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STATUT 
 

TOWARZYSTWA ZIEMI KOZIELSKIEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 
 

Tekst z 8 XII 2018 [Tekst jednolity]  

 

§ 1 

Nazwa, teren działalności i siedziba 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Towarzystwo Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu”.  

W dalszym ciągu niniejszego statutu nazywane będzie w skrócie Towarzystwem. 

 

2. Terenem działalności Towarzystwa jest ziemia kozielska, a jego siedzibą „BASZTA”  

w Kędzierzynie-Koźlu (ul. Kraszewskiego 5B).  

 

3. Towarzystwo działa na mocy przepisów prawa o stowarzyszeniach oraz postanowień 

niniejszego statutu. 

 

4. Towarzystwo jest zarejestrowane na czas nieograniczony i posiada osobowość prawną. 

 

5. Towarzystwo posiada i używa pieczęci z nazwą Towarzystwa oraz może wystawiać swoim 

członkom legitymacje członkowskie. 

 

6. Towarzystwo może posiadać znaczek (emblemat) organizacyjny, do noszenia, którego 

uprawnieni są członkowie. 

§ 2 

Cele Towarzystwa 

Towarzystwo, nawiązując do tradycji regionu podejmując działania zmierzające do: 

 

1. Inicjowania różnorodnych badań naukowych związanych z miastem Kędzierzyn-Koźle  

i regionem kozielskim. 

 

2. Szerzenia wiedzy o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości miasta – współdziałając na 

tym odcinku innymi instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, itp. – szczególnie z 

Muzeum Ziemi Kozielskiej.  

 

3. Opieki nad pamiątkami historycznymi, kulturalnymi oraz innymi zabytkami, w tym także 

zabytkami i pomnikami przyrody. 

 

5. Inicjowania lokalnych badań naukowych, twórczości oraz działalności zorganizowanej a 

także udzielania pomocy w tym zakresie miejscowym badaczom, artystom amatorom, 

animatorom, kolekcjonerom, bibliofilom, itp. 
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6. Organizowania konferencji, seminariów, odczytów, wykładów, zebrań dyskusyjnych, 

spotkań, wystaw, zjazdów, wieczorków, pokazów, przedstawień, wycieczek i konkursów o 

charakterze regionalnym zarówno dla członków Towarzystwa, jak i mieszkańców miasta oraz 

regionu.  

 

7. Upamiętniania zdarzeń historycznych, zasłużonych działaczy i postaci tablicami 

pamiątkowymi, kamieniami, pomnikami oraz w inny sposób. 

 

8. Wydawania publikacji o charakterze naukowym, popularnonaukowym i literackim z zakresu 

problematyki historycznej, społecznej, kulturalnej, religijnej i edukacyjnej. 

 

10. Współuczestniczenia w organizowaniu obchodów rocznic lokalnych. 

 

11. Współdziałania z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami dla realizacji 

wyżej wskazanych celów statutowych. 

 

12. Wspierania przedsiębiorczości gospodarczej mieszkańców gminy i współdziałania w tym 

zakresie z organami administracyjnymi. 

 

13. Podejmowania działań zmierzających do integracji mieszkańców gminy. 

 

14. Podejmowania i wspierania działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju środowiska w 

gminie a także poprawy ogólnej jakości życia jej mieszkańców.  

 

15. Działalność statutowa Towarzystwa, prowadzona jest na rzecz ogółu mieszkańców gminy 

Kędzierzyn-Koźle oraz ziemi kozielskiej w sferze działań publicznych w zakresie:  

- podtrzymywania tradycji i świadomości narodowej, regionalnej i kulturowej, 

- działalności wspomagającej rozwój społeczny, gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 

w oparciu o zasoby kultury, 

- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

- krajoznawstwa, 

- kultury, nauki, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 

- ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

- regionalizmu i edukacji obywatelskiej. 

 

§ 3  

1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji 

celów statutowych i cały swój dochód przeznacza na te cele. 

 

2. Działalność gospodarcza prowadzona będzie według zasad rachunku ekonomicznego. W 

tym celu walne zebranie może powołać jednostkę organizacyjną, określając zakres jej 

działalności w statucie. 
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3. Działalnością gospodarczą jest również lokowanie kapitałów w lokatach bankowych. 

Czynności te wymagają podjęcia uchwały przez walne zebranie wraz z udzieleniem 

pełnomocnictwa do działania osobom wybranym na walnym zebraniu. 

 

§ 4 

1. Działalność gospodarcza Towarzystwa rozliczana jest oddzielnie. 

 

2. Wyniki działalności podlegają ocenie Komisji Rewizyjnej i Walnego Zebrania według zasad 

określonych dla działalności Zarządu. 

 

3. Z osobą prowadzącą działalność gospodarczą prezes zarządu zawiera umowę cywilnoprawną 

lub umowę o pracę. 

 

4. Przy prowadzeniu ewidencji księgowej i sprawozdawczości z działalności gospodarczej 

Towarzystwa mają zastosowanie przepisy stosowane przez państwowe osoby prawne. 

 

5. Sprawozdanie finansowe z działalności gospodarczej winno być sporządzone do dnia  

31 stycznia następnego roku kalendarzowego. 

 

§ 5 

Członkowie Towarzystwa 

1. Członkiem Towarzystwa może zostać każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej 

posiadający prawa obywatelskie, wyrażający gotowość realizacji statutowych celów 

Towarzystwa i zobowiązujący się do ich przestrzegania.  

2. Członkiem Towarzystwa może zostać również osoba związana zawodowo, społecznie, 

rodzinnie lub emocjonalnie z ziemią kozielską a będąca obywatelem innego kraju, posiadająca 

prawa obywatelskie, wyrażająca gotowość realizacji statutowych celów Towarzystwa i 

zobowiązujący się do ich przestrzegania.  

 

§ 6 

Obowiązki członków. 

1. Członkowie Towarzystwa są zobowiązani: 

a) realizować w ramach Towarzystwa i poza nim jego cele statutowe, 

b) przestrzegać postanowień statutowych oraz realizować przyjęte zobowiązania, 

szanować postanowienia władz Towarzystwa i brać udział w jego działalności 

organizacyjnej Towarzystwa, 

c) dbać o dobre imię Towarzystwa, 

d) wpłacać regularnie składki ustalone przez władze Towarzystwa, 

e) zjednywać nowych członków w szeregi Towarzystwa. 
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§ 7 

Prawa członków. 

1. Członkom Towarzystwa przysługują prawa:  

a) brania udziału w zebraniach i posiedzeniach, 

b) czynnego i biernego udziału w wyborach (wybierania i wybieralności), 

c) prawa głosu, 

d) odwoływania się od decyzji zarządu i władz Towarzystwa oraz do Walnego Zebrania, 

e) korzystania bezpłatnie lub po obniżonej cenie w zależności od decyzji władz 

Towarzystwa z majątku i imprez organizowanych na rzecz społeczności  

f) zwrotu kosztów podróży i diet za czynności i działania w związku z pracą na rzecz 

Towarzystwa. 

 

§ 8 

1. Utrata praw członkowskich następuje na skutek: 

a) dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie Zarządowi po uiszczeniu wszelkich 

zaległych składek,  

b) śmierci członka Towarzystwa,  

c) nieopłacenia składki członkowskiej przez okres 3 lat, 

d) wykluczenia na mocy uchwały Walnego Zebrania podjętej na wniosek władz 

Towarzystwa za działanie na jego szkodę lub jaskrawe naruszenie postanowień Statutu 

i uchwał władz Towarzystwa, 

e) utraty zdolności do czynności prawnych. 

 

2. Od decyzji o nieprzyjęciu do Towarzystwa, o wykreśleniu lub wykluczeniu przysługuje 

zainteresowanemu odwołanie pisemne do Walnego Zebrania na piśmie, w ciągu dwóch 

tygodni. Do czasu powzięcia decyzji przez Walne Zebranie odwołującemu się nie przysługują 

prawa członkowskie. 

 

3. Wysokość wpisowego i składek członkowskich oraz termin ich płatności ustala Walne 

Zebranie. 

 

§ 9 

Władze Towarzystwa 

1. Władzami Towarzystwa są: 

a) Walne Zebranie, 

b) Zarząd, 

c) Prezydium Zarządu, 

d) Komisja Rewizyjna. 

 

2. Władze wybierane są na 4 lata. Ustępujący członkowie władz mogą być wybierani ponownie. 
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3. Praca we władzach Towarzystwa jest pracą honorową – nieodpłatną. 

 

§ 10 

Walne Zebranie 

Najwyższą Władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie. Zwoływane jest przez Prezesa 

Zarządu. Biorą w nim udział wszyscy członkowie. O terminie i porządku obrad Prezes Zarządu 

powiadamia organ nadzorujący. 

 

1. Walne Zebrania są: 

a) sprawozdawczo-wyborcze, 

b) sprawozdawcze, 

c) nadzwyczajne. 

 

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest raz na 4 lata. O terminie i 

porządku obrad Zarząd jest zobowiązany powiadomić członków najmniej na 14 dni przed 

terminem Zebrania. 

 

3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy raz do roku, możliwie 

w I kwartale, zawiadamiając członków o terminie i porządku obrad przynajmniej na 7 dni przed 

terminem. 

 

4. Walne Zebranie Nadzwyczajne zwołuje Zarząd w razie potrzeb z własnej inicjatywy, a także 

na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej lub na żądanie 1/3 członków Towarzystwa. Zarząd 

zawiadamia członków o terminie i porządku Walnego Zebrania Nadzwyczajnego co najmniej 

na 14 dni przed terminem. Zwołane na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków 

Towarzystwa Walne Zebranie Nadzwyczajne musi się odbyć w ciągu miesiąca od złożenia 

wniosku Zarządowi. 

 

§ 11 

Ogólne zasady obrad Walnego Zebrania 

1. Obrady i uchwały Walnego Zebrania są ważne przy obecności co najmniej 50% członków. 

 

2. Jeżeli Walne Zebranie nie odbyło się w terminie z powodu braku frekwencji, Zarząd winien 

je zwołać powtórnie w drugim terminie. Walne Zebranie zwołane w drugim terminie jest ważne 

bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu. 

 

3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 

Na żądanie 1/2 zebranych członków głosowanie, a zwłaszcza wybory mogą się odbyć w sposób 

tajny. 

 

4. Uchwały Walnego Zebrania dotyczące zmiany Statutu lub zmiany władz Towarzystwa 

należy przesłać do Sądu Rejestrowego. 
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5. Oddawanie głosów zarówno w głosowaniu jawnym, jak i tajnym może odbywać się 

mandatami. 

 

6. Prawo głosu posiadają wyłącznie członkowie opłacający składki członkowskie. 

 

7. Obrady Walnego Zebrania przeprowadza się według zasad ustalonych w uchwalonym:  

a) porządku dziennym, 

b) regulaminie obrad, 

c) regulaminie wyborów. 

 

8. Uchwały w sprawach wymienionych w p. 7 nie mogą w niczym naruszać innych postanowień 

Statutu Towarzystwa. 

 

9. Uchwały decydujące o rozwiązaniu Towarzystwa oraz zmianie Statutu są prawomocne przy 

obecności 2/3 członków Towarzystwa po uzyskaniu zwykłej większości głosów. Uchwały 

dotyczące w/w spraw podejmowane na Walnym Zebraniu zwołanym w drugim terminie są 

ważne bez względu na liczbę przybyłych członków. 

 

10. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący. Z obrad zebrania sekretarz spisuje 

protokół podpisany przez przewodniczącego i sekretarza. Przewodniczący i sekretarz 

wybierani są w głosowaniu jawnym. 

 

§12 

Kompetencje Walnych Zebrań 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego należy: 

a) wybór członków Zarządu, 

b) wybór członków Komisji Rewizyjnej, 

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa, 

d) udzielanie absolutorium ustępującym władzom Towarzystwa na wniosek Komisji 

Rewizyjnej, 

e) podejmowanie decyzji w sprawach wnoszonych przez Zarząd, 

f) rozstrzyganie odwołań wnoszonych przez członków Towarzystwa, 

g) przyjmowanie statutu i podejmowanie uchwały o jego zmianie, 

h) ustalenie wysokości wpisowego i składki członkowskiej, 

i) udzielanie delegacji Zarządowi do zaciągania zobowiązań finansowych oraz określenie 

górnej ich granicy, 

j) uchwalenie programu działania Towarzystwa, 

k) inne sprawy związane z działalnością Towarzystwa. 

 

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Sprawozdawczego należy: 

a) załatwianie spraw wymienionych w § 12 p. 1 w literach d, f, g, i, k, l, 

b) odwołanie członków Zarządu na ich prośbę bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej. 
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3. Do kompetencji Walnego Zebrania Nadzwyczajnego należy rozpatrywanie sprawy 

podniesionej we wniosku o jego zwołanie, a również prawo wyboru władz, jeśli taka decyzja 

przez uczestników zebrania zostanie uchwalona. 

 

4. Przebieg każdego Walnego Zebrania jest protokołowany. Odpis protokołu Zarząd 

zobowiązany jest przesłać zainteresowanym organom w terminie 21-dniowym od daty 

zebrania. 

 

§ 13 

Zarząd 

1. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. 

 

2. Zarząd składa się z nieparzystej liczby członków i liczy od 9 do 11 osób. 

 

3. Liczbę członków Zarządu każdorazowo stosownie do zasad p. 2 niniejszego paragrafu 

ustala uchwałą Walne Zebranie. 

 

4. Zarząd wybiera spośród siebie prezydium Zarządu w składzie: 

a) prezes, 

b) dwóch wiceprezesów,  

c) sekretarz, 

d) skarbnik. 

Pozostali wybrani zostają członkami Zarządu. Wyniki ukonstytuowania się Zarządu podaje się 

do wiadomości uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego. 

 

5. W przypadku ustąpienia któregokolwiek z członków Zarządu przed upływem kadencji, skład 

Zarządu uzupełniany jest o osobę, która otrzymała kolejno największą ilość głosów podczas 

ostatnich wyborów. W wypadku braku takiej osoby, do najbliższego Walnego Zebrania, Zarząd 

pracuje w zmniejszonym składzie. 

 

6. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

§ 14 

Zebrania, prace, zakres działania Zarządu 

1. Zebrania Zarządu są zwoływane przez prezesa lub jednego z wiceprezesów. 

 

2. Zebrania zwoływane są stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na cztery miesiące.  

 

3. Zebraniu Zarządu przewodniczy prezes lub jeden z wiceprezesów.  

 

4. Z zebrania sporządza się protokół. 
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5. W zebraniu Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej, przewodniczący 

komisji lub sekcji, jeśli takie zostaną powołane oraz zaproszeni goście. Osobom tym 

przysługuje na posiedzeniu Zarządu jedynie prawo głosu doradczego. 

 

6. Zebrania Zarządu odbywają się i są ważne przy obecności co najmniej 50% członków. 

 

7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga 

głos przewodniczącego, który w takim przypadku policzony będzie jako podwójny. 

 

8. Do zakresu działania Zarządu należy: 

a) kierowanie działalnością Towarzystwa w oparciu o plan pracy opracowany na 

podstawie programu działalności zatwierdzonego przez Walne Zebranie, 

b) zatwierdzanie planów pracy, preliminarzy budżetowych oraz ich realizacji, a także 

sporządzanie sprawozdań z wykonania w/w i przedkładanie ich Walnemu Zebraniu, 

c) prowadzenie ewidencji członków Towarzystwa oraz egzekwowanie składek 

członkowskich, 

d) współdziałanie z innymi organizacjami i stowarzyszeniami dla realizacji celów 

statutowych, 

e) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Towarzystwa, w tym również 

dokumentacji finansowej i księgowej, 

f) nadawanie wyróżnień (dyplomów, medali itp.) osobom, instytucjom, organizacjom i 

stowarzyszeniom za pomoc w realizacji statutowych celów Towarzystwa, 

g) powoływanie biegłych, rzeczoznawców oraz zlecanie placówkom naukowym 

przeprowadzanie badań i opracowań naukowych w granicach posiadanych środków i 

ustaleń preliminarzowych oraz w granicach dotacji celowych przyznanych na 

wykonanie tych zadań, 

h) decydowanie w sprawie przyjęcia i zwalniania etatowego pracownika oraz ustalanie 

jego wynagrodzenia, 

i) zwoływanie Walnych Zebrań, 

j) administracja majątkiem Towarzystwa. 

 

§ 15 

Prezydium Zarządu  

Prezydium Zarządu jest jego organem wykonawczym. Podejmuje ono swoje decyzje 

większością głosów. W wypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. 

Prezydium odbywa swoje posiedzenia w razie potrzeby. Do kompetencji Prezydium Zarządu 

należy: 

a) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz, 

b) przygotowanie rocznych planów pracy i preliminarza budżetowego, 

c) zawieranie umów o pracę i dzieło oraz egzekwowanie ich wykonania, 

d) dokonywanie zakupów na rzecz Towarzystwa, 

e) bieżące kierowanie pracą Towarzystwa. 

 

§ 16 
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Podpisywanie pism i dokumentów 

1. Wszystkie pisma i dokumenty Towarzystwa, w tym również dokumenty sekcji, komisji itp. 

wychodzące na zewnątrz podpisuje prezes albo jeden z wiceprezesów. 

 

2. Wyżej wymienione dokumenty może podpisywać również sekretarz Zarządu, jeśli nie 

dotyczą one spraw finansowych. 

 

3. Dokumenty finansowe Towarzystwa podpisuje prezes lub jeden z wiceprezesów, sekretarz 

oraz skarbnik.  

 

§ 17 

Zakres działania i kompetencje Komisji Rewizyjnej 

1. Komisja Rewizyjna składa się z nieparzystej liczby członków ustalonej uchwałą Walnego 

Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego. 

 

1a. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

– nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we 

wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 

– nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub za przestępstwo skarbowe, 

– nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej, a zwrot 

uzasadnionych kosztów z tytułu pełnienia funkcji w tym organie może być im przyznany  

w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 

ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

 

2. Komisja Rewizyjna nie może liczyć mniej niż trzy osoby. 

 

3. Skład Komisji Rewizyjnej w razie ustąpienia któregoś z członków uzupełniany jest o osoby, 

które otrzymały kolejno największą ilość głosów podczas ostatnich wyborów; gdy brak takich 

osób skład komisji jest uzupełniany przez najbliższe Walne Zebranie w drodze wyborów. 

 

4. Komisja Rewizyjna dokonuje swych czynności w składzie co najmniej trzyosobowym. 

 

5 Komisja Rewizyjna ma za zadanie kontrolować celowość wydatków oraz gospodarkę 

majątkową Towarzystwa. Ma za zadanie również kontrolę realizacji planów pracy, 

preliminarza budżetowego i przestrzeganie przez Zarząd postanowień statutowych oraz uchwał 

Walnego Zebrania. 

 

6. W zakresie czynności kontrolnych i nadzorczych Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi. 

 

7. Komisja rewizyjna ma prawo dokonywać kontroli zawsze, kiedy uzna za stosowne, a 

obowiązkowo przed terminem Walnego Zebrania. Ze swych czynności Komisja sporządza 

protokół zakończony wnioskami, który przedstawia Zarządowi i organowi nadzorującemu, a 

protokół z kontroli obowiązkowej przedstawia również Walnemu Zebraniu. 
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8. Komisja rewizyjna w razie potrzeby rozpatruje spory zaistniałe między członkami 

Towarzystwa, a wynikłe w związku z ich działalnością w Towarzystwie oraz rozpatruje sprawy 

wniesione przez Zarząd przeciwko członkom naruszającym postanowienia Statutu. W 

sprawach szczególnych możliwe jest zwrócenie się zainteresowanych członków do 

kompetencji sądów powszechnych.  

 

9. Komisja Rewizyjna w razie potrzeby może wystąpić z wnioskiem o zwołanie Walnego 

Zebrania Nadzwyczajnego oraz z wnioskiem o odwołanie całego Zarządu lub niektórych jego 

członków przez Walne Zebranie, jeśli wymienieni naruszają w sposób zasadniczy 

postanowienia Statutu Towarzystwa. 

 

§ 18 

Sposób zaciągania zobowiązań 

1. Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Towarzystwa podejmują łącznie: prezes, 

sekretarz i skarbnik albo osoby przez nich upoważnione. 

 

§ 19 

Majątek Towarzystwa 

1. Majątek Towarzystwa stanowią: 

a) wpisowe i wpływy ze składek członkowskich, 

b) środki pochodzące z darowizn, zapisów, spadków i wpłat celowych, 

c) dywidendy i odsetki od lokat kapitałowych, papierów wartościowych, 

d) środki pochodzące ze zbiórek publicznych, 

e) zyski z działalności gospodarczej prowadzonej przez Towarzystwo, 

f) dochody ze sprzedaży publikacji wydanych przez Towarzystwo. 

 

2. Towarzystwo posiada rachunek bankowy. 

 

§ 20 

1. Towarzystwo nie może udzielać pożyczek ani zabezpieczać zobowiązań majątkiem 

Towarzystwa w stosunku do członków Towarzystwa, członków organów Towarzystwa lub 

jego pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów i pracownicy 

Towarzystwa pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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. Towarzystwo nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków Towarzystwa, 

członków jego 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. 
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3. Towarzystwo nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz osoby 

im bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 

rynkowe. 

 

4. Towarzystwo nie może wykorzystywać swego majątku na rzecz członków, członków 

organów lub pracowników Towarzystwa oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w 

stosunku do osób trzecich. 

§ 21 

Postanowienia końcowe 

1. Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić w sposób ustalony obowiązującym prawem  

o Stowarzyszeniach lub na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 

głosów przy obecności ponad 1/2 członków Towarzystwa.  

 

2. W wypadku uchwalenia rozwiązania przez Walne Zebranie, likwidację przeprowadza 

wybrana przez zebranie komisja likwidacyjna w składzie przewodniczący i 4 członków. 

 

3. Wszelkie zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania powziętej 

większością 2/3 głosów, przy czym wniosek zmiany statutu nie może być wnioskiem nagłym, 

lecz musi wpłynąć do Zarządu Towarzystwa najpóźniej 7 dni przed terminem Walnego 

Zebrania. 

 

4. Majątek będący własnością Towarzystwa w razie likwidacji przeznacza się na cele wskazane 

przez Walne Zebranie.  

*** 

Statut TZK (1964 r.) ze zmianami wprowadzonymi przez:  

– Walne Zebranie Nadzwyczajne Towarzystwa Ziemi Kozielskiej w dniu 28 lipca 2004 r. 

– XXI Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Ziemi Kozielskiej w dniu 11 

grudnia 2010 r. 

– XXII Nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa Ziemi Kozielskiej, w dniu 19 lutego 

2011 r. 

– XXV Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Ziemi Kozielskiej w dniu 8 

grudnia 2018 r. przyjęło nowy ujednolicony tekst Statutu TZK.   

 

 

 


