STATUT
USTECKIEGO
TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO

„AQUA”
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ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne
§ 1.
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Usteckie Towarzystwo Pływackie „AQUA”, w skrócie
UTP „AQUA” zwane w dalszej części statutu „Towarzystwem”.
2. Towarzystwo posiada osobowość prawną i działa w ramach obowiązującego
w Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego oraz na podstawie niniejszego
Statutu.
§ 2.
1. Nazwa Towarzystwa jest prawnie zastrzeżona.
2. W kontaktach zagranicznych Towarzystwo może posługiwać się swoją nazwą
przetłumaczoną na języki obce.
§ 3.
1. Towarzystwo prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i innych
Państw.
2. Siedzibą Towarzystwa jest Miasto Ustka.
§ 4.
1. Barwami Towarzystwa są kolory: żółty, czarny i biały
2. Towarzystwo ma prawo używać pieczęci, odznak, logo według wzorów przyjętych
przez Zarząd Towarzystwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 5.
1. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji,
pośrednio lub bezpośrednio realizujących cele statutowe Towarzystwa.
2. O przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji, o której mowa w ust.1, decyduje
Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów członków zwyczajnych
biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.
§ 6.
1. Towarzystwo opiera swoją działalność na społecznej pracy członków, przy czym
dopuszcza się zlecanie usług członkom Towarzystwa w sferze działalności nie
związanej z działalnością Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.
2. Do prowadzenia swoich spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników lub
zlecać usługi innym osobom.
3. Stosunek pracy z osobami zatrudnionymi w Towarzystwie nawiązuje Prezes
Towarzystwa, z wyłączeniem członków Zarządu Towarzystwa.
4. Stosunek pracy z członkami Zarządu nawiązuje Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej.
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§ 7.
1. Działalność Towarzystwa mogą wspierać osoby nie będące jego członkami jako
wolontariusze.
2. Wolontariuszom, którzy świadczą pracę na rzecz Towarzystwa, można pokryć
niezbędne koszty związane ze świadczoną pracą.
§ 8.
Czas trwania Towarzystwa nie jest ograniczony.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania
§ 9.
Celem działania Towarzystwa jest: rozwój społeczności zamieszkujących obszar
działania Towarzystwa w szczególności poprzez wykorzystanie jego wodnego
potencjału, w tym:
1) umożliwienie dzieciom młodzieży oraz dorosłym rozwijanie umiejętności
pływackich oraz propagowanie i rozwój sportu pływackiego oraz ratownictwa
wodnego,
2) ochrona i promocja zdrowia,
3) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
4) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
5) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
6) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
7) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
8) turystyka i krajoznawstwo;
9) porządek i bezpieczeństwo publiczne;
10)wspieranie sektora rybołówstwa i akwakultury;
11)rozwój przedsiębiorczości;
12)promocja i organizacja wolontariatu;
13)przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

§ 10.
1. Dla osiągnięcia powyższego celu Towarzystwo stosuje następujące środki:
1) organizuje kursy nauki pływania oraz ratownictwa wodnego,
2) prowadzi systematyczne szkolenie sportowe w formie treningów, obozów i innych
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zajęć,
3) organizuje zawody i imprezy sportowe w pływaniu, a także bierze udział
w imprezach organizowanych przez inne kluby i organizacje sportowe,
4) zapewnia odpowiednie warunki do uprawiania sportu poprzez zabezpieczenie kadry
szkoleniowej, bazy sprzętu, środków finansowych,
5) współdziała w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu z właściwymi instytucjami
cywilnymi i wojskowymi, organizacjami, stowarzyszeniami i jednostkami
samorządowymi,
6) prowadzi systematyczną działalność profilaktyczną, rehabilitacyjną i prozdrowotną,
7) realizują wszelkie formy aktywności rekreacyjno – ruchowej w środowisku wodnym,
8) prowadzi działalność na rzecz budowy sportowej bazy pływackiej w Ustce,
9) przeciwdziała uzależnieniom i patologiom społecznym,
10)prowadzi działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa,
11)prowadzi działania na rzecz popularyzacji zawodu rybaka, zachowania tradycji
rybackiej, dywersyfikacji działalności rybackiej z uwzględnieniem wykorzystania jej
potencjału w turystyce i rekreacji, współpracuje ze środowiskiem związanym w
rybołówstwem i akwakulturą,
12)współpracuje z organizacjami działającymi w zakresie zbieżnym z celami
Towarzystwa oraz z jednostkami publicznymi i podmiotami gospodarczymi,
13)realizuje projekty o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym,
14) prowadzi projekty, w ramach których realizowane są cele statutowe Towarzystwa.
2. Towarzystwo może prowadzić działalność odpłatną w zakresie:
1) organizowania i przeprowadzania imprez sportowych dla sportowców zawodowych
lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów
sportowych (PKD 93.11.Z),
2) działalności klubów sportowych (PKD 93.12.Z),
3) pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD
85.51.Z),
4) pozostałej działalności związanej ze sportem (PKD 93.19.Z),
5) pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD
85.59.B)
6) działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (PKD
56.10, PKD 56.21.Z, PKD 56.29.Z., PKD 56.30.Z, PKD 55.10.Z, PKD 55.20.Z, PKD
55.30.Z, PKD 55.90.Z),
7) działalności agentów i pośredników turystycznych (PKD 79.11),
8) działalności organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),
9) pozostałej działalności usługowej w zakresie rezerwacji i działalności z nią
związanych (PKD 79.90),
10) transportu morskiego i przybrzeżnego pasażerskiego (PKD 50.10.Z).
2.
1)
2)
3)

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
wypożyczania sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z),
działalności obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z),
reklamy (PKD 73.1).
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ROZDZIAŁ III
Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki
§ 11.
Towarzystwo tworzą członkowie:
1) zwyczajni,
2) wspierający,
3) honorowi,
4) uczestnicy.
§ 12.
1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna która:
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw
publicznych.
3) cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania, zgodnie z przepisami
obowiązującymi obywateli polskich
4) złoży stosowną deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd Towarzystwa.

§ 13.
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która
zadeklaruje udzielenie Towarzystwu stałej pomocy materialnej i zostanie
przyjęty przez Zarząd Towarzystwa.
2. Osoba prawna może być reprezentowana w Towarzystwie przez swojego
przedstawiciela.
§ 14.
1. Członkiem honorowym zostać może osoba fizyczna, posiadająca szczególne
zasługi dla rozwoju Towarzystwa. Tytuł honorowego członka Towarzystwa
nadaje się na Walnym Zebraniu na wniosek Zarządu Towarzystwa.
2. Członek Honorowy jest zwolniony z uiszczania składek członkowskich.
§ 15.
1. Uczestnikiem może być osoba niepełnoletnia jeżeli:
1) jest zawodnikiem Towarzystwa i przedstawia pisemną zgodę rodziców

(deklaracja członkowska podpisana przez rodziców),
2) opłaca składki członkowskie,

2. Uczestnicy posiadają wszelkie obowiązki i prawa członków zwyczajnych
z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa głosowania nad
uchwałami i decyzjami władz Towarzystwa.
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§ 16.
Pracownikom zatrudnionym w Towarzystwie przysługują prawa i obowiązki członków
zwyczajnych (bez konieczności opłacania składki).
§ 17.
Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:
1) uczestniczyć z głosem decydującym w Walnych Zebraniach,
2) wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,
3) wysuwać wnioski i postulaty wobec władz Towarzystwa, oceniać i poddawać
krytyce ich działalność,
4) brać udział w działalności Towarzystwa,
5) korzystać z urządzeń oraz sprzętu Towarzystwa,
6) reprezentować barwy Towarzystwa w imprezach sportowych.
§ 18.
Członkom wspierającym przysługuje prawo:
1) zgłaszania wniosków do programowej działalności Towarzystwa,
2) udzielania Towarzystwu pomocy w realizacji nakreślonych zadań,
3) korzystania z innych uprawnień przyznanych decyzją Zarządu.
§ 19.
Uczestnikom przysługują prawa wymienione w § 17 podpunkty 3, 4, 5 i 6.
§ 20.
Członkowie Towarzystwa są zobowiązani:
1)
2)
3)
4)

przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i decyzji władz Towarzystwa,
brać czynny udział w pracach, imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
troszczyć się o wysoki poziom moralny, sportowy i dobrą sławę Towarzystwa,
regularnie opłacać składki członkowskie.
§ 21.

Członkostwo ustaje wskutek:
1) wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
2) na wypadek śmierci,
3) zarząd podejmuje decyzję o wykluczeniu w przypadku:
a) działania na szkodę Towarzystwa,
b) nieprzestrzegania statutu.
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ROZDZIAŁ IV
Wyróżnienia i kary
§ 22.
1. Za wzorowe wykonywanie obowiązków, aktywny udział w działalności Towarzystwa
oraz za sukcesy sportowe mogą być przyznawane członkom następujące
wyróżnienia:
1) podziękowanie,
2) nagroda rzeczowa,
3) nagroda pieniężna,
4) nadanie godności członka honorowego,
5) inne przyznane przez Zarząd Towarzystwa.
1. Decyzję o wyróżnieniu podejmuje Zarząd Towarzystwa lub Walne Zebranie na
wniosek członka Towarzystwa.
§ 23.
1. Za łamanie statutu oraz działalność na szkodę Towarzystwa Zarząd może nakładać
na członków następujące kary:
1) upomnienie na piśmie,
2) naganę na piśmie,
3) czasowe pozbawienie praw członkowskich (zawieszenie) ,
4) pozbawienie praw członkowskich ( wykluczenie).
2. Członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania. Odwołanie
należy wnieść w ciągu 14 dni od zawiadomienia o ukaraniu do Zarządu
Towarzystwa, który musi przedstawić je na najbliższym Walnym Zebraniu.
Postanowienie Walnego Zebrania jest ostateczne.

ROZDZIAŁ V
Władze Towarzystwa
§ 24.
1. Władzami Towarzystwa są:
1) Walne Zebranie,
2) Zarząd Towarzystwa,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Władz Towarzystwa trwa 4 lata.
§ 25.
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. Biorą w nim udział wszyscy członkowie Towarzystwa od lat 16.
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3. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
4. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Towarzystwa raz w roku jako sprawozdawcze i raz
na 4 lata jako sprawozdawczo- wyborcze.
5. Walne Zebranie nadzwyczajne zwołuje:
1) Zarząd Towarzystwa z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji
Rewizyjnej,
2) Zarząd Towarzystwa na pisemny wniosek 1/3 liczby członków
Towarzystwa,
6. Walne Zebranie nadzwyczajne załatwia tylko te sprawy dla których zostało
zwołane.
§ 26.
W Walnym Zebraniu z głosem decydującym uczestniczą członkowie zwyczajni i honorowi.
§ 27.
1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością
głosów, z wyjątkiem uchwał o zmianach w statucie
i rozwiązaniu Towarzystwa, które wymagają 2/3 głosów
członków i delegatów obecnych na Walnym Zebraniu.
2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniach jawnych
z zastrzeżeniem § 29.
3. Każdemu pełnoprawnemu członkowi przysługuje jeden głos.
§ 28.
1. Walne Zebranie jest ważne przy obecności przynajmniej połowy liczby
pełnoprawnych członków i delegatów.
2. Jeżeli Walne Zebranie nie odbyło się z powodu wymaganej statutowej liczby
członków i delegatów, Zarząd może zwołać je w drugim terminie w tym samym
dniu.
3. Walne Zebranie zwołane w drugim terminie jest ważne bez względu na ilość
obecnych członków i delegatów Towarzystwa.
§ 29.
1. Wybory do władz Towarzystwa, głosowania nad odwołaniem członków organów
Towarzystwa oraz głosowania nad odwołaniem władz Towarzystwa są tajne,
chyba że Walne Zebranie lub uczestnicy zebrania założycielskiego zdecydują
inaczej.
2. W przypadku uzyskania przez kandydatów na członków władz równej liczby
głosów przeprowadza się głosowanie wśród tych kandydatów, którzy uzyskali
taką sama liczbę głosów.
§ 30.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej, bilansów
rocznych oraz udzielania absolutorium władzom,
2. Ocena pracy Zarządu Towarzystwa.
3. Wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
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4. Odwołanie poszczególnych członków władz Towarzystwa.
5. Ustalanie i aktualizacja regulaminów związanych z wynagrodzeniami lub dietami
dla członków organów Towarzystwa.
6. Zlecanie zadań Komisji Rewizyjnej.
7. Nadanie godności Honorowego Członka Towarzystwa.
8. Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu Towarzystwa oraz rozwiązaniu
się Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku.
9. Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach wniesionych do porządku obrad
przez władze Towarzystwa lub jego członków.
§ 31.
1. Zarząd jest organem wykonawczym Walnego Zebrania.
2. Zarząd składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Prezesa,
Wiceprezesa i Skarbnika.
3. Członek Zarządu może zostać odwołany ze swojej funkcji przez Walne Zebranie
Członków na wniosek pozostałych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 2/3
Członków Towarzystwa.
4. Odwołanie Członka Zarządu odbywa się w głosowaniu tajnym, chyba że Walne
Zebranie Członków Zdecyduje inaczej.
5. Zarząd może zostać odwołany przez Walne Zebranie Członków na wniosek Komisji
Rewizyjnej lub 2/3 Członków Towarzystwa.
6. Odwołanie Zarządu odbywa się w głosowaniu tajnym, chyba że Walne Zebranie
Członków Zdecyduje inaczej.
7. Podstawa do złożenia wniosku o odwołanie członka władz Towarzystwa zawiera się
w pkt. 3 § 21. Podstawa do odwołania członka władz Towarzystwa może być
również uchylanie się przez niego od uczestnictwa w pracach organu, którego
jest członkiem.
8. Podstawą do odwołania Zarządu Towarzystwa może być:
a. działanie sprzeczne z prawem,
b. działanie sprzeczne ze Statutem i wewnętrznymi
regulaminami Towarzystwa,
c. niestosowanie się do uchwał Walnego Zebrania,
d. brak aktywności w pracach władz,
e. inne działania na niekorzyść Towarzystwa.
1. Członkiem Zarządu może zostać osoba, która nie została skazana prawomocnym
wyrokiem sądowym i wobec, której nie toczy się żadne postępowanie przed
sądami powszechnymi za przestępstwa o charakterze karnym.

§ 32.
1. Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa zgodnie ze Statutem, uchwałami
Walnego Zebrania i ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności
wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
3. Decyzje Zarządu mogą być podejmowane w formie uchwał przyjmowanych
w głosowaniach jawnych zwykłą większością głosów. Przy równej ilości
głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
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§ 33.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 34.
1. Do obowiązków Zarządu należy:
Wybór Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika Towarzystwa.
Kierowanie i reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz.
Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.
Zatrudnianie, opłacanie i zwalnianie pracowników Towarzystwa.
Pozyskiwanie środków finansowych na działalność Towarzystwa.
Przyjmowanie i wykluczanie członków Towarzystwa.
Ustalanie regulaminów dotyczących wewnętrznej działalności Towarzystwa
z zastrzeżeniem § 30. pkt. 4.
8) Zwoływanie Walnych Zebrań.
9) Organizowanie zawodów sportowych i innych imprez kulturaln - oświatowych.
10)Opracowywanie planów pracy i planów finansowych Towarzystwa oraz
zatwierdzanie planów szkoleniowych.
11)Zarządzanie majątkiem Towarzystwa.
12) Ustalanie wysokości i trybu wnoszenia składek członkowskich.
13)Rozpatrywanie uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej
(w ciągu dwóch tygodni).
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

1. Prawa i obowiązki Prezesa:
1) Zarządzanie oraz reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz w
sprawach organizacyjnych, majątkowych i personalnych.
2) Prezes ma prawo ustanowienia pełnomocników do działania w imieniu
Towarzystwa.
3) Obowiązkiem Prezesa jest wykonywanie wszystkich czynności
związanych z funkcjonowaniem Towarzystwa między posiedzeniami
Zarządu, a nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji organów
statutowych.
4) W przypadku braku możliwości wykonania uchwał organów Towarzystwa
z przyczyn organizacyjnych, finansowych i innych, Prezes zawiadamia
Zarząd o niemożliwości ich wykonania w terminie 14 dni od daty
otrzymania uchwał do realizacji.
§ 35.
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród
siebie Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Członek Komisji Rewizyjnej może zostać odwołany ze swojej funkcji przez
Walne Zebranie Członków na wniosek Komisji Rewizyjnej, Zarządu lub
2/3 Członków Towarzystwa w następujących przypadkach:
3. Odwołanie Członka Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym,
chyba że Walne Zebranie Członków Zdecyduje inaczej.
10

4. Komisja Rewizyjna może zostać odwołana przez Walne Zebranie Członków
na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 2/3 Członków Towarzystwa.
5. Odwołanie Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym, chyba
że Walne Zebranie Członków Zdecyduje inaczej.
6. Podstawa do złożenia wniosku o odwołanie członka władz Towarzystwa
zawiera się w pkt. 3 § 21. Podstawa do odwołania członka władz
Towarzystwa może być również uchylanie się przez niego od
uczestnictwa w pracach organu, którego jest członkiem.
7. Podstawą do odwołania Zarządu Towarzystwa może być:
a. działanie sprzeczne z prawem,
b. działanie sprzeczne ze Statutem i wewnętrznymi
regulaminami Towarzystwa,
c. niestosowanie się do uchwał Walnego Zebrania,
d. brak aktywności w pracach władz,
e. inne działania na niekorzyść Towarzystwa.
1. Członkiem
Komisji Rewizyjnej może zostać osoba, która nie została
skazana prawomocnym wyrokiem sądowym i wobec, której nie toczy
się postępowanie przed sądami powszechnymi za przestępstwa
o charakterze karnym.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może zostać osoba powiązana w żaden
sposób z członkami Zarządu.
§ 36.
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak
nie rzadziej niż raz do roku przed Walnym Zebraniem Członków
Sprawozdawczym.
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący.
3. Decyzje Komisji Rewizyjnej mogą być podejmowane w formie uchwał
przyjmowanych w głosowaniach jawnych zwykłą większością głosów.
Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej.
§ 37.
Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola działalności Towarzystwa, zwłaszcza w sprawach gospodarki finansowej
i majątkowej.
2. Przedstawienie Zarządowi Towarzystwa wniosków i zaleceń pokontrolnych.
3. Składanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu.
4. Składanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi.
5. Współpraca z organami kontrolnymi podmiotów trzecich.
6. Badanie innych spraw powierzonych Komisji Rewizyjnej przez Walne Zebranie
Członków.
§ 38.
1. Władze Towarzystwa mogą wprowadzić do swojego składu nowych członków
w miejsce ustępujących.
2. Uzupełnienie nie może przekroczyć 1/3 składu władz pochodzących z wyboru.
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ROZDZIAŁ VI
Sekcje sportowe Towarzystwa
§ 39.
Towarzystwo posiada dwie sekcje: pływania i ratownictwa wodnego.

ROZDZIAŁ VII
Działalność finansowa, fundusze i majątek Towarzystwa
§ 40.
1. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach
określonych w odrębnych przepisach prawa.
3. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów
statutowych
i nie może być przeznaczony na podział między jego
członków.
4. Towarzystwo ma prawo posiadać majątek w formie środków finansowych,
nieruchomości i innych form własności.
5. Towarzystwo ma prawo przyjmować darowizny, zapomogi, subwencje, dotacje
jak i wypracować środki własne, które przeznaczone są wyłącznie na
działalność statutowo- sportową.

§ 41
Fundusze Towarzystwa stanowią:
1) składki członkowskie.
2) środki pozyskane z działalności odpłatnej.
3) Środki pozyskane z działalności gospodarczej.
4) dotacje i subwencje władz państwowych, instytucji, samorządów, organizacji,
zakładów pracy oraz osób fizycznych.
5) dotacje i subwencje z zagranicy.
6) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
7) dochody z majątku,
8) odsetki od lokat kapitałowych,
9) odpisy od podatku przekazywanych w trybie art. 27 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie,
10)inne wpływy.
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§ 42.
1. Towarzystwo nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem
Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów Towarzystwa oraz osób,
z którymi członkowie 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
w dalszej części Statutu „osobami bliskimi”.
2. Towarzystwo nie może przekazywać majątku na rzecz innych członków, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub
na preferencyjnych warunkach.
3. Towarzystwo nie może udostępniać 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 wykorzystanie bezpośrednio wynika
z postanowień niniejszego Statutu.
4. Towarzystwo nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy lub ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyższych niż rynkowe.
§ 43.
Oświadczenia woli w imieniu Towarzystwa składają łącznie dwaj członkowie Zarządu.

ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe
§ 44.
Zmiana statutu może być uchwalona prze Walne Zebranie Członków większością
2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania, lub
w drugim terminie posiedzenia bez względu na ilość obecnych członków i delegatów
Towarzystwa.
§ 45.
Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania powziętej
większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,
lub w drugim terminie bez względu na ilość obecnych członków i delegatów Towarzystwa.
§ 46.
Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określi jednocześnie tryb likwidacji oraz cel na jaki
zostanie przeznaczony majątek Towarzystwa.
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§ 47.
Prawo interpretacji postanowień regulaminów i innych wewnętrznych przepisów posiada
wyłącznie Walne Zebranie i Zarząd Towarzystwa.
§ 48.
Niniejszy jednolity tekst Statutu został przyjęty Uchwałą Nr 2/2017 Zebrania
Założycielskiego Członków w dniu 19 czerwca 2017r.
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