STATUT
Regionalnego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „eRSKa”
w Bełchatowie
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
Stowarzyszenie

o nazwie Regionalne

§ 1.
Towarzystwo

Społeczno-Kulturalne

„eRSKa”

w Bełchatowie, zwane dalej Towarzystwem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym
zrzeszeniem ludzi chcących zmienić coś w swoim najbliższym otoczeniu. Jako najważniejszy
cel stawia sobie propagowanie polskich idei patriotycznych i obywatelskich.

§ 2.
Siedziba Towarzystwa mieści się w Bełchatowie. Towarzystwo obejmuje swoim działaniem
obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów Towarzystwo może
prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.
Towarzystwo jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów ustawy
Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96
poz. 873 z 2003 r. ze zmianami) oraz niniejszego statutu.

1.

§4.
Towarzystwo tworzy koła terenowe i koła tematyczne, będące jednostkami
organizacyjnymi Towarzystwa.

2.

Koło Towarzystwa nie może mieć osobowości prawnej, a tym samym jego
działalność finansowa prowadzona jest w ramach całego Stowarzyszenia.

1.

§ 5.
Towarzystwo może używać znaków, odznak i pieczęci na zasadach określonych
w przepisach szczegółowych.

2.

Towarzystwo może posiadać odznakę członkowską na podstawie obowiązujących
przepisów.

3.

Towarzystwo może ustanawiać i po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń nadawać
odznakę honorową.
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1.

§ 6.
Towarzystwo może być członkiem związków, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń
krajowych i zagranicznych o podobnych celach statutowych.

2.

O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich,
decyduje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.

§ 7.
1.

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym członków
władz Towarzystwa.

2.

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie odrębnych
przepisów prawa. Dochód z tej działalności może służyć wyłącznie do realizacji
celów statutowych i nie może być przeznaczany do podziału między jej członków.

3.

Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zgromadzenie
Członków zwykłą większością głosów.

Rozdział 2.
Cele i środki działania
§ 8.
Celami Towarzystwa są:
1) Praca na rzecz lokalnej społeczności na płaszczyźnie kulturalnej, edukacyjnej,
sportowej oraz gospodarczej, zdrowotnej i integracyjnej.
2) Podtrzymywanie tradycji kulturowych, promowanie lokalnej historii i lokalnych
produktów, troska o miejsca pamięci narodowej.
3) Pomoc rodzinom oraz seniorom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
życiowej, zdrowotnej, a także osobom niepełnosprawnym.
4) Prowadzenie świetlicy dziennego pobytu dla dzieci, młodzieży i seniorów.
5) Stwarzanie warunków do rozwoju dzieci i młodzieży szczególnie z rodzin
wieloproblemowych.
6) Organizacja wypoczynku dla dzieci oraz osób starszych i niepełnosprawnych.
7) Podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji osób pozostających bez pracy
lub/i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
8) Działalność na rzecz Polaków i Polonii przebywającej za granicą.
9) Wspieranie i propagowanie lokalnych inicjatyw zmierzających do rozwoju i promocji
Miasta Bełchatowa i jego okolic.
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10) Stwarzanie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu połączone
z popularyzacją zdrowego trybu życia, sprawności i aktywności fizycznej.
11) Promocja działalności ekologicznej i edukacyjnej związanej z ochroną dziedzictwa
przyrodniczego oraz świadomością ekologiczną.
12) Działalność charytatywna.
13) Wspieranie działań propagujących szlachetne idee - np. honorowego krwiodawstwa.
14) Współpraca i wspieranie instytucji samorządowych oraz innych organizacji
pozarządowych o podobnym profilu działania.
§9.
Towarzystwo realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1) Organizowanie różnorodnych form aktywności społeczno - artystycznej, które będą
pobudzać do działań na rzecz innych oraz pielęgnować historię i tradycję regionu,
a także promować lokalne produkty.
2) Inicjowanie rozmaitych form życia towarzyskiego i kulturalno - oświatowego w tym
wypoczynku dla ludzi starszych sprzyjające zachowaniu i poprawie zdrowia,
sprawności fizycznej oraz motywujące do aktywnego spędzania wolnego czasu.
3) Podejmowanie wielorakich inicjatyw wspierających seniorów i rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji oraz mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
przeciwdziałanie patologiom społecznym i propagowanie zdrowego trybu życia.
4) Pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin wieloproblemowych poprzez organizację
różnokierunkowych zajęć oraz stwarzanie możliwości ich rozwoju na płaszczyźnie
edukacyjnej, kulturalnej, sportowej.
5) Podejmowanie inicjatyw mających na celu pomoc Polonii i Polakom przebywającym
za granicą.
6) Motywowanie starszego pokolenia do przekazywania młodszym swojej wiedzy,
doświadczenia i umiejętności. Stwarzanie możliwości do integracji pokoleniowej.
7) Prowadzenie

strony

internetowej,

która

będzie

służyć

rozpowszechnianiu

i promowaniu działań Towarzystwa. W tym celu mogą być również wydawane
książki, albumy, biuletyny informacyjne, foldery oraz prasa - w tym bezpłatne gazety.
8) Organizowanie

uroczystości

patriotycznych,

imprez

integracyjnych,

akcji

charytatywnych oraz imprez sportowych.
9) Aktywny udział w życiu publicznym i zadaniach publicznych, które nawiązują
i odnoszą się do celów Towarzystwa.
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10) Podejmowanie działań służących rozwojowi i promocji szeroko pojętej sztuki, tj.
różnorodnych form twórczości artystycznej, sztuk pięknych oraz innych dziedzin
aktywności artystycznej. Wspieranie młodych talentów i artystów.
11) Stwarzanie możliwości do wymiany doświadczeń na płaszczyźnie międzykulturowej.
Wspieranie działalności Klubów Honorowych Dawców Krwi i propagowanie idei
honorowego krwiodawstwa.
12)

Podejmowanie wspólnych działań z instytucjami samorządowymi i innymi
organizacjami o podobnym profilu działania.

Rozdział 3.
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10.

Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie
członkiem wspierającym Towarzystwo.
§ 11.
Towarzystwo posiada członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 12.
1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwo może być pełnoletni oraz małoletni
powyżej 16 lat obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, w tym
również nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
który złoży pisemną deklarację członkowską oraz zobowiąże się do opłacania
składek w wysokości i terminie określonym przez Zarząd Towarzystwa.
2. Członkostwo zwyczajne nabywa się na podstawie uchwały Zarządu przyjętej
zwykłą większością głosów.
§13.
Członkowie zwyczajni mają prawo :
1)

udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Towarzystwa z głosem stanowiącym,

2)

biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Towarzystwa,

3)

korzystania z majątku i wszelkich form działalności Towarzystwa,

4)

udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo,

5)

zgłaszania wniosków i postulatów, co do działalności Towarzystwa.
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§ 14.
Członkowie zwyczajni mają obowiązek :
1)

brania udziału w działalności Towarzystwa i realizacji jego celów,

2)

przestrzegania Statutu i uchwał władz Towarzystwa,

3)

regularnego płacenia składek,

4)

uczestnictwa w każdym Walnym Zgromadzeniu Członków.

1.

Członkiem wspierającym Towarzystwo może zostać osoba fizyczna i prawna

§15.
zainteresowana działalnością Towarzystwa i deklarująca pomoc finansową,
rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Towarzystwa.
2.

Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie
uchwały Zarządu Towarzystwa.

3.

Formę i rodzaj wspierania Towarzystwa członkowie wspierający ustalają z
Zarządem Towarzystwa.

4.

Członkowie wspierający mają obowiązek:
a) przestrzegać

statutu, uchwał

oraz regulaminów wewnętrznych

władz

Towarzystwa,
b) wywiązywać się z deklarowanych świadczeń na rzecz Towarzystwa,
c) Członkowie wspierający są zwolnieni z uiszczania składek członkowskich.

§ 16.
1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce
zamieszkania, której godność tę nada Walne Zgromadzenie Członków za szczególne
zasługi dla Towarzystwa.
2. Prawa i obowiązki członków honorowych są takie same jak członków zwyczajnych
z wyjątkiem obowiązkowego płacenia składek.
3. Walne Zgromadzenie Członków może odebrać godność członka honorowego
w wypadkach określonych w § 19 ust. 1 pkt 2- 5.

1. Członkowi

honorowemu

może

§17.
być nadana

godność

Honorowego

Prezesa

Towarzystwa. Godność tę nadaje Walne Zgromadzenie Członków osobie szczególnie
zasłużonej w działalności Towarzystwa.
2. W tym samym czasie godność Honorowego Prezesa Towarzystwa może być nadana
tylko jednej osobie.
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3. Honorowy Prezes Towarzystwa ma prawo udziału w pracach wszystkich organów
Towarzystwa z głosem doradczym.

§18.
Członkowie wspierający i honorowi z wyjątkiem § 16 pkt 2 nie posiadają biernego oraz
czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków
z głosem doradczym, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§19.
1. Utrata członkostwa zwyczajnego i wspierającego następuje na skutek:
1) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi,
2) śmierci członka Towarzystwa,
3) utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
4) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
5) wykluczenia przez Zarząd z powodu:
a)

łamania Statutu,

b) nieprzestrzegania uchwał władz Towarzystwa,
c)

notorycznego niebrania udziału w pracach Towarzystwa,

d) niepłacenia składek przez dwa kwartały,
e)

wykluczenia, na podstawie prawomocnego orzeczenia komisji rewizyjnej
za działalność na szkodę Towarzystwa.

2. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd
umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na Posiedzeniu
Zarządu

o

treści

uchwały

Zarząd

niezwłocznie

powiadamia

pisemnie

zainteresowanego.
3. Ustanie członkostwa w wyniku wykluczenia Zarząd stwierdza w formie uchwały od
której

zainteresowanemu przysługuje

odwołanie

do

Walnego

Zgromadzenia

Członków w terminie 1 miesiąca od doręczenia treści uchwały. Uchwała Walnego
Zgromadzenia Członków jest ostateczna.
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Rozdział 4.
Władze Regionalnego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Bełchatowie
§ 20.

Władzami Towarzystwa są:
1)

Walne Zgromadzenie Członków,

2)

Zarząd,

3)

Komisja Rewizyjna.

1.

§ 21.
Członkowie władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje społecznie.

2.

Kadencja władz Towarzystwa trwa 4 lata.

3.

Uchwały władz - z wyjątkiem przypadków określonych w Statucie - zapadają
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków
uprawnionych do głosowania.

§ 22.
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.

2. Walnym Zgromadzeniem Członków kieruje Prezes Zarządu lub wskazana przez niego
osoba będąca członkiem Zarządu.
3. Delegatami na pierwsze Walne Zgromadzenie są wszyscy członkowie-założyciele
Towarzystwa oraz członkowie przyjęci przez Komitet Założycielski w okresie między
zebraniem założycielskim a pierwszym Walnym Zgromadzeniem
4. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem
stanowiącym,

członkowie wspierający oraz członkowie honorowi z głosem

doradczym.
5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§23.
1. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na 1 rok sprawozdawcze i raz na 4 lata sprawozdawczo - wyborcze, przez Zarząd
Towarzystwa. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich
członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Zawiadomienie odbywa się
pocztą zwykłą lub elektroniczną.
2 . Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów
przy obecności:
1) w pierwszym terminie - liczby członków określonej w § 21 ust. 3,

7

2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut później od
pierwszego terminu - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
3 . Wybór do władz Towarzystwa: Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej odbywają się
w sposób tajny.
§ 24.
Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie.
Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny
wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa.
§ 25.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1)

uchwalanie kierunków rozwoju oraz programu działalności Towarzystwa na okres
kadencji,

2) uchwalenie statutu i jego zmian,
3)

wybór i odwołanie Prezesa Zarządu, członków Zarządu, członków Komisji
Rewizyjnej,

4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) uchwalanie Regulaminu Zarządu i innych regulaminów wewnętrznych,
7) uchwalanie budżetu Towarzystwa,
8)

uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na
rzecz Towarzystwa,

9)

rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Towarzystwa
lub jego władze,

10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
11) nadanie honorowego członkostwa,
12) nadanie godności Honorowego Prezesa Towarzystwa,
13) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku.

§ 26.
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Towarzystwa zgodnie
z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentowania Towarzystwa na
zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 członków: Prezesa, Skarbnika i Sekretarza.
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3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa
miesiące.
4. Pracami Zarządu kieruje Prezes lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem
Zarządu.

§27.
Do kompetencji Zarządu należy:
1)

wybór sekretarza i skarbnika na pierwszym zebraniu, spośród swego grona,

2)

realizacja celów Towarzystwa,

3)

wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

4)

sporządzanie planów pracy i budżetu,

5)

sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa,

6)

podejmowanie

uchwał

o

nabywaniu,

zbywaniu

lub

obciążaniu

majątku

Towarzystwa,
7)

reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,

8)

zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

9)

przyjmowanie i skreślanie członków,

10) ustalenie wzorów pieczęci, godła, sztandaru, medali, odznak, etc.
11) Zarząd może powoływać swych pełnomocników do specjalnych zadań.
§28.
Do reprezentowania Towarzystwa oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są
dwaj członkowie Zarządu łącznie.
§29
W przypadku, gdy skład Zarządu Towarzystwa ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania
kadencji, uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonuje Walne
Zgromadzenie.

§30.
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Towarzystwa. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie
Członków.
3. Na pierwszym zebraniu członkowie komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona
przewodniczącego i sekretarza.
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4. 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.
5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym
wyrokiem

za przestępstwo umyślne

ścigane z oskarżenia publicznego

lub

przestępstwo skarbowe.
§ 31.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1)

kontrola działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności
gospodarczo - finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz
zgodności z uchwałami Walnego Zgromadzenia, przyjmowanie sprawozdań Zarządu
z działalności Towarzystwa

2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
3) prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
4) składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu,
5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
6) rozpatrywanie wniosków członków Towarzystwa dotyczących działalności
Towarzystwa i rozstrzyganie sporów,
7) W razie gdy skład Komisji rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż
połowę składu organu.
§ 32.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo
uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Towarzystwa.

Rozdział 5.
Koła
§33
1. Koła działają w określonych instytucjach lub środowiskach na terenie całego kraju.
Koła jako terenowe jednostki organizacyjne nie posiadają osobowości prawnej.
2. Do powołania Koła wymagana jest liczba co najmniej 7 członków Towarzystwa.
3. Koła powoływane są na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa w Bełchatowie.
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4. Uchwała powinna określać teren jego działalności oraz siedzibę. Zarząd Towarzystwa
w drodze uchwały może nadać Kołu odmienną nazwę.
5. Nadzór nad działalnością koła sprawuje zarząd Regionalnego Towarzystwa
Społeczno-Kulturalnego w Bełchatowie.
6. Władzami Koła są:
1) Walne Zebranie Koła,
2) Zarząd,
7. Uchwały władz koła zapadają zwykła większością głosów.
8. Zarząd Koła liczy 3 osoby.
9. Do kompetencji Walnego Zebrania Koła należy:
1) uchwalanie głównych kierunków działalności koła zgodnie z postanowieniami
2)

statutu i uchwałami władz naczelnych Towarzystwa,

3) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu,
4) wybór i odwołanie przewodniczącego koła, skarbnika i sekretarza oraz
członków komisji rewizyjnej koła,
5) realizowanie uchwał władz nadrzędnych Towarzystwa,
6) przedstawienie

Zarządowi

Regionalnego

Towarzystwa

Społeczno-

Kulturalnego w Bełchatowie, wniosku o rozwiązanie koła. Wniosek taki
powinien być uchwalony większością 2/3 głosów Walnego Zebrania Koła.
10. Do kompetencji Zarządu Koła należy:
1) kierowanie działalnością Koła w myśl uchwał i wytycznych Walnego Zebrania
i władz Towarzystwa,
2)

zwoływanie walnych zebrań

3)

składanie sprawozdań z działalności Koła;: raz do roku do władz Towarzystwa
i raz na dwa lata Walnemu Zebraniu

4) w posiedzeniach Zarządu Koła mogą brać udział osoby zaproszone z głosem
doradczym.
11. Przewodniczący reprezentuje Koło na zewnątrz.
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Rozdział 6.
Majątek i fundusze
§ 34.
Majątek Towarzystwa powstaje:
1)

ze składek członkowskich,

2)

z darowizn, spadków, zapisów,

3)

dochodów z własnej działalności statutowej,

4)

dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem,

5)

dotacji i ofiarności publicznej.

§ 35.
Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Towarzystwa.
Zarząd dysponuje zaliczkami na finansowanie bieżących zobowiązań Towarzystwa.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe
§ 36.
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa
podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością dwóch trzecich głosów przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie Członków
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa.
3. Wszystkie regulaminy, przepisy szczegółowe, o jakich jest mowa w statucie są
opracowywane, zatwierdzane i wprowadzane do użytku w przeciągu jednego roku od
Walnego Zjazdu Członków. Za wykonanie postanowień tego punktu odpowiedzialny
jest Zarząd.
§ 37.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa
o Stowarzyszeniach.
Niniejszy statut uchwalono i przyjęto na Zebraniu Założycielskim (Walnym Zgromadzeniu
Członków) w dniu 22 listopada 2016 r. wraz ze zmianami w dniu 06.03.2017 r.

Sekretarz zebrania
. .>^rrr.

(podpis)
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