizacje zadań publicznych, Towarzystwo
prowadzi nieodpłatnie na rzecz ogółu społeczności.
3. Towarzystwo prowadzi odpłatną działalność wydawniczą na rzecz ogółu
społeczności, zapewniając jednocześnie bezpłatne egzemplarze uprawnionym
bibliotekom i autorom.
4. Dochód z działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji celów
statutowych Towarzystwa.
5. Do realizacji celów statutowych Towarzystwo może zatrudniać niezbędną liczbę
osób.
6. Działalność określona w niniejszym statucie jest jedyną działalnością
Towarzystwa.
§3
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jego
władz jest miasto Białobrzegi.
§4
Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość
prawną.
§5
Towarzystwo używa pieczęci owalnej z herbem Białobrzegów i napisem w otoku
„Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne”.

§6
Towarzystwo może wydawać swoim członkom odznakę organizacyjną, po uzyskaniu
zezwolenia zgodnie z obowiązującym prawem oraz legitymacją członkowską.
ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania:
§7
Celem Towarzystwa jest:
1. Tworzenie warunków do rozwoju twórczości rodzimej, promocja
i upowszechnianie kultury.
2. Kultywowanie i rozwijanie regionalnych tradycji kulturalnych i twórczości
ludowej.
3. Inspirowanie inicjatyw w zakresie twórczości i życia kulturalnego.
4. Współdziałanie z organizacjami charytatywnymi w zakresie pomocy dzieciom
i młodzieży uzdolnionym artystycznie.
5. Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej i promowanie regionu poprzez
działalność w zakresie ochrony zdrowia, turystyki, kultury fizycznej, ekologii i ochrony
środowiska.
6. Rozwijanie świadomości obywatelskiej i podtrzymywanie tradycji narodowej.
7. Stała współpraca z administracją publiczną, szkołami, instytucjami oraz
placówkami upowszechniania kultury w zakresie wszelkich inicjatyw służących
podnoszeniu kultury w środowisku.
§8
Realizację celów określonych w § 7 Towarzystwo prowadzi poprzez:
1. Wspieranie organizacyjne i finansowe inicjatyw twórczych społeczeństwa.
2. Działalność wydawniczą propagującą twórców i region.
3. Organizowanie imprez w ramach społecznej pracy członków Towarzystwa,
z uwzględnieniem postanowień ustawy o zezwoleniach na publiczną działalność
artystyczną, rozrywkową i sportową.
4. Współdziałanie z władzami samorządowymi, placówkami i organizacjami
społecznymi na rzecz tworzenia i rozwoju wartości kulturalnych.
5. Przyjmowanie zadań publicznych do realizacji w trybie określonym w ustawie
z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariatu (składanie ofert,
zawieranie umów, realizacja zadań, prowadzenie rachunkowości, sprawozdawczość).
6. Pozyskiwanie funduszy na finansowanie działalności statutowej, w tym na
działalność pożytku publicznego.
7. Współpraca z redakcjami środków masowego przekazu oraz innymi zawodowymi
instytucjami artystycznymi w celu uzyskiwania możliwości prezentowania dorobku
Towarzystwa.
ROZDZIAŁ III
Członkowie Towarzystwa – ich prawa i obowiązki.
§9
Członkiem Towarzystwa może być każdy pełnoletni obywatel który:

a) zgłosił pisemną deklarację o przystąpieniu do Towarzystwa,
b) wyraża zainteresowanie wartościami kultury, w tym kultury regionalnej
i pragnie twórczo przyczynić się do jej dalszego rozwoju,
c) został przyjęty na podstawie uchwały Zarządu.
§ 10
Każdy członek Towarzystwa ma prawo:
a) uczestniczenia i wnioskowania na Walnym Zebraniu Członków oraz wyboru
i wybieralności władz Towarzystwa,
b) uczestniczenia w pracach odpowiednich sekcji zgodnie ze swoimi
zainteresowaniami,
c) noszenia odznaki Towarzystwa.
§ 11
Każdy członek Towarzystwa ma obowiązek:
a) popierania działalności Towarzystwa w granicach swoich możliwości,
b) przestrzegania statutu oraz uchwał władz Towarzystwa,
c) propagowania haseł i idei Towarzystwa oraz zjednywania mu członków
i sympatyków,
d) regularnego wpłacania składek członkowskich.
§ 12
Utrata praw członkowskich następuje przez:
a) pisemne wystąpienie do Zarządu Towarzystwa po uiszczeniu wszelkich zaległych
składek,
b) wykreślenie uchwałą Zarządu za zaleganie ze składkami członkowskimi przez
okres 12 miesięcy po uprzednim, jednokrotnym i pisemnym upomnieniu,
c) wykluczenie uchwałą Zarządu za czyn nie honorowy lub działanie na szkodę
Towarzystwa.
ROZDZIAŁ IV
Władze Towarzystwa:
a/ Walne Zebranie Członków
b/ Zarząd
c/ Komisja Rewizyjna
a/ Walne Zebranie Członków
§ 13
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa zwoływane przez Zarząd
raz w roku, na co najmniej 14 dni przed terminem.
§ 14
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Towarzystwa i ich ocena,
b) rozpatrywanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej i udzielanie absolutorium
poszczególnym członkom Zarządu,
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie programu prac oraz budżetu,
d) zmiana statutu,
e) wybór władz Towarzystwa,

f) rozstrzyganie wniosków w sprawach majątku Towarzystwa,
g) ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz terminu ich płatności,
h) decydowanie w tych wszystkich sprawach, w których statut nie upoważnia innych
organów Towarzystwa,
i) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Towarzystwa.
§ 15
1. Walne Zebranie Członków jest władne do podejmowania uchwał:
- w I terminie, w czasie określonym w porządku obrad, przy obecności co najmniej
½ liczby członków,
- w II terminie, po upływie 30 minut od pierwszego terminu, przy obecności co
najmniej 15 członków.
2. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał
dotyczących zmiany statutu i rozwiązania Towarzystwa /§ 27 statutu/,
3. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane za
i przeciw uchwale.
§ 16
1. Głosowanie na Walnym Zebraniu Członków jest jawne,
2. Wybór władz Towarzystwa odbywa się w głosowaniu tajnym,
3. We wszystkich sprawach głosowanie tajne może uchwalić Walne Zebranie Członków
zwykłą większością głosów.
b/ Zarząd Towarzystwa
§ 17
1.
Zarząd składa się z: prezesa, zastępcy prezesa, sekretarza, skarbnika i trzech
członków wybranych przez Walne Zebranie Członków na okres 3 lat.
2.
Walne Zebranie Członków wybiera również dwóch zastępców członków Zarządu.
3.
Mandaty członków Zarządu wygasają z datą wyboru przez Walne Zebranie
Członków nowego Zarządu
4. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie.
§ 18
Zarząd winien się ukonstytuować najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wyborów.
W razie ustąpienia któregokolwiek z członków w czasie kadencji, w jego skład w trybie kolejności – wchodzi jeden z dwóch zastępców członków, wybranych przez
Walne Zebranie Członków.
§ 19
Do zakresu działania Zarządu należy:
a) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
b) kierowanie sprawami Towarzystwa,
c) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
d) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
e) sporządzanie sprawozdań rocznych oraz przedstawianie ich Walnemu Zebraniu
Członków do rozpatrzenia,
f) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków,
g) administracja majątkiem i funduszami Towarzystwa zgodnie z przepisami

prawnymi oraz uchwalonym przez Walne Zebranie Członków budżetem,
h) powoływanie i rozwiązywanie sekcji zainteresowań, nadzorowanie ich działalności.
§ 20
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
½ liczby członków Zarządu.
c/ Komisja Rewizyjna
§ 21
Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków wybranych przez
Walne Zebranie Członków na okres 3 lat.
Walne Zebranie Członków wybiera również jednego zastępcę członka Komisji
Rewizyjnej.
§ 22
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych organów władzy
Towarzystwa. W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji
w jej skład wchodzi wybrany przez Walne Zebranie Członków zastępca członka.
§ 23
Komisja Rewizyjna czuwa nad całokształtem działalności Towarzystwa.
Ma ona prawo dokonywania swych czynności w każdym czasie, a obowiązkiem jej jest
sprawdzić przynajmniej raz w roku wszystkie księgi, dokumenty i stan majątkowy.
ROZDZIAŁ V
Majątek Towarzystwa.
§ 24
1. Majątek Towarzystwa stanowią:
a/ wpisowe i składki członkowskie,
b/ dochody z działalności statutowej,
c/ darowizny i dotacje.
2. Cały dochód Towarzystwa przeznaczony jest na cele statutowe.
§ 25
Oświadczenia woli w sprawach majątkowych i finansowych w imieniu Towarzystwa
składają dwie osoby: prezes lub jego zastępca i skarbnik, względnie w szczególnych
przypadkach, dwie osoby upoważnione przez Zarząd.
§ 26
Zarząd może dokonać darowizny na cele społeczno-użyteczne, a między innymi:
oświatowo-wychowawcze, kulturalne, w tym także związane z budownictwem dla
potrzeb kultury.
§ 26a
1. Zarząd Towarzystwa nie może nikomu /ani osobom fizycznym, ani osobom
prawnym/ udzielać pożyczek, ani zabezpieczenia zobowiązań majątkiem
Towarzystwa.
2. Majątek Towarzystwa nie może być przekazany członkom Towarzystwa,
członkom jego organów lub pracownikom oraz ich osobom bliskim, na zasadach innych

niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli to przekazanie następuje
bezpłatnie lub na zasadach preferencyjnych.
3. Majątek Towarzystwa nie może być wykorzystywany na rzecz członków, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu
Towarzystwa.
4. Towarzystwo nie może dokonywać zakupu towarów lub usług na szczególnych
zasadach od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie
jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
ROZDZIAŁ VI.
Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa.
§ 27
Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zebrania
Członków podjętej większością 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu
Członków.
Uchwały te mogą być podjęte przez Walne Zebranie Członków, w którym uczestniczy
co najmniej 50% członków Towarzystwa.
§ 28
W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie Członków
decyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powołuje Komisję Likwidacyjną.

