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STATUT
TOWARZYSTWA POLSKO-CHORWACKIEGO
„JADRANSKO – WIELUŃ”
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Polsko-Chorwackie „Jadransko – Wieluń”.
W dalszych częściach statutu będzie używana skrócona nazwa: Towarzystwo.
§ 2. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Powiatu Wieluńskiego.
§ 3. Siedzibą władz Towarzystwa jest Wieluń.
§ 4. Towarzystwo posiada osobowość prawną.
§ 5. Towarzystwo może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.
§ 6. Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§ 7. Celem Towarzystwa jest:
1. prowadzenie działalności na rzecz rozwoju w zakresie współpracy gospodarczej, kulturalnej, turystycznej
i sportowej pomiędzy Powiatem Wieluńskim a chorwackimi miejscowościami rejonu adriatyckiego,

2. propagowanie wśród mieszkańców Wielunia i społeczności ziemi wieluńskiej informacji na temat historii
oraz kultury narodu chorwackiego,
3. prezentowanie osiągnięć gospodarczych i naukowych Chorwacji,
4. promowanie osiągnięć powiatu wieluńskiego na ziemi chorwackiej.

§ 8. Powyższe cele Towarzystwo realizuje poprzez:
1. popularyzowanie wiedzy o Chorwacji wśród mieszkańców Ziemi Wieluńskiej a w szczególności wśród
młodzieży poprzez: organizowanie konferencji, seminariów, prelekcji, odczytów, spotkań, konkursów,
turniejów, wystaw, itp.
2. propagowanie współpracy między polskimi i chorwackimi instytucjami kultury, organizacjami społecznymi,
a także szkołami różnych typów oraz wspieranie wymiany dzieci i młodzieży,
3. popieranie różnorodnej wymiany w dziedzinie kultury, sportu i turystyki,
4. wspieranie różnych innych inicjatyw gospodarczych, edukacyjnych, społecznych, które mogą przynosić
pozytywne efekty dla obu stron.
III. CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 9. Towarzystwo zrzesza członków:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.

§ 10. 1.Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba
pełnoletnia, która zgadza się z jego celami statutowymi,
potwierdza to pisemną deklaracją i uzyska pozytywną opinię
Zarządu.
2. Członkiem wspierającym i honorowym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce
zamieszkania i siedzibę
w kraju lub za granicą, która za swą zgodę zostanie przyjęta do
Towarzystwa za pomoc w realizacji jego celów.
3. Członkowie wspierający i honorowi są przyjmowani do Stowarzyszenia na mocy decyzji Walnego
Zebrania Członków.
§ 11. Członkowie Towarzystwa mają prawo:
1. uczestniczyć w działalności Towarzystwa,
2. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa (nie dotyczy członków wspierających
i honorowych),
3. zgłaszania opinii i wniosków, a także postulatów dotyczących działalności Towarzystwa,
4. korzystać z pomocy Towarzystwa.
§ 12. Członkowie mają obowiązek:
1. uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa,
2. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa.
§ 13. Utrata członkostwa następuje przez:
1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone Zarządowi,
2. wykluczenie za działanie niezgodne z postanowieniami statutu, bądź powszechnie przyjętymi normami
współżycia społecznego.
§ 14.

1. Wykluczenia z listy członków dokonuje Zarząd.
2. Odwołanie od decyzji o wykluczeniu można wnieść w terminie 14 dni do Walnego Zebrania.

IV. WŁADZE TOWARZYSTWA
§ 15. Władzami Towarzystwa są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
§ 16.

1. Walne Zebranie tworzą wszyscy członkowie Towarzystwa.
2. Wyboru pozostałych władz Towarzystwa dokonuje Walne Zebranie na trzyletnią kadencję spośród
członków Towarzystwa.

§ 17. 1. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
2. Walne Zebranie może podjąć uchwałę o wyborze poszczególnych władz w głosowaniu jawnym.
3. W okresie trwania kadencji władze te mogą uzupełnić swój skład drogą kooptacji, z tym, że można
dokooptować nie więcej jak 1/3 składu.
§ 18. 1. Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby członków tych władz.
2. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego danej władzy.

§ 19. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
1. uchwalanie rocznych programów działalności Towarzystwa,
2. uchwalanie statutu Towarzystwa i jego zmian,
3. wybór Zarządu, Prezesa Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności władz Towarzystwa,
5. udzielanie absolutorium Zarządowi oraz jego poszczególnym członkom za każdy rok działania,
6. podejmowanie uchwał w sprawie rozliczenia wyniku działalności
Towarzystwa,
7. zatwierdzanie na wniosek Zarządu zestawienia dochodów i wydatków Towarzystwa w roku
obrachunkowym,
8. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,
9. uchwalanie wysokości składki członkowskiej.
§ 20. Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku powiadamiając o jego terminie, miejscu i porządku obrad
wszystkich uprawnionych do udziału członków co najmniej 4 dni przed terminem obrad.
§ 21. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd w przypadkach
uzasadnionych pilnymi potrzebami:
1. z inicjatywy własnej,
2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Towarzystwa.
§ 22. W przypadkach określonych w § 21, ust. 2 i 3 Nadzwyczajne Walne
Zebranie Członków winno być tak zwołane, aby odbyło się nie później
niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku
Zarządowi.
§ 23. Nadzwyczajne Walne Zebranie może podejmować uchwały tylko
w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości
członków.
§ 24. Zarząd składa się z 5 członków.
§ 25. Prezesa Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków.
§ 26. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród siebie
wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
§ 27. 1. Zarząd reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz, kieruje
całokształtem działalności Towarzystwa w okresie między Walnymi
Zebraniami Członków i odpowiada za swoje działania przed Walnym
Zebraniem.
2. Zarząd realizuje działalność statutową na podstawie:
a) rocznego programu działalności Towarzystwa,
b) zestawienia dochodów i wydatków w roku obrachunkowym,
3. Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja programu działania Towarzystwa,
2) finansowania działań statutowych,
3) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,
4) rozpatrywanie wniosków wpływających od członków Towarzystwa,
5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
§ 28. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż
raz na 3 miesiące.
§ 29. Zarząd oraz poszczególni jego członkowie mogą być odwołani w
każdym czasie uchwałą Walnego Zebrania.
§ 30. Nieudzielenie absolutorium Zarządowi lub członkowi Zarządu jest
równoznaczne z jego odwołaniem.
§ 31. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób.
§ 32. Komisja Rewizyjna wybiera na pierwszym posiedzeniu ze swego grona
przewodniczącego.
§ 33. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych
władzach Towarzystwa.
§ 34. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,
2. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia)
absolutorium Zarządowi lub jego członkom,
3. przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami
4. składanie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
§ 35. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez
tę władzę.

V MAJĄTEK TOWARZYSTWA
§ 36. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 37. Na fundusze Towarzystwa składają się:
1. składki członkowskie,
2. dotacje, subwencje i darowizny,
3. dochody z imprez, wydawnictw i innych form działalności.
§ 38. Zobowiązania w sprawach majątkowych przekraczające zakres
zwykłego Zarządu wymagają dla ich ważności uchwały Walnego
Zebrania. Oświadczenia w sprawach majątkowych składają łącznie prezes i skarbnik lub prezes i wyznaczony przez Zarząd członek
Zarządu.

VI ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ TOWARZYSTWA
§ 39. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie
większością 2/3 głosów obecnych i uprawnionych do głosowania
członków.
§ 40. Towarzystwo może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego
Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej
2/3 liczby członków.

