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TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA
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§1
Nazwa, siedziba i zasięg działania Towarzystwa
1. Stowarzyszenie, zwane w dalszym ciągu w skrócie Towarzystwem, nosi pełną nazwę:
Towarzystwo Przyjaciół Żegiestowa.
2. Siedzibą Towarzystwa jest miejscowość Żegiestów. Zasięgiem działania Towarzystwo
obejmuje teren Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Towarzystwo jest zarejestrowane na czas nieograniczony i posiada osobowość prawną.
4. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej jego członków.
5. Do prowadzenia swoich spraw i realizacji programów może zatrudniać pracowników.
§2
Cel Towarzystwa
1. Celem Towarzystwa jest działanie na rzecz rozwoju społeczności Żegiestowa, zachowania
jego dziedzictwa kulturowego oraz osób nim zainteresowanych.
2. W szczególności aktywność Towarzystwa realizowana jest w zakresach:
a) działań nad zachowaniem istniejących walorów ekologiczno-przyrodniczych i
turystyczno-wypoczynkowych,
b) chronienia istniejących zabytków architektury, sztuki ludowej, przyrody i innych,
c) badań nad historią i kulturą regionu i miejscowości Żegiestów,
d) twórczości ludowej i działalności zespołów artystycznych,
e) popularyzacji wiedzy o Żegiestowie,
f) utrzymywania kontaktów z ludźmi związanymi z Żegiestowem w celu pełniejszej
realizacji zadań Towarzystwa,
g) reprezentowania potrzeb i zainteresowań społeczeństwa Żegiestowa.
3. Cele Towarzystwa realizowane są poprzez:
a) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
b) działalność charytatywną,
c) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
d) działalność na rzecz mniejszości narodowych, etnicznych oraz języka regionalnego
e) ochronę i promocję zdrowia,
f) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
g) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy,
h) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
i) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
j) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
k) naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
l) działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa
m) kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji,
n) upowszechnianie kultury fizycznej,
o) ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego,
p) działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego,
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q) działalność na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych RP
r) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój demokracji,
s) ratownictwo i ochronę ludności,
t) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą,
u) upowszechnianie i ochronę praw konsumentów,
v) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,
w) promocję i organizację wolontariatu,
x) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości, innowacyjności oraz
y) rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej,
z) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnych,
aa) wypoczynek dzieci i młodzieży,
bb) pomoc Polakom i Polonii za granicą,
cc) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
dd) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
ee) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa upowszechniani i ochrony
praw dziecka,
ff) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
gg) działalności na rzecz innych organizacji pozarządowych i podmiotów w zakresie
działalności pożytku publicznego,
hh) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
§3
Zakresy Aktywności Towarzystwa
1. Towarzystwo może realizować swoje zadania poprzez powołanie odpowiednich sekcji
tematycznych, w szczególności:
a) inicjatyw społecznych i gospodarczych,
b) ochrony przyrody, krajobrazu i środowiska,
c) historii i ochrony zabytków,
d) twórczości artystycznej i zespołów folklorystycznych,
e) edukacji i wychowania,
f) pomocy społecznej,
g) wydawniczej.
2. Inicjowanie działań służących planowaniu zagospodarowania przestrzennego terenu, w celu
zachowania przyrody, krajobrazu, środowiska i zabytków jako szczególnych walorów
Żegiestowa.
3. Współdziałanie z władzami administracyjnymi, samorządowymi oraz z instytucjami i
organizacjami społecznymi.
4. Podejmowanie akcji informacyjnych i wychowawczych.
5. Patronat nad działalnością zespołów artystycznych na terenie Żegiestowa.
6. Propagowanie twórczości artystów ludowych.
7. Podejmowanie innych przedsięwzięć w celu realizacji działalności statutowej.
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§4
Środki działania
1. Towarzystwo prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność w sferze pożytku publicznego.
2. Działalność nieodpłatna prowadzona jest w zakresie:
a) 58.11.Z Wydawanie książek i albumów,
b) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
c) 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej (Internet),
d) 85.59.B Organizacja konkursów i innych form współzawodnictwa dla dzieci i
młodzieży,
e) 91.01.B Działalność archiwów,
f) 93.29.Z Organizacja imprez integracyjnych i festynów rodzinnych,
g) 94.99.Z Działalność organizacji członkowskich.
3. Działalność odpłatna prowadzona jest w zakresie:
a) 47.89.Z Sprzedaż detaliczna darowizn prowadzona na straganach i targowiskach,
b) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna darowizn prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
lub Internet,
c) 58.11.Z Wydawanie książek i albumów,
d) 58.13.Z Wydawanie gazet,
e) 58.14.Z wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
f) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
g) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych poświęconych Żegiestowowi,
h) 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych poświęconych Żegiestowowi,
i) 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów,
j) 77.39.Z Wypożyczanie maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych będących w gestii
Towarzystwa,
k) 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
l) 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej,
m) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
n) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
o) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
p) 91.01.B Działalność archiwów,
q) 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi,
r) 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
s) 88.99.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania,
t) 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
u) 93.29.Z Organizacja imprez integracyjnych i festynów rodzinnych,
4. Dochód z działalności Towarzystwa w całości jest przeznaczany na realizację celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
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§5
Członkowie Towarzystwa
W skład Towarzystwa mogą wchodzić osoby prawne i fizyczne, występujące jako członkowie:
1. Zwyczajni (osoby fizyczne)
2. Zespołowi (osoby prawne)
3. Honorowi
4. Wspierający (sponsorzy)
§6
Prawa i obowiązki członków:
1. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa posiadają jedynie członkowie
zwyczajni (osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych). Ponadto
każdy członek Towarzystwa ma prawo do:
a) uczestniczenia i wnioskowania na Walnym Zgromadzeniu,
b) korzystania z wszelkich istniejących urządzeń Towarzystwa na warunkach ustalonych,
c) korzystania z wszelkich ulg i udogodnień, jakie im Towarzystwo w statutowym
spełnieniu swych zadań zapewnia,
d) noszenia odznaki Towarzystwa.
2. Każdy członek Towarzystwa jest obowiązany:
a) stosować się do postanowień Statutu, uchwał i zarządzeń władz Towarzystwa,
b) brać czynny udział w pracach Towarzystwa i dążyć solidarnie do urzeczywistnienia
celów Towarzystwa,
c) regularnie uiszczać składkę członkowską uchwaloną przez Walne Zgromadzenie
Towarzystwa,
d) propagować hasła i cele Towarzystwa oraz zjednywać mu członków i sympatyków.
3. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku uiszczania składki członkowskiej.
§7
Przyjmowanie nowych członków i rezygnacja z członkostwa
1. Członków zwyczajnych i zespołowych przyjmuje Zarząd Towarzystwa na podstawie
wypełnionej i wniesionej przez kandydata deklaracji członkowskiej.
2. Przestają być członkami Towarzystwa:
a) członkowie, którzy zgłoszą do Zarządu pisemne wystąpienie po uiszczeniu zaległych
składek,
b) członkowie, wykreśleni uchwałą Zarządu podjętą zwykłą większością głosów za
zaleganie ze składkami przez okres co najmniej jednego roku,
c) członkowie, wykluczeni uchwałą Zarządu podjętą większością 2/3 głosów za czyn
niehonorowy lub działanie na szkodę Towarzystwa,
d) członkowie, którzy utracili prawa obywatelskie na podstawie prawomocnego wyroku
sądowego.
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§8
Władze Towarzystwa
Władzami Towarzystwa są:
1. Walne Zgromadzenie Członków
2. Zarząd Towarzystwa
3. Komisja Rewizyjna
4. Sąd Koleżeński
§9
Walne Zgromadzenie Członków
1. Sposób zwoływania:
a) Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze jest zwoływane raz na cztery lata przez
Zarząd Towarzystwa,
b) Zwyczajne Zgromadzenie Sprawozdawcze jest zwoływane przez Zarząd Towarzystwa
raz w roku, nie później niż 31 marca,
c) w razie zaistnienia okoliczności wymagających zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, Zarząd zobowiązany jest zwołać je w ciągu 30 dni od otrzymania
wniosku w tej sprawie,
d) jeżeli Zarząd nie dopełni terminu zwołania określonego w ust. 1 pkt b oraz ust. 1 pkt c
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Komisja Rewizyjna w ciągu 14 dni.
2. Organizacja Walnego Zgromadzenia Członków
a) Zarząd Towarzystwa zawiadamia o Walnym Zgromadzeniu z podaniem terminu i
porządku obrad wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed jego terminem.
Zawiadomienie jest rozsyłane pisemnie lub osobiście lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej,
b) prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu mają członkowie zwyczajni Towarzystwa.
Każdy członek zwyczajny posiada jeden głos,
c) do ważności Walnego Zgromadzenia Towarzystwa potrzebna jest obecność co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie
uzyskano obecności wymaganej liczby członków. Walne Zgromadzenie odbywa się w
drugim terminie za pół godziny, bez względu na liczbę obecnych członków.
d) uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów obecnych na Walnym
Zgromadzeniu.
e) na początku Walnego Zgromadzenia dokonuje się wyboru Przewodniczącego i
Sekretarza Zgromadzenia oraz w razie potrzeby wybiera się trzyosobową Komisję
Skrutacyjną.
f) Walne Zgromadzenie prowadzi wybrany Przewodniczący. Z obrad Zgromadzenia
spisuje się protokół, podpisany przez Przewodniczącego i Sekretarza.
g) Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Wybór władz Towarzystwa odbywa
się w głosowaniu tajnym. We wszystkich innych sprawach głosowanie tajne może być
uchwalone przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.
3. Sprawy dotyczące zmiany Statutu, rozwiązania i likwidacji Towarzystwa wymagają 2/3
głosów członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
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§10
Kompetencje Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa. Biorą w nim udział wszyscy
członkowie. Do jego kompetencji należy:
1. wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i udzielenie absolutorium ustępującemu
Zarządowi,
2. rozpatrzenie i zatwierdzenie budżetu oraz programu pracy Towarzystwa,
3. zmiana Statutu,
4. wybór władz Towarzystwa:
a) Przewodniczącego Towarzystwa i co najmniej trzech członków Zarządu,
b) trzyosobowej Komisji Rewizyjnej,
c) Przewodniczącego i dwóch członków Sądu Koleżeńskiego,
5. rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu Towarzystwa,
6. rozstrzyganie wniosków w sprawach majątku Towarzystwa,
7. mianowanie z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu członków honorowych
Towarzystwa,
8. określanie wysokości składek rocznych i wpisowego dla członków zwyczajnych i
zespołowych Towarzystwa,
9. decydowanie o tych wszystkich sprawach, w których inne organy Towarzystwa nie są
upoważnione przez Statut,
10. podjęcie decyzji o rozwiązaniu i likwidacji Towarzystwa.
§11
Tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane:
1. na mocy uchwały poprzedniego Walnego Zgromadzenia,
2. z inicjatywy Zarządu,
3. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
4. na pisemny wniosek 1/4 ogółu członków Towarzystwa z zachowaniem czternastodniowego
terminu wyprzedzającego.
§12
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Żegiestowa
1. Zarząd Towarzystwa jest powołany przez Walne Zgromadzenie spośród członków
Towarzystwa na okres czterech lat.
2. Zarząd Towarzystwa na pierwszym posiedzeniu po powołaniu wybiera spośród siebie:
Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika i Członków.
3. Przewodniczącego Towarzystwa wybiera Walne Zgromadzenie w odrębnym głosowaniu.
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4. Zarząd w okresie kadencji, ma prawo do uzupełnienia swego składu osobą wybraną spośród
członków Towarzystwa. Osoba powołana przez Zarząd musi uzyskać akceptację
najbliższego Walnego Zgromadzenia.
5. Osoby wchodzące w skład Zarządu składają oświadczenie o niekaralności oraz o
niepozostawaniu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, braku pokrewieństwa,
powinowactwa i podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków Komisji Rewizyjnej.
6. Osoby wchodzące w skład Zarządu nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§13
Czynności Zarządu, posiedzenia i zakres działalności
1. Zarząd Towarzystwa zarządza majątkiem Towarzystwa w granicach uchwalonych przez
Walne Zgromadzenie i zatwierdzonego planu działania.
2. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Zarządu nie rzadziej, niż raz w miesiącu i obejmuje
jego przewodnictwo.
3. Do ważności uchwał potrzebna jest obecność członków Zarządu określona w ust. 6.
4. Przewodniczący lub Sekretarz podpisują pisma Zarządu i reprezentują Towarzystwo na
zewnątrz.
5. Powyższe uprawnienia Zarząd może przekazać Zastępcy Przewodniczącego, po podjęciu tej
decyzji zwykłą większością głosów.
6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa, w tym w sprawach majątkowych,
uprawnionych jest trzech członków zarządu działających łącznie, w tym Przewodniczący
lub Skarbnik.
7. Zarząd Towarzystwa może wyłonić spośród swoich członków sekcje dla zwiększenia
sprawności Towarzystwa.
8. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów, przy równej ilości głosów głos
Przewodniczącego jest przeważający.
§14
Komisja Rewizyjna
1. Trzyosobową Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zgromadzenie Towarzystwa na okres
czterech lat.
2. Komisja Rewizyjna spośród siebie wybiera Przewodniczącego.
3. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym prawidłowość i celowość działalności
statutowej Towarzystwa.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej,
b) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok
poprzedni,
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c) składają oświadczenie o niekaralności oraz o niepozostawaniu w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, braku pokrewieństwa, powinowactwa i podległości z tytułu
zatrudnienia wobec członków zarządu,
d) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§15
Sąd Koleżeński
1. Przewodniczącego i 2 Członków Sądu Koleżeńskiego wybiera Walne Zgromadzenie
Towarzystwa na okres czterech lat
2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie sporów powstałych między
członkami, w obrębie Towarzystwa i wynikających w związku z jego działalnością.
3. Od uchwały Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkowi Towarzystwa prawo wniesienia
odwołania do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty otrzymania uchwały na
piśmie, za pośrednictwem tegoż Sądu.
§16
Zobowiązania majątkowe i finansowe
1. Majątek Towarzystwa stanowią :
a) składki członków zwyczajnych i zespołowych,
b) składki w dowolnej wysokości przekazane przez członków wspierających,
c) dary i zapisy indywidualne,
d) dochody z działalności statutowej Towarzystwa,
e) subwencje władz,
f) fundusze zastrzeżone przez ofiarodawców lub subwencje władz na pewien oznaczony
cel, które nie mogą być użyte na inny cel.
2. W działalności Towarzystwa zakazuje się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w
stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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”,
b) przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz 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,
c) wykorzystywania majątku Towarzystwa 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 ze statutowego celu Towarzystwa,
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d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
3. Towarzystwo prowadzi rachunkowość na zasadach określonych obowiązującymi
przepisami.
§16
Rozwiązanie Towarzystwa Przyjaciół Żegiestowa
Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej
większością 2/3 głosów. W razie likwidacji Towarzystwa Walne Zgromadzenie decyduje o
przekazaniu pozostałego majątku.
Likwidatorami Towarzystwa są członkowie jego Zarządu.

