STATUT
Towarzystwa Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „Fara Końskowolska”

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1

Stowarzyszenie - Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „Fara
Końskowolska”, zwane w dalszej części Towarzystwem, jest stowarzyszeniem
zarejestrowanym i zgodnie z ustawą z dnia 07.04.1989 — Prawo o stowarzyszeniach
(Dz.U. z 2001r. Nr 79 poz. 855 z późn.zm.) posiada osobowość prawną.
Towarzystwo posiada także status Organizacji Pożytku Publicznego i działa na mocy
ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.
z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn.zm.)
§2
Towarzystwo działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
Dla realizacji swoich celów Towarzystwo może prowadzić działalność poza granicami
kraju.
§3
Siedzibą Towarzystwa jest Końskowola.
§4
Towarzystwo jest organizacją autonomiczną, niezależną od organów administracji
państwowej oraz od jednostek samorządu terytorialnego.
§5
Towarzystwo jest organizacją dobrowolną i otwartą dla wszystkich spełniających
wymogi Rozdziału III.
§6
Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnym celu działania, na warunkach określonych w statutach tych organizacji.
§7
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Towarzystwo posiada własną pieczęć oraz może używać emblematów i znaków o
wzorze ustalonym przez Zarząd.
§8
Działalność Towarzystwa opiera się na społecznej pracy swoich członków.
Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
Rozdział II
Cele i zadania Towarzystwa
§9
Celem działania Towarzystwa jest w szczególności:
1) ochrona i odnowa zabytkowego zespołu Kościoła Parafialnego i innych
obiektów, które stanowią integralny element dziedzictwa kulturowego
Końskowoli;
2) dążenie do zapewnienia wysokiego poziomu rozwoju moralnego, społecznego i
kulturalnego członków społeczności lokalnej;
3) upowszechnianie wśród młodzieży idei zaangażowania w życie społeczne,
narodowe i chrześcijańskie;
4) integracja środowiska lokalnego, poprzez rozwijanie w społeczności lokalnej
ruchu samopomocowego, niesienie pomocy wszystkim potrzebującym,
zwłaszcza dzieciom - ofiarom wypadków, zapobieganie patologiom społecznym
oraz podejmowanie działań na rzecz grup marginalizowanych;
5) wspieranie inicjatyw społecznych;
§ 10
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1. publiczne zabieranie głosu w sprawach będących przedmiotem
zainteresowania Towarzystwa;
2. prowadzenie działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej;
3. organizowanie spotkań służących wymianie poglądów, konferencji,
seminariów i innych imprez;
4. podejmowanie przedsięwzięć gospodarczych i kulturalnych mających na celu
pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych;
5. współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego i administracji
rządowej;
6. współpracę z innymi organizacjami stawiającymi sobie podobne cele;
7. podejmowanie innych działań w celu realizacji działalności statutowej;
8. prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
§ 11
1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z ogólnymi
przepisami prawa, z tym że dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej może być
przeznaczany jedynie na realizację celów statutowych Towarzystwa i nie może być
przeznaczany do podziału między jego członków;
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2. Przedmiotem działalności gospodarczej będzie działalność produkcyjna, handlowa
i usługowa:
1) działalność wydawnicza — zarówno w zakresie wydawania książek (58.11Z PKD), gazet (58.13Z - PKD), czasopism i wydawnictw periodycznych (58.14Z —
PKD), jak również pozostała działalność wydawnicza (58.19Z — PKD);
2) handel detaliczny obejmujący w szczególności sprzedaż detaliczną w
niewyspecjalizowanych sklepach (47.19Z — PKD), sprzedaż detaliczną książek
prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach (47.61Z — PKD), sprzedaż gazet i
artykułów piśmiennych prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach (47.62Z
— PKD), sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach (47.78Z—PKD);
3) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10A – PKD)
4) usługi turystyczne w zakresie oferowania zakwaterowania (55.20Z — PKD);
5) organizowanie kursów i szkoleń (55.20Z — PKD);
6) działalność reklamowa (73.11Z — PKD), działalność związana z
organizowaniem wystaw, konkursów i festiwali (90.04Z — PKD),
funkcjonowaniem bibliotek (9101A — PKD), muzeów (91.02Z — PKD);
7) działalność z zakresu pomocy społecznej (88.99Z — PKD);
8) działalność organizacji członkowskich (94.99Z — PKD);
§ 12
Działalność Towarzystwa, działającego jako Organizacja Pożytku Publicznego,
określona w 9 pkt 2 jest działalnością nieodpłatną, natomiast działalność określona w
§ 9 pkt 1 i § 9 3-5 jest odpłatna.
Rozdział III
Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki
§ 13
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1) zwyczajnych;
2) wspierających;
3) honorowych.
§ 14
1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać:
a) osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw publicznych;
b) osoba niepełnoletnia posiadająca zgodę ustawowych przedstawicieli;
2. Warunkiem przyjęcia nowego członka jest:
a) złożenie pisemnego wniosku do Zarządu Towarzystwa
b) uzyskanie pisemnej rekomendacji od dwóch członków Towarzystwa;
c) złożenie deklaracji przystąpienia do Towarzystwa;
3. Uchwałę o przyjęciu w poczet członków Towarzystwa, po spełnieniu warunków
określonych ust. 2, podejmuje Zarząd, w terminie 30 dni od daty złożenia deklaracji.
4. W przypadku podjęcia uchwały o odmowie przyjęcia w poczet członków
Towarzystwa, Zarząd zawiadamia zainteresowanego na piśmie w terminie 14 dni od
daty podjęcia uchwały.
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§ 15
1. Członek zwyczajny ma prawo:
1)
uczestniczyć we wszystkich formach działania Towarzystwa;
2)
biernego i czynnego prawa wyborczego;
3)
wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących Towarzystwa;
4)
rekomendować kandydatów na nowych członków Towarzystwa;
5)
korzystać z lokali i urządzeń Towarzystwa na zasadach określonych przez
Zarząd;
6)
posługiwać się emblematami i znakami Towarzystwa oraz posiadać
legitymację członkowską;
2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1)
dbania o dobre imię Towarzystwa;
2)
uczestniczenia w realizacji zadań statutowych Towarzystwa;
3)
stosowania się do postanowień Statutu i władz Towarzystwa;
4)
terminowo opłacać składki członkowskie;
§ 16
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna prawna lub inna jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli wyrazi wolę wspierania
działalności Towarzystwa;
2. Członka wspierającego przyjmuje uchwałą Zarząd, po zapoznaniu się z
przedstawionymi przez wnioskodawcę formami i warunkami wsparcia, które zechce
on udzielić Towarzystwu;
3. Członek wspierający uczestniczy w działaniach Towarzystwa sam (w przypadku
osoby fizycznej) lub za pośrednictwem swojego przedstawiciela (w przypadku osoby
prawnej lub innej jednostki nieposiadającej osobowości prawnej);
4. Członek wspierający ma wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem
czynnego i biernego prawa wyborczego.
§ 17
1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla środowiska
lokalnego;
2. Nadanie tytułu Członka Honorowego Towarzystwa następuje w wyniku uchwały
Walnego Zgromadzenia;
3. Członkowi honorowemu przysługują wszystkie prawa członka zwyczajnego z
wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego;
4. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w pracach władz Towarzystwa z głosem
doradczym;
5. Członek honorowy podlega obowiązkom nałożonym postanowieniami niniejszego
statutu z wyjątkiem opłacania składek członkowskich;
§ 18
1. Utrata członkostwa w Towarzystwie następuje w przypadku:
1) śmierci członka;
2) dobrowolnej rezygnacji z członkostwa złożonej
Towarzystwa;
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piśmie

Zarządowi

3) skreślenia z listy członków na skutek nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą
składek członkowskich przez okres 3 miesięcy, przy czym skreślenie następuje
po wcześniejszym, pisemnym upomnieniu;
4) decyzji Zarządu za rażące naruszenie przepisów statutu i uchwał władz
Towarzystwa, a także za działalność przynoszącą szkodę Towarzystwu lub
członkom;
5) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
2. Pisemny wniosek o wykluczenie z listy ma prawo złożyć do Zarządu każdy członek
Towarzystwa.
§ 19
1. W sprawach członkowskich Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością
głosów swojego nominalnego składu.
2. Od uchwał Zarządu przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa, złożone za pośrednictwem Zarządu, najpóźniej na 14 dni przed datą
Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie zmienia decyzję Zarządu większością 2/3 głosów w obecności
50% członków zwyczajnych.
Rozdział IV
Władze Towarzystwa
§ 20
1. Władzami Towarzystwa są:
1) Walne Zgromadzenie;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna;
2. Zarząd Towarzystwa może powoływać doraźne lub stałe komisje opiniodawczo
doradcze. Skład tryb działania i zadania komisji określa Zarząd w formie uchwały.
3. Kadencja władz Towarzystwa trwa trzy lata.
4. Jeżeli Walne Zgromadzenie po ustaniu kadencji nie wybierze któregokolwiek
organu, działa on w dotychczasowym składzie przez następną kadencję.
§ 21
1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.
3. Walne Zgromadzenie w trybie zwyczajnym zwoływane jest przez Zarząd co
najmniej jeden raz w roku.
4. Zarząd powiadamia członków Towarzystwa o terminie, miejscu i proponowanym
porządku obrad Walnego Zgromadzenia, co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem
obrad, listem poleconym lub w inny sposób za potwierdzeniem przyjęcia
powiadomienia.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmuje się zwykłą większością głosów
ważnych, oddanych w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem sytuacji określonej w 19 ust.3
i 31 ust. 1.
6. Dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia w pierwszym terminie musi być
obecnych co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. W drugim
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terminie Walne Zgromadzenie podejmuje ważne uchwały zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej 30 % uprawnionych do głosowania.
7. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć zaproszeni goście, ale jedynie z
głosem doradczym.
8. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy jeden z członków Zarządu który wskazuje
Protokolanta spośród członków Towarzystwa. Protokół i uchwały Walnego
Zgromadzenia podpisują Przewodniczący i Protokolant.
§ 22
1. W trybie nadzwyczajnym Walne Zgromadzenie może być zwołane na podstawie:
1) uchwały Zarządu lub Komisji Rewizyjnej;
2) Pisemnego wniosku co najmniej 1/3 ogółu członków zwyczajnych;
2. Walne Zgromadzenie rozpatruje tylko te sprawy. dla których zostało zwołane.
3. Sposób podejmowania uchwał jest identyczny jak w § 21 ust. 5 i 6.
4. Zarząd zwołuje w trybie nadzwyczajnym Walne Zgromadzenie w terminie nie
dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku lub podjęcia uchwały.
§ 23
1. Walne Zgromadzenie stanowi o wszystkich sprawach Towarzystwa nie
zastrzeżonych do kompetencji innych organów.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
1) uchwalanie ogólnego programu działania Towarzystwa;
2) uchwalanie Statutu Towarzystwa i dokonywanie w nim zmian;
3) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego
Zgromadzenia;
4) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz uzupełnienie ich składu;
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji
Rewizyjnej;
6) udzielanie absolutorium Zarządowi Towarzystwa;
7) nadawanie tytułu Członka Honorowego Towarzystwa;
8) rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu w sprawach
członkowskich;
9) ustalanie zaproponowanych przez Zarząd wysokości miesięcznych składek
członkowskich;
10) stanowienie o zasadach gospodarki finansowej Towarzystwa;
11) przyjmowanie na rzecz Towarzystwa zapisów i darowizn;
12) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Towarzystwa;
§ 24
1. Organem wykonawczym Towarzystwa jest Zarząd.
2. Zarząd liczy 7 członków.
3. Zarząd wybiera ze swojego składu Prezesa Zarządu, Wiceprezesa, Skarbnika i
Sekretarza Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące,
powiadamiając o terminie i proponowanym porządku obrad wszystkich członków
Zarządu pisemnie lub ustnie, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.
5. W okresie, kiedy prezes nie może pełnić swoich obowiązków, upoważnia do ich
wykonania Wiceprezesa. Jeżeli przerwa w pełnieniu obowiązków przez Prezesa jest
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dłuższa niż 3 miesiące, Wiceprezes przyjmuje obowiązki Prezesa Zarządu, bez
względu na to, czy otrzymał upoważnienie i pełni tę funkcję do najbliższego Walnego
Zgromadzenia;
6. Oświadczenia woli, zobowiązania finansowe i majątkowe podpisują w imieniu
Towarzystwa łącznie: prezes i skarbnik, albo wiceprezes i skarbnik. Jeżeli skarbnik
nie może wykonywać swoich obowiązków, zobowiązania podpisuje za niego
upoważniony przez zarząd pełnomocnik.
7. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej
połowy składu Zarządu, z wyjątkiem sytuacji określonej w 19 ust 1.
§ 25
Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie W jego imieniu;
2) składanie oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa;
3) realizacja programu działania Towarzystwa uchwalonego przez Walne
Zgromadzenie;
4) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
5) kierowanie działalnością bieżącą Towarzystwa zgodnie z postanowieniami
Statutu;
6) zarządzanie mieniem i funduszami Towarzystwa;
7) zatrudnianie pracowników;
8) przyjmowanie nowych członków;
9) pozbawianie członkostwa;
10) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o nadanie członkostwa
honorowego;
11) sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności na Walne Zgromadzenie;
12) zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
13) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o wysokości składek członkowskich;
§ 26
1. Towarzystwo sprawuje bieżącą kontrolę finansową i nadzór nad swoją działalnością
przy pomocy Komisji Rewizyjnej.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy liczby członków Komisji Rewizyjnej.
4. Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego, który zwołuje jej
posiedzenia, prowadzi obrady i składa sprawozdania.
5. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą być powołani członkowie Zarządu, ani
pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia.
§ 27
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działalności Zarządu;
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej
kontroli;
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3) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności, łącznie
z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium;
4) prawo zwołania Walnego Zgromadzenia w trybie nadzwyczajnym,
w przypadku stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd ze swoich
statutowych obowiązków;
Rozdział V
Majątek Towarzystwa
§ 28
1. Majątek Towarzystwa mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze;
2. Właścicielem całego majątku jest Towarzystwo jako osoba prawna;
§ 29
1. Fundusze Towarzystwa pochodzą z:
1) składek członkowskich;
2) darowizn, zapisów i subwencji;
3) wpływów z dotacji, wpłat sponsorskich i ofiarności publicznej;
4) działalności statutowej;
5) prowadzonej działalności gospodarczej;
6) z wpływów przekazywanych na Towarzystwo jako Organizację Pożytku
Publicznego
7) innych wpływów;
2. Zródła finansowania Towarzystwa są jawne. Zarząd zobowiązany jest
do przedstawiania informacji finansowych na każdorazowy wniosek członka
Towarzystwa.
3. Majątkiem Towarzystwa dysponuje Zarząd, zgodnie z wytycznymi Walnego
Zgromadzenia lub wolą donatorów.
§ 3o
Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa
w stosunku do jego członków, członków organów 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, zwanych dalej „osobami
bliskimi”;
2) przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków
organów, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli to przekazanie następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze
statutowego celu Towarzystwa;
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4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
osobiście uczestniczą członkowie Towarzystwa, jego organów lub pracownicy
oraz ich osoby bliskie.
Rozdział VI
Przepisy Końcowe
§ 31
1. Zmiany Statutu i rozwiązanie Towarzystwa wymaga uchwały Walnego
Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów członków zwyczajnych.
2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, majątek Towarzystwa
przechodzi na rzecz Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Znalezienia Krzyża Św.
i Św. Andrzeja Apostoła w Końskowoli.
§ 32
Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się postanowienia
sądowego o zarejestrowaniu Towarzystwa.
Końskowola, dnia 03.09.2004 r.
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