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STATUT
Towarzystwa PRZYJACIÓŁ ZIEMI LIDZKIEJ
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Powołuje się Stowarzyszenie pod nazwą „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lidzkiej” zwane dalej
Towarzystwem.
§2
Towarzystwo działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, oraz poza jej granicami, a siedzibą jego jest
miasto Gdańsk.
Rozdział II
Cele Towarzystwa
1.

2.

§3
Celami Towarzystwa są:
a. tworzenie warunków służących rozwojowi przyjacielskich kontaktów pomiędzy
społeczeństwem polskim a społecznością Ziemi Lidzkiej. Przez Ziemię Lidzką rozumie się
obszar dawnego powiatu lidzkiego z rozszerzeniem na teren województwa nowogródzkiego
II Rzeczypospolitej, znajdujący się obecnie na terenie Republiki Białorusi,
b. popularyzacja wiedzy o przeszłości historycznej, teraźniejszości oraz wspieranie rozwoju
społeczno-gospodarczego i kulturalno-oświatowego Ziemi Lidzkiej,
c. pomoc organizacyjna i materialna, w tym także humanitarna, na rzecz organizacji i osób
fizycznych działających i zamieszkujących obszar Ziemi Lidzkiej oraz, w miarę możliwości i
potrzeb, na rzecz swych członków, a także na rzecz utrzymania pamiątek historycznych na
Ziemi Lidzkiej
Towarzystwo współpracuje z organizacjami polskimi i białoruskimi o charakterze kulturalnym,
oświatowym, naukowym, turystycznym i gospodarczym, których celem jest popularyzacja wiedzy
o przeszłości historycznej, teraźniejszości oraz wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego i
kulturalno-oświatowego Ziemi Lidzkiej.

§4
Towarzystwo realizuje swoje cele m.in. poprzez:
a. Organizowanie odczytów, prelekcji i spotkań służących poznaniu i popularyzacji Ziemi
Lidzkiej, w szczególności historii, etnografii, dorobku kulturalnego i gospodarczego,
popierania i pomocy w zakresie wydawnictw popularyzujących Ziemię Lidzka,
b. Organizowanie i popieranie wyjazdów i wycieczek krajoznawczo-turystycznych , prac
społecznych sprzyjających wzajemnemu poznaniu się społeczności Ziemi Lidzkiej ze
społecznością Polski, a szczególnie członkami Towarzystwa ,
c. Pomoc w organizowaniu spotkań środowiskowych, np. lekarzy, plastyków, fotografików,
pedagogów, historyków i innych grup zawodowych oraz młodzieży, służących wymianie
doświadczeń zawodowych, współpracy, itp,
d. Inicjowanie prac naukowo-badawczych dotyczących Ziemi Lidzkiej i jej roli w rozwoju
społeczno-gospodarczym i kulturalnym w regionie, dawniej i obecnie,
e. Inicjowanie, organizowanie i udział, na zasadach wzajemności, imprez kulturalnych,
koncertów, spektakli teatralnych, przeglądów filmowych, wystaw i obchodów rocznicowych,
w szczególności we współpracy z towarzystwami polskimi i białoruskimi działającymi w
Lidzie,
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f.
g.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
1.

2.

3.

Organizowanie pomocy charytatywnej na rzecz potrzebujących pomocy sympatyków i
członków .
Pomoc w utrzymaniu historycznych cmentarzy , zabytków, materialnych pamiątek
przeszłości historycznej na Ziemi Lidzkiej.

Rozdział III
Członkowie Towarzystwa
§5
Członkami Towarzystwa są członkowie zwyczajni i członkowie wspierający.
Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia, która urodziła się na obszarze Ziemi Lidzkiej
lub jej zstępni oraz wszystkie inne osoby, bez ograniczenia pod względem przynależności
państwowej i ich miejsca zamieszkania, które są sympatykami Ziemi Lidzkiej.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, bez ograniczenia miejsca
zamieszkania (działalności) oraz przynależności państwowej, która zadeklaruje poparcie i pomoc
materialną na rzecz Towarzystwa.
Nabycie praw członka następuje na podstawie zgłoszonej deklaracji, w drodze uchwały Zarządu.
Nie dotyczy to członków założycieli, którzy stają się członkami z chwilą rejestracji Towarzystwa.
Utrata praw członka Towarzystwa następuje poprzez:
a. śmierć członka,
b. pisemną rezygnację z członkostwa,
c. skreślenie z listy członków w drodze uchwały Zarządu z tytułu zalegania z opłatą składek za
okres 2 lat, po uprzednim dwukrotnym bezskutecznym upomnieniu zalegającego z opłatą
składek,
d. wykluczenie uchwałą Zarządu za nieprzestrzeganie postanowień statutu lub działanie na
niekorzyść Towarzystwa.
Od uchwał Zarządu o utracie członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków,
zgłoszone w terminie 30 dni od chwili otrzymania uchwały.
§6
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a. biernego i czynnego prawa wyborczego,
b. korzystania z urządzeń i uczestnictwa w imprezach Klubu,
c. korzystania ze wsparcia Towarzystwa,
d. informacji o działalności Towarzystwa,
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. czynnego uczestnictwa w działalności Towarzystwa ,
b. przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa ,
c. regularnego opłacania składek członkowskich.
Członkowie wspierający:
a. mają obowiązek wspierania Towarzystwa w zadeklarowanej postaci i terminach,
b. nie posiadają praw wyborczych ani głosu stanowiącego,
c. działają w Towarzystwie za pomocą swego pełnomocnika.
Rozdział IV
Władze Towarzystwa
§7

Władzami Towarzystwa są:
a. Walne Zebranie Członków Towarzystwa ,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
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§8
Walne Zebranie
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Walne Zebranie zwyczajne, sprawozdawczo-wyborcze jest zwoływane przez Zarząd, co 3 lata.
Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd na wniosek zgłoszony, przez co
najmniej 25% członków oraz w sytuacji, o której mowa w § 17, lub Komisji Rewizyjnej, najpóźniej
60 dni po otrzymaniu wniosku bądź wystąpieniu sytuacji o której mowa w § 12 ust. 4 i § 17 i
obraduje nad zagadnieniami, dla których zostało zwołane.
W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni, zaś z głosem
doradczym członkowie wspierający.
O miejscu i terminie Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia członków, z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem.
Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał w I terminie zwykłą większością głosów
przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w II terminie bez
względu na liczbę obecnych. W przypadku braku quorum w I terminie, Zarząd wyznacza II termin,
nie wcześniej niż pół godziny po I terminie.
O zastąpieniu Walnego Zebrania Zebraniem Delegatów decyduje Walne Zebranie, w formie
uchwały. W takim wypadku Walne Zebranie zwoływane jest tylko w celu Wyboru Delegatów.
Delegatów wybiera się w ilości 1 Delegat na 5 członków Towarzystwa. Czas trwania kadencji
Delegatów –do końca kadencji aktualnych władz Towarzystwa. O przywróceniu Walnego
Zebrania decyduje Zebranie Delegatów. Zmiany takie nie wymagają zmiany Statutu.

§9
Do kompetencji Walnego Zebrania (Zebrania Delegatów) należy:
a. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
b. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c. Udzielanie absolutorium Komisji Rewizyjnej,
d. Wybieranie władz Towarzystwa :
Zarządu w liczbie 3 - 5 osób;
Komisji Rewizyjnej w liczbie 3 osób,
e. Powierzenie funkcji Prezesa i Skarbnika członkom Zarządu,
f. Określenie podstawowych wytycznych do programu działania Towarzystwa ,
g. Uchwalanie statutu i jego zmian,
h. Uchwalanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
i. Ustalanie wysokości składek,
j. Podejmowanie uchwał i postanowień w sprawach będących przedmiotem obrad,
k. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich,
l. Podejmowanie uchwał o zastąpieniu Walnego Zebrania Zebraniem Delegatów, oraz
przywróceniu Walnego Zebrania,
m. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa .

1.
2.
3.

Zarząd
§ 10
W skład Zarządu wchodzi 3-5 członków wybranych przez Walne Zebranie, w tym Prezes i
Skarbnik.
Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu wybierając ze swego grona wiceprezesa i
sekretarza przy liczbie członków większej niż 3.
Prezes przewodniczy posiedzeniom Zarządu, a w razie jego nieobecności Wiceprezes lub inny
wskazany przez Prezesa Członek Zarządu.
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1.

§ 11
Wszelkie sprawy nie przypisane niniejszym Statutem do kompetencji władz stowarzyszenia
należą do decyzji Walnego Zebrania Członków.

2.

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

1.
2.
3.
4.

Określenie kierunków działalności Towarzystwa na podstawie statutu oraz uchwał i
postanowień Walnego Zebrania,
Kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa ,
Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań,
Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
Powoływanie, w razie potrzeby, komisji merytorycznych (zadaniowych),
Podejmowanie uchwał o przyjmowaniu, skreślaniu i wykluczaniu członków Towarzystwa ,
Wybieranie pełnomocników do reprezentowania Zarządu w sprawach finansowych,
Określanie potrzeb finansowych, zatwierdzanie preliminarzy i sprawozdań budżetowych
oraz zarządzanie majątkiem Towarzystwa i dysponowanie jego funduszami,
Coroczne składanie sprawozdań finansowych Komisji Rewizyjnej,
Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności na koniec kadencji.

§ 12
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy
członków. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
Zebrania Zarządu mogą się odbywać drogą telekonferencji z wykorzystaniem środków łączności
elektronicznej.
W wypadku ustąpienia członków w czasie kadencji, Zarząd może dokooptować w ich miejsce
kolejnych kandydatów, którzy w wyborach otrzymali kolejno największą liczbę głosów, w liczbie
nie większej niż 1/3 składu pochodzącego z wyboru. W przeciwnym wypadku Komisja Rewizyjna
zobowiązana jest do zwołania Walnego Zgromadzenia (Zgromadzenia Delegatów).
Komisja Rewizyjna

1.
2.

3.

§ 13
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa .
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. Kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności statutowej i gospodarki
finansowej Klubu,
b. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń z przeprowadzonych kontroli
i żądania wyjaśnień,
c. Przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu,
d. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 14
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego
grona przewodniczącego i sekretarza.
§ 15
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa .
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1.
2.
3.

§ 16
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy członków. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
Komisja Rewizyjna może opracować regulamin dotyczący szczegółowego zakresu i tryb
działania , który powinien być zatwierdzony przez najbliższe terminowo Walne Zebranie
Zebrania Komisji Rewizyjnej mogą się odbywać drogą telekonferencji z wykorzystaniem środków
łączności elektronicznej.

§ 17
W wypadku ustąpienia członków w czasie kadencji, Komisja Rewizyjna może dokooptować w ich
miejsce kolejnych kandydatów, którzy w wyborach otrzymali kolejno największą liczbę głosów, w
liczbie nie większej niż 1/3 składu pochodzącego z wyboru. W przeciwnym wypadku Zarząd
zobowiązany jest do zwołania Walnego Zgromadzenia (Zgromadzenia Delegatów)..
Rozdział V
Majątek i fundusze
§ 18
Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 19
Na fundusze składają się:
a. Składki członkowskie.
b. Dotacje i subwencje.
c. Darowizny i zapisy.
d. Dochody z działalności gospodarczej, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
e. Dochody z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu Towarzystwa .
1.
2.

3.

§ 20
Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu
działający łącznie.
Osobami upoważnionymi w imieniu Towarzystwa do składania oświadczeń woli w zakresie praw
i obowiązków majątkowych są Prezes i Skarbnik działający łącznie. Prezes i Skarbnik mogą
udzielać pełnomocnictw innym członkom Zarządu. W każdym wypadku wymagane jest
współdziałanie dwóch upoważnionych osób. Udzielanie pełnomocnictw wymaga formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
Walne Zebranie określa górną kwotę zobowiązań finansowych.

Rozdział VI
Zmiany statutu i rozwiązanie Towarzystwa
§ 22
Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie zwykłą
większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Towarzystwa w I terminie lub
zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych, w II terminie.
§ 23
W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa , Walne Zebranie podejmuje również decyzję o
przeznaczeniu majątku Towarzystwa .

