
STATUT
BIAŁOBRZESKIEGO TOWARZYSTWA KULTURALNEGO

ltel{st jednolity/

Rejestr Stowarzyszeń Sądu Wojewódzkiego w Radomiu nr 54 z dnia 28 czerwca 1991 roku
ze zmianami wprowadzonymi Uchwałq Nr 5/202] Walnego Zgromadzenia Członków
Białobrzeskiego Towarzystwa Kulturąlnego z dnia 8 czerwca 202] roku w sprawie zmian
w st atucie Tow arzy stw a.

R0ZDZLAŁl.
Postanowienia ogólne.

§1
1. Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne zwanę dalej ,,Towarzystwem" zostało utworzone

na mocy ustawy z dńa 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o Stowarzyszeniach lDz. U. Nr 20 poz.I}4
zpóźn. zmianarril t działa zgodnie zprawem obowiąującym w Rzeczpospolitej Polskiej

2. Towarzystwo jeś pozarządowym stowarzyszeniem poĄrtku publicznego, złzeszającym
osoby ftzyczne dzińające natz;elz rozwoju kultury i innych dziędzin Ęcia społecznego, atakże
wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

3. Towarzystwo moze byó członkiem krajowych, zagraricznych i międzynarodowych
organizacji pozarządowych działających na rzecz kultury.

§2
1. Towarzystwo opiera działalność statutową na społecznej pracy swoich członków

i wolontariuszy.
2. Dzińa|ność statutową, w Ęm realizaĄe zadń publicznych, Towarzystwo prowadzi

nieodpłatni e na rzęcz ogółu społeczności.
3. Towarzystwo prowadzi odpłatną dzińalnośó wydawniazą na rzecz ogółu społeczności,

zapev,,niającjednocześnie bezpłatne egzemplarze uprawnionym bibliotekom i autorom.
4. Dochód z działalności poĄrtku publicznego służy wyłącznie realizacji celów

statutowych Towarzystwa.
5. Do realizaili celów statutowych Towarzystwo moze zatrudńaó niezbędną liczbę osób.

6. Dzińalność określona w niniejszym stafucie jest jedyną działalnością Towarzystwa.

§3
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jego włńz
j est miasto Białobrzegi.

§4
Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tyfufu posiada osobowość prawną.

§5
Towarzystwo tltywapieczęci owalnej z herbęm Białobrzegów i napisem w otoku,,Białobrzeskie
Towarzystwo Kulturalne".

§6
Towarzystwo moze wydawaó swoim członkom odznakę orgańzacyjną, po uzyskaniu
zezwolenia zgodnie z obowiązuj ącym prawem oraz legitym acją cńonkowską.



ROZDZLAŁIl
cele i środki dzialania:

§7
Celem Towarzystwa j est:

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 t życia kulturalnego.

4. Współdzińarie z orgarizaĄami charytatywnymi w zakresie pomocy dzieciom i
młodzieży uzdolnionym artystyczrrie.

5. Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej i promowanie regionu poprzęz dzińalnośó
w zakresie ochrony zdtowta, furystyki, kultury ftzycznej, ekologii i ochrony środowiska.

6. Rozwijanie świadomości obywatelskiej i podtrzymywanie tradycji narodowej.

7. Stała współpraca z administracją publiczną szkołami, instytucjarri oraz placówkami

upowszechniania kultury w zakresie wszelkich inicjatyw słuzących podnoszeniu kultury

w środowisku.

§8
Realizację celów określonych * § 7 Towarzystwo prowadzipoprzez:

1. Wspieranie organizacyjne i finansowe inicjatyw twórczych społeczeństwa.

ż. 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. Współdzińanie z władzami samorządowymi, placówkami i organizacjami społecznymi

na tzecz tworzenia i rozwoju wartości kulturatnych.

5. Przyjmowanie zadafi publicznych do realizacji w trybie określonym w ustawie

z 24 kwięhria 2003 r. o dzińalności pożytku publicznego i wolontariafu (składanie ofert,

zawieranie umów, realizacjazadń, prowadzenie rachunkowości, sprawozdawczość).

6. Pozyskiwanie funduszy na finansowanie działalności statutowej, w tym na działalność
poĄĄku publicznego.

7. Współpraca z redakcjami środków masowego przekazu oraz innymi zawodowymi

instytucjami artystycznymi w celu uzyskiwania możliwości prezentowania dorobku

Towarzystwa.

RaZDZIAŁIIl
Członkowie Towarrystwa - ich prawa i obowĘki.

§9
Członkiem Towarzystwa może byó kazdy pełnoletni obywatel który:

a) zgłosił pisemną deklarację o przystąpieniu do Towarzystwa,
b) v,ryraża zairrteresowanie wartościami kultury, w tym kultury regionalnej i pragnie twórczo

przyczynić się do jej dalszego rozwoju,
c) został przyjęty napodstawie uchwały Zarądu.

§10
Każdy członek Towarzystwa ma prawo:

a) uczestniczeńa i wnioskowania na Walnym Zebraniu Członków oraz wyboru

i wybieralności władz Towarzystwą



b) uczestlriczeńaw pracach odpowiednich sekcji zgodnie ze swoimi zainteresowaniami,
' c) noszenia odznaki Towarzystwa.

§ 11

Każdy członek Towarzystwa ma obowipek:
a) popierania dzińalności Towarzystwa w granicach §woich możliwości,
b) przestrzegania statutu oraz uchwał włńz Towarzystwą
c) propagowania haseł i idei Towarzystwa otaz zjednywania mu członków

i sympatyków,
d) regularnego wpłacania składek członkowskich.

§12
Utrata praw członkowskich następuje przezi

a) pisemne wysĘpienie do Zarządu Towarzystwa po uiszczeniu wszelkich zalegĘch
składek,

b) wykreślenie uchwałą Zarządu za zńegańę ze składkami członkowskimi przez okres
24 miesięcy,

c) wykluczenie uchwałą Zarządu za czyn ńe honorowy lub dzińanie na szkodę
Towarzystwa.

ROZDZIAŁ IV
Władze Towarrystwa:

a/ walne zebrańe cźonków
bl7,aruąd
ci KomisjaRewizyjna

al walne zebranie członków
§13

Walne Zebranie Członków jest najwyZsą władzą Towarzystwa zwoływane ptzez Zarząd raz
w roku, na co najmniej l0 dni przed terminem.

§14
Do kompetencji Walnego Zebrańa Członków należy:
a) roąpatrywanie sprawozdńz dńałalnościZaruądu Towarzystwa i ich ocena,

b) rozpatywanie sprawozdan Komisji RewĘjnej i udzielanie absolutorium
poszczególnym członkom Zarządu,

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie programu prac oraz budżefu,
d) zrriana stafufu,

e) wybór włńz Towarzystwą
f) rozstrzyganie wniosków w sprawach majątku Towarzystwą
g) ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz terminu ich płatności,

h) decydowanie w tych wszystkich sprawach, w których statut nie upowazria innych organów
Towarzystwą
i) podejmowanie uchwał w sprawie rozlftryania Towarzystwa.

§15
1. Walne Znbrańę Członków jest władne do podejmowania uchwał:

- w I terminie, w czasie określonym w porządku obrad, przy obecności co najmniej %

liczby członków,
- w II tenninie, po upływie 15 minut od pierwszego terminu, bez względu na ilość

obecnych członków.



2. Uchwały są podejmowane aWVJą większością głosów, z wyjątkiem uchwał dotyczących
zmiany statutu irozitązańa Towarzystwa i§ 27 statatul,
3. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane za
i przeciw uchwale.

§16
1. Głosowanie na Walnym Zebraniu Członkówjest jawne,

2. Wybór władz Towarzystwa odbywa się w głosowaniu tajnym,
3. We wszystkich sprawach głosowanie tajne może uchwalić Wa]ne Zebtante Członków zvłykłą
większością głosów.

bl Zaruąd Towarzystwa

§17
1. Zarąd składa się z: prezesa, zastępcy prezesą sekretarzą skarbnika i jednego cńonka,
wybranych ptzez Walne Zebtanie Członków na okres 3 lat.

2. Walne Zebrańę Członków wybiera również dwóch zastępców członków Znzą&l.
3. Mandaty członków Zarądu lvygasają z dŃą wyboru ptzęz Walne Zebrańę Członków
nowego Z,arządu
4. Ustępuj ący członko wie Zarządu mo gą być wybierani ponownie.

§18
Zaruąńwinien się Ńons§rtuować najpózriej w ciągu 7 dni od dnia wyborów.
W razię usĘpienia któregokolwiek z członków w czasie kadencji, w jęgo skład
w Ębie kolejności - wchodzi jeden z dwóch zastępców członków, wybranych przez Walne
zebrańe członków.

§19
Do zakresu dzińańa Zarząda nalefi :

a) reprezentowanie Towarzystwa na zewnąttz,
b) kierowanie sprawami Towarzystwą
c) realizowanie uchwał Walnego Zebrańa Członków,
d) zwoływanie Walnych Zębrń Cżonków,
e) sporządzanie sprawozdńrocznych oraz przedstawianie ich Walnemu Zębraniu Członków do
rczpatrzeńa,
f) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków,
g) administracja majątkiem i funduszami Towarzystwa zgodnie z przepisami

prawnymi oraz uchwalonym przęz Walne Zebrańę Członków budżetem,
h) powoĘwanie i ronłiązywarrie sekcji zainteresowń, nadzorowanie ich działalności.

§20
Uchwały Zarządu zapadĄą zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej

Yz licńy członków Zatądu.
c/ Komisja RewĘjna

§21
Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków wybranych przfrz Walne
zebrańę członków na okres 3 lat.

Walne Zębrańe Członków wybiera równieź jednego zastępcę członka Komisji Rewizyjnej.

§22
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych organów władry
Towarzystwa. W razie ustąpienia cńonka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji w jej

skład wchodzi wybrany przez Walne Zebrańę Członków zastępca członka.



§23
Komisja Rewizyjna czuwa nad całoksztahem działalności Towarzystwa.
Ma ona prawo dokonywania swych czynności w kazdym czasie, a obowiąkiem jej jest

sprawdzić przynajmniej raz w roku wszystkie księgi, dokumenty i stan majątkowy.

R:aZDZIAŁY
Majątek Towarzystwa.

§24
1. Maiątek Towarzystwa stanowią:

a/ wpisowe i składki członkowskie,
b/ dochody z dzińalności stafutowej,

c/ darowizny i dotacje.

2. Cały dochód Towarzystwa ptzeznaczony 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 upoważnio ne przez Zarząd.

§26
Zaruąd może dokonać darowizny na cele społeczro-1żyteczne, a między innymi: oświatowo-
wychowawcze, kulturalne, w §m także rwiązarte z budownictwem dla potrzeb kultury.

§ 26a

I. Zarząd Towarzystwa nie może nikomu /ani osobom ttzycznym. ani osobomprawnym/

udzielać poĘczek, ań zabezpieczenia zobowiązan majątkiem Towarzystwa.
2. Majątek Towarzystwa nie może być przekazarty członkom Towarzystwa, członkom jego

organów lub pracownikom oraz ich osobom bliskim, na zasadach innych niż w stosunku do osób

trzecich, w szczególności jeżeli to przekazańe następuje bezpłatnie lub na zasadach

preferencyjnych.

3. Majątek Towarzystwa nie moze być wykorzystywany natzęcz członków, członków organów

lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niZ w stosunku do osób trzecich,
chybą 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 człotlkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub
pracownicy oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ VI.
Zmiana statutu irozsviązanie się Towaruystwa.

§27
Zmiana statutu i rozwlęańe się Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zębrania

Członków podjętej większościąZl3 głosów członków obecnych na Walnym ZebrańuCzłonków.
Uchwały te mogą byó podjętę ptzez Walne Zębrańe Członków, w którym uczestniczy

co najmniej 50Yo członków Towarzystwa.

§28
W razie podjęcia uchwały o tozńryańu Towarzystwa, Walne Zebrańe CzłoŃów decyduje

o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powołuje Komisję Likwidacyjną.

ś6,ń"cr(l,a


