Statut
CELE DZIAŁANIA
Statutowym celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest współpraca i wspieranie Młodzieżowego
Domu Kultury w Stargardzie jako odrębnej, posiadającej własny dorobek i tożsamość kulturalną
placówki, służącej dobru mieszkańców Stargardu Szczecińskiego i okolic.

STATUT
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Towarzystwo Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury, zwane dalej "Towarzystwem" posiada
osobowość prawną.
2. Nazwa Towarzystwa jest prawnie zastrzeżona.

§2
Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest Stargard
Szczeciński.

§3
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może
zlecać usługi podmiotom zewnętrznym.

§4
Towarzystwo może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§5
1.Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub
podobnym profilu działania.

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne
Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych
biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział II
Cele i sposoby działania
§1
I. Celem nadrzędnym Towarzystwa jest wspieranie dotychczasowych działań Młodzieżowego Domu
Kultury w Stargardzie Szczecińskim, jako odrębnej, posiadającej własny dorobek i tożsamość
kulturalną placówki, służącej dobru mieszkańców Stargardu Szczecińskiego i okolic.
II. Celem Towarzystwa jest współpraca z Młodzieżowym Domem Kultury w Stargardzie Szczecińskim,
w zakresie:
1. rozpoznawania i rozbudzania zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych wśród dzieci i młodzieży;
2. tworzenia warunków dla szeroko pojętego rozwoju dzieci młodzieży i dorosłych ;
3. pozyskiwania i przygotowanie młodego człowieka do aktywnego uczestnictwa w kulturze, oraz
współtworzenia jej wartości,
4. prowadzenia działalności instruktażowej - metodycznej, konsultacji i poradnictwa dla działaczy
kultury,
5. rozbudzania i wspomagania społecznej aktywności,
6. stymulowanie i promowanie innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze,
7. współdziałania z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach i zadaniach w
kraju i za granicą,
8. pozyskiwania funduszy na realizację celów statutowych Towarzystwa z wszelkich krajowych i
zagranicznych źródeł wspierających szeroko pojętą działalność,
9. finansowe wspieranie Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim poprzez dotacje,
nagrody i stypendia dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej oraz inną pomoc.
I. Towarzystwo może realizować cele statutowe, min. poprzez:
1. prowadzenie działalności promocyjnej, marketingowej i konsultingowej w zakresie
informacji, edukacji, reklamy i innych usług,
2. opracowywanie i wdrażanie programów rozwoju artystycznego dzieci i młodzieży,
3. organizowanie i prowadzenie świetlic środowiskowych, klubów, kół zainteresowań,
4. organizowanie prelekcji, odczytów, kursów, seminariów, dyskusji, sympozjów o
szeroko pojętej kulturze,
5. organizowanie, imprez o charakterze kulturotwórczym (festiwali, konkursów,
plenerów, itp.),
6. współdziałanie z władzami i instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi
działalnością Towarzystwa,
7. prowadzenie impresariatu artystycznego i agencji artystycznych,
8. organizowanie aukcji i pośrednictwa w sprzedaży wytworów kultury
eksponowanych na wystawach Młodzieżowego Domu Kultury,
9. sprzedaży komisowej dzieł sztuki, rękodzieła ludowego i materiałów plastycznych,

10. prowadzenie usług z zakresu informacji gospodarczej, turystycznej itp.,
11. realizację usług video, poligraficznych, fotograficznych, telewizyjnych,
internetowych,

§2
Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych
przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może
być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III
Członkowie – ich prawa i obowiązki
§1
Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem
wspierającym Towarzystwo.

§2
Towarzystwo posiada członków:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.

§3
Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być obywatele polscy lub cudzoziemcy, którzy ukończyli 16
lat, pragną realizować cele Towarzystwa oraz złożyli pisemną deklarację i uzyskali akceptację Zarządu.

§4
Członkiem wspierającym Towarzystwo może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Towarzystwa. Członka wpierającego przyjmuje
uchwałą Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

§5
Członkami honorowymi Towarzystwa mogą być osoby szczególnie zasłużone w urzeczywistnianiu celów
Towarzystwa. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

§6
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa;

2. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez
władze Towarzystwa;
3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Towarzystwa;
4. korzystania z wyposażenia, instrumentów, urządzeń, świadczeń i pomocy Towarzystwa;
5. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Towarzystwa o skreśleniu z listy
członków Towarzystwa.

§7
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Towarzystwa;
2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;
3. przestrzegania etyki zawodowej;
4. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Towarzystwie.

§8
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak
brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Towarzystwa, poza tym posiadają takie prawa jak
członkowie zwyczajni.

§9
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania
statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.

§ 10
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 11
Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i
innych zobowiązań;
2. wykluczenia przez Zarząd:
•

z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Towarzystwa,

•

z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Towarzystwa,

•

z powodu niepłacenia składek za okres pół roku,

•

na pisemny wniosek trzech członków Towarzystwa.

1. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
2. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 12
Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Towarzystwa lub pozbawienia członkostwa
zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego
zgromadzenia członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Towarzystwa
§1
Władzami Towarzystwa są:
1. Walne Zgromadzenie Członków;
2. Zarząd;
3. Komisja Rewizyjna.

§2
Kadencja władz.

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w
głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród
nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Członkowie wybrani do władz Towarzystwa mogą tę samą funkcję pełnić wielokrotnie.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Towarzystwa.
4. Uchwały władz Towarzystwa podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Zgromadzeni
mogą uchwalić głosowanie tajne.

§3
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Towarzystwa w trakcie kadencji, skład
osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych
głosów. Uzupełniony w ten sposób skład osobowy władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków
pochodzących z wyborów.

Rozdział V
Walne Zgromadzenie Członków

§1
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa i jest zwoływane przez Zarząd. W
Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§2
Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§3
Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Towarzystwa. Termin
i miejsce obrad, wraz z przewidywanym porządkiem obrad, Zarząd podaje do wiadomości wszystkich
członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§4
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 2/3 ogólnej liczby
członków zwyczajnych Towarzystwa.

§5
Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno się odbyć najpóźniej w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały
lub zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla omówienia których zostało zwołane.

§6
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają, w pierwszym terminie bezwzględną większością głosów w
obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie
w wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później od pierwszego terminu - bez względu na liczbę osób
uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest jawne.

§7
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Towarzystwa,
2. uchwalanie zmian statutu,
3. uchwalanie regulaminów władz Towarzystwa,
4. wybór i odwoływanie wszystkich władz Towarzystwa,
5. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
6. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
7. uchwalanie budżetu,
8. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz
Towarzystwa,
9. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
10. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa,

11. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Towarzystwa lub jego władze,
12. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
13. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,
14. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie
zastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa.

Rozdział VI
Zarząd Towarzystwa

§1
Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Towarzystwa zgodnie z uchwałami Walnego
Zgromadzenia Członków, reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.

§2
Zarząd składa się (minimum) z trzech osób, w tym prezesa, wybranych przez Walne Zebranie. Zarząd
konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu wybierając prezesa, vice prezesa i sekretarza.

§3
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia
Zarządu zwołuje prezes.

§4
Do kompetencji Zarządu należą:
1. realizacja celów Towarzystwa,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
3. inicjowanie i podejmowanie działań przewidzianych w statucie,
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 i Zebrań Nadzwyczajnych,
9. przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych, wspierających,
10. powoływanie Dyrektora Biura Towarzystwa.

§5
1. Dyrektor Biura Towarzystwa jest powoływany przez Zarząd na wniosek prezesa.
Dyrektorem może być jeden z członków Zarządu.
2. Warunki pracy i płacy Dyrektora określa prezes i przedstawia do akceptacji Zarządu.
3. Obsługa administracyjna Zarządu i Walnego Zebrania Członków należy do Biura
Towarzystwa.
4. Biuro podporządkowane jest Dyrektorowi.

5. Regulamin organizacji Biura ustala dyrektor w uzgodnieniu z Zarządem.
6. Funkcje członków Zarządu pełnione są społecznie.

§6
Każdy członek Zarządu samodzielnie uprawniony jest do:
1. reprezentowania Towarzystwa na zewnątrz,
2. podpisywania dokumentów Towarzystwa,
3. akceptowanie wydatków na cele statutowe Towarzystwa wymaga podpisów dwóch Członków
Zarządu.

Rozdział VII
Komisja Rewizyjna

§1
Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Towarzystwa.

§2
Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, wybierając
przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.

§3
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. pełnienie stałej kontroli nad zgodnością całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym
uwzględnieniem gospodarki finansowej, z jego Statutem, Regulaminem i uchwałami,
2. składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa i stawianie wniosków o
udzielenie lub odmowę absolutorium ustępującemu Zarządowi,
3. występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Członków Towarzystwa w przypadkach szczególnej wagi,
4. rozstrzyganie sporów między członkami Towarzystwa, wynikłych na tle działalności statutowej.
5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,

§4
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział VIII
Sprawy sporne i dyscyplinarne

§1
W sprawach spornych między członkami Towarzystwa i dyscyplinarnych orzeka Zarząd.

§2
Postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom
prawa do obrony, a także odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

§3
Do działań Zarządu w zakresie spraw spornych i dyscyplinarnych należy:
1. rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu,
2. rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Towarzystwa,
3. orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów ze statutem Towarzystwa.

§4
Zarząd może nakładać następujące kary organizacyjne:
1. upomnienia,
2. nagany,
3. zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 6 do 12 miesięcy,
4. wykluczenia z Towarzystwa.

Rozdział IX
Majątek i Fundusze Towarzystwa
§1
Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§2
Majątek Towarzystwa powstaje drogą:
1. opłat wpisowych i składek członkowskich,
2. dochodów z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu
Towarzystwa,
3. darowizn, spadków, zapisów,

4. dotacji na zadania zlecone przez samorząd terytorialny
5. dotacji i ofiarności publicznej,
6. wpływów z działalności gospodarczej przewidzianej statutem i zgodnej z obowiązującymi w tej
dziedzinie przepisami,
7. innych wpływów.

§3
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa podejmuje Zarząd.

§4
Środki pieniężne Towarzystwa przechowywane są na koncie Towarzystwa.
Prezes lub vice prezes może jednoosobowo podejmować zobowiązania majątkowe oraz udzielać
pełnomocnictw do kwoty 1000 zł. Akceptowanie wydatków na cele statutowe Towarzystwa wymaga
podpisów dwóch Członków Zarządu. Akceptowanie wydatków na cele statutowe Towarzystwa i innych
powyżej 4000 zł wymaga podpisów dwóch Członków Zarządu w tym prezesa, lub vice prezesa.

§5
Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§6

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w
sprawach majątkowych wymagane są podpisy trzech Członków Zarządu w tym prezesa, lub vice prezesa.

§7
Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków,
członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim
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 organizacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczegółności jeżeli przekazanie to
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c)wykorzystywania majątku 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 organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust.3, Ustawy z dnia 24.04.2003 o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz.873 z 2003 ,z późniejszymi zmianami ),
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział X
Postanowienia końcowe

§1
Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Towarzystwa mogą być przedmiotem Walnego
Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego
Zebrania Członków.

§2
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne
Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania.

§3
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego
likwidacji, powołuje Komisję Likwidacyjną oraz określa przeznaczenie majątku Towarzystwa.

§4
Uchwały Walnego Zgromadzenia o zmianie Statutu i przeznaczeniu majątku Towarzystwa po jego
rozwiązaniu podlegają zatwierdzeniu przez władzę rejestrującą Towarzystwo.

§5
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Towarzystwa, nie uregulowanych w statucie, mają
odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr
20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

