STATUT

TOWARZYSTWA
MIŁOŚNIKÓW RYDUŁTÓW

Zatwierdzony przez Walne Zebranie SprawozdawczoWyborcze w dniu 26. 02. 2011 roku.
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STATUT TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW RYDUŁTÓW
(ze zmianami przyjętymi przez Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze
TMR w dniu 26.02 2011r.)

Rozdział I
Nazwa, Teren działalności, Siedziba
§1
l. Stowarzyszenie nosi nazwę „Towarzystwo Miłośników Rydułtów" w Rydułtowach
§2
1. Terenem działalności Towarzystwa Miłośników Rydułtów jest głównie Miasto
Rydułtowy oraz teren całego kraju, Euroregion Silesia i kraje Unii Europejskiej.
2. W strukturze Towarzystwa mogą działać Młodzieżowe Koła TMR oraz komisje,
kluby i grupy hobbystyczne.
§3
l. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Rydułtowy z kodem 44 -280
§4
1. Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej

członków, jest

organizacją pożytku publicznego.

Rozdział II
Cele i środki działania
§5
Celami Towarzystwa są:
1. Inicjowanie i wspieranie wszelkich poczynań zmierzających do podnoszenia

oświaty i kultury duchowej, fizycznej oraz sytuacji materialnej społeczeństwa.
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2. Tworzenie warunków zmierzających do wszechstronnego

integrowania

ludności miasta Rydułtowy.
3. Prowadzenie działalności statutowej na rzecz mieszkańców Rydułtów i

swoich członków.
4. Ochrona,

konserwacja,

upowszechnianie

odbudowa

materiałów

zabytków,

historycznych

a

także

związanych

zbieranie
z

i

miastem

Rydułtowy i regionem.
5. Inicjowanie przedsięwzięć proekologicznych.
6. Promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, bez nałogów.
7. Działanie na rzecz zaktywizowania tzw. młodych emerytów (z branży

górniczej w szczególności).
8. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy,

oraz zagrożonych utratą pracy.
9. Promowanie turystyki i organizowanie imprez turystycznych.
10. Propagowanie działań klubowych i różnorodnych grup hobbystycznych.
11. Podejmowanie

społecznych

działań

wychowawczo

-

edukacyjnych

służących kulturalnemu i społecznemu rozwojowi dzieci i młodzieży.
12. Popularyzowanie

i organizowanie imprez o charakterze sportowym,

rekreacyjnym i kulturalnym.
13. Działanie na rzecz integracji europejskiej, oraz rozwijania kontaktów i

współpracy między społeczeństwami.
14. 1Współpraca z

innymi organizacjami o podobnych celach statutowych

w celu poszerzania wymiaru działań.
15. Propagowanie aktywnego i wszechstronnego udziału w życiu publicznym.
16. Inicjowanie działań o charakterze charytatywnym i inicjowanie działań

zmierzających do współpracy z organizacjami charytatywnymi.
17. Promowanie i organizowanie wolontariatu.
18. Przygotowywanie społeczeństwa do zmian gospodarczych i społecznych,

jakie mogą nastąpić w przypadku likwidacji kopalni.
19. Działanie na rzecz pełnej jawności w życiu publicznym, tak w sprawach

decyzyjnych jak i finansowych.
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§6
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1.

Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć proekologicznych zmierzających do

poprawy i ochrony środowiska na terenie miasta Rydułtowy i w regionie. TMR w tej
mierze podejmuje współpracę

z

Urzędem

Miasta,

kołami

Ligi

Ochrony

Przyrody, szkołami i innymi organizacjami. Realizacja tych działań to:
 Organizowanie akcji wiosennego sprzątania w mieście,
 Współdziałanie z Urzędem Miasta i innymi instytucjami w sprawie działań

zmierzających do ograniczenia „niskiej emisji",
 organizowanie konkursów na tematy ekologiczne w celu pogłębiania

świadomości społecznej w tej dziedzinie i zapobiegania niewłaściwym
zachowaniom,
 działanie w celu powiększenia strefy ochronnej wokół rydułtowskiej hałdy,

 działanie na rzecz ochrony wód dorzecza Suminki,
 działania zmierzające do poprawy klasy czystości rzeki Nacyny,


rejestrowanie obiektów żywej i nieożywionej przyrody w tym drzew,
krzewów, skałek, wychodni, roślin chronionych i endemicznych,

 wspieranie działań zmierzających do pełnego skanalizowania miasta,


inicjowanie działań w celu stworzenia kolejnych stref zieleni w tym strefy
ciągłej od tzw. Machnikowca poprzez tzw. Gliniok do lasu nad tunelem,

 inicjowanie i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć proekologicznych z

organizacjami

pozarządowymi

i

urzędami

powiatu

wodzisławskiego,

rybnickiego i raciborskiego.
2.

Prowadzenie działań na rzecz zaktywizowania tzw. młodych emerytów na

osiedlach, zagrożonych alkoholizmem i wykazujących symptomy odrzucania
społecznego. Zadaniami szczególnymi będą:
 spotkania

z

„młodymi

emerytami"

przy

współdziałaniu

ze

Związkami
Zawodowymi Kopalń „Rydułtowy - Anna" i „Marcel",
 zachęcanie do działań społecznych w klubach i organizacjach w tym w TMR,
 uruchomienie klubu emeryta na Os. Ligonia i współdziałanie z klubami

działającymi przy kopalni „Rydułtowy - Anna" Ruch I i II,
 współdziałanie z Kom. Przeciwalkoholową przy Urzędzie Miasta i wybranie

najlepszych metod do działania wśród emerytów zwłaszcza poprzez dział,
kult., sportową i turystyczną,
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 poszerzenie klubów hobbystów o nowych członków z grupy młodych

emerytów,
 stworzenie mechanizmu wyróżnień najaktywniejszych a dotąd biernych

„młodych emerytów" poprzez dyplomy, spotkania, publiczne podziękowania,
wręczanie pucharów i wystawiania jako kandydata do tytułu „Rydułtowika
Roku".
3.

Organizowanie wycieczek rowerowych, pieszych i autokarem, działając w

porozumieniu
z Klubem Emeryta, Związkami Zawodowymi i Urzędem Miasta.
Celem podstawowym jest zapewnienie czynnego wypoczynku dla jak największej
grupy ludzi
przy jak najmniejszych kosztach.

W okresie wakacyjnym

główne

działanie

jest
ukierunkowane na dzieci i młodzież z osiedli.
TMR działać tu będzie przez:
 działania na rzecz tworzenia ścieżek rowerowych na terenie miasta w

połączeniu z siecią ścieżek na terenie powiatu wodzisławskiego i rybnickiego,
 działania na rzecz stworzenia ścieżki widokowej i tarasu widokowego na

stożku nr l „rydułtowskiej hałdy",
 udostępnienie klubu na os. Ligonia dla młodzieżowych grup rowerowych,

współpraca z PTTK oraz klubami „Sokół", „Olimpijczyk" „Niezależną Grupą
Cyklistów", klubami emerytów, stowarzyszeniami i związkami zawodowymi
na rzecz stworzenia atrakcyjnych form wyżycia dla młodzieży zwłaszcza w
okresie wakacyjnym, we współpracy z PTTK ł ZHP organizacja szkoleń
organizatorów turystyki,
 utrzymanie klubu kolarskiego (MTB) w grupie dziecięcej i młodzieżowej w

współdziałaniu ze szkołami i Urzędem Miasta, Radami Osiedli Orłowiec,
Krzyżkowicka, Ligonia, Plebiscytowa,
 w

okresie

wakacyjnym

organizacja

wycieczek,

biwaków,

imprez

rekreacyjnych szczególnie dla dzieci i młodzieży we współpracy z Urzędem
Miasta, OPP i Zarządmi Sp. Mieszk. „Orłowiec" i „RÓW".
4.

TMR utrzymuje lokale klubowe, w których przez cały rok prowadzi się zajęcia

klubowe oraz prowadzi się cykliczne działania ukierunkowane na hobbystów.
Zajęcia prowadzone są przy

współpracy

z

nauczycielami

szkół,

Ogniskiem

Plastycznym, Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej i Orkiestrą KWK „Rydułtowy".
Szczególnym zadaniem klubowym jest realizacja zadań:
 „Nadążyć za postępem" - pomoc osobom tzw. III wieku w posługiwaniu się
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nowoczesnym sprzętem komputerowo - elektronicznym.
 Działalność

klubowa

równoznaczna

z

działalnością

Domu

Kultury

grupowana jest w zespołach, komisjach, klubach i grupach: SKAT Sportowy,
Turyści, Zespół Muzyczno - Teatralny, Grupa Artystyczna „KONAR", grupa
dziecięca, grupa młodzieżowa i komisja historyczna.
 Poszczególne zespoły, kluby, grupy, komisje mogą mieć wewnętrzne

regulaminy działania, które nie mogą być sprzeczne ze statutem TMR-u i
podlegaj ą zatwierdzeniu przez Zarząd TMR.
 Podstawowym założeniem w/w grup jest otwartość na nowych członków,

działanie na rzecz mieszkańców i udział w „Dniach Rydułtów" i innych
przedsięwzięciach proponowanych przez Zarząd TMR.
5. Popularyzowanie osób, instytucji itp. zajmujących się szeroko rozumianą kulturą,
w tym fizyczną.
6.

Organizowanie przez Zarząd, co najmniej jednej dużej imprezy rocznie o

charakterze regionalnym, na bazie działających wewnętrznych struktur w TMR.
7. Praca klubowa i organizacyjna, oparta się na corocznym planie działania TMR-u,
zatwierdzona przez Walne Zebranie członków TMR-u.
8. Współorgaznizacja corocznego przeglądu zespołów przedszkolnych i szkolnych.
9. Organizowanie cyklicznych konkursów na gwarę śląską i piosenkę w gwarze
śląskiej.
10. Ogłaszanie konkursów dla najaktywniejszych organizacji i osób działających z
młodzieżą
w sferze kultury, sportu i rekreacji a także, przyznawanie tytułu „Lidera
Aktywnych".
l ł. Uaktywniane i powiększanie ilości młodzieżowych kół TMR, które są
podstawowymi
ogniwami przy organizacji imprez młodzieżowych o charakterze rekreacyjnym,
sportowym i kulturalnym. TMR współpracuje tu z ZHP i Domem Kultury. Działania
w tej mierze są następujące:
 współorgaznizacja corocznego wyścigu dla dzieci i młodzieży w klasie MTB,
 organizowanie dwa razy w tygodniu w czasie wakacji gier, zabaw,

konkursów o

charakterze

rekreacyjnym

i

sportowym

dla

dzieci

i

młodzieży na „Machnikowcu" i na obiektach klubowych i szkolnych,
 we współpracy z kołem wędkarskim organizacja zawodów wędkarskich dla

dzieci i młodzieży,
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 organizowanie plenerowych gier dla dzieci i młodzieży przez uprawnionych

wychowawców, organizacja krótkich obozów, koloni we współpracy z MOPS
i ZHP.
13. Działaniami w sferze ochrony i upowszechniania zabytków są:
 ścisła współpraca z władzami konserwatorskimi i muzealnymi, w zbieraniu i

upowszechnianiu zabytków miasta Rydułtowy, przez zbieranie literatury i
innych materiałów źródłowych dotyczących miasta Rydułtowy
 zabezpieczenie zabytkowych nieruchomości i ruchomości oraz konserwacje,

odbudowa i popularyzacja ich wśród mieszkańców,
 organizowanie

pozwalających

spotkań

odczytowe

poszerzać

wszechstronnego

-

krąg

dyskusyjnych,

oraz

zainteresowanych

imprez
ochroną

dziedzictwa kulturowego, w tym wiedzy na temat

zabytków naszego regionu,
tworzenie zbioru fotografii i zbioru elektronicznego posiadanych obiektów,



przedmiotów, dokumentów o charakterze zabytkowym lub historycznym,
 poszerzanie zbiorów: Izby Pamięci przy KWK „Rydułtowy - Anna" i zbiorów

istniejących przy ŚPI, SP3 i Gimnazjum Nr l,
ufundowanie tablicy z opisem najstarszego cmentarza przy parafii św.



Jerzego,
 działanie

na

publikowanie

rzecz
w

ochrony

„Kluce"

wychodni

ciekawostek

granitowej
związanych

na
z

tzw.

„skale",

historią miasta

i ciekawostek architektoniczne - przestrzennych,
 współdziałanie z Dyrekcja kopalni „Rydułtowy - Anna" na rzecz ochrony

sztuki górniczej w tym istniejących szybów peryferyjnych oraz obiektów:
stolarni,

warsztatów

szkolnych,

kuźni,

wagi,

obiekty

mieszczące

transformatory przy szybach Leon II i Leon III,
 działania informacyjno - publikatorskie na rzecz pozostawienia stożka nr l z

jego turystycznym wykorzystaniem, jako unikalnego tworu działalności
górniczej i powstałym siedliskiem unikalnej przyrody, wpisanej na trwałe w
pejzaż miasta Rydułtowy.
14. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijaniu kontaktów i współpracy
między
społeczeństwami. Zadania realizowane:
 z organizacjami w Polsce: Towarzystwo Przyjaciół Pszowa, Stowarzyszenie

Rodzin i Osób Niepełnosprawnych, Zespół „Ciaproki", i inne
 organizacjami w Czechach i Słowacji: Werichovcy i Polski związek

Kulturalno — Oświatowy w Orlovej i Bratysławie
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 innymi organizacjami w kraju i zagranicą z którymi Towarzystwo nawiąże

współpracę
 organizowanie i wymiana kulturalna, turystyczna i sportowa
 nauka i pogłębianie znajomości języków obcych i tradycji innych narodowości

15. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej:
 osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

 wspomaganie działań zmierzających do zmniejszenia bezrobocia wśród
młodzieży oraz osób pozostających długotrwale bez pracy, a zwłaszcza
kobiet.
 Osób które podejmuj ą pierwszą pracę
 TMR będzie współpracował z Radą Miasta, PUP w Wodzisławiu Śl. oraz

wykorzystywał własne kontakty z przedsiębiorcami.
16. Propagowanie i inicjowanie przedsięwzięć o charakterze sportowym i
rekreacyjnym Festyny i zawody na „Machnikowcu"
17. Współpraca z innymi organizacjami o podobnych celach statutowych w tym:
 Towarzystwem Przyjaciół Pszowa
 Towarzystwem Miłośników Rybnika
 Klubem „Brzask"
 Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Wodzisławskiej

 Raciborskim Stowarzyszeniem Twórców Kultury
 I innymi
18. Wszechstronny udział w życiu publicznym, w tym wystawianie kandydatów w
wyborach samorządowych
 angażowanie młodych ludzi do udziału w wyborach
 działanie na rzecz pogłębiania świadomości społecznej i braniu udziału w

głosowaniu podczas wyborów
19. Inicjowanie

działań

o

charakterze

charytatywnym

i

wspomaganie

organizacji charytatywnych.
 współpraca z Stowarzyszeniem Rodzin i Osób Niepełnosprawnych

 zbieranie datków i przedmiotów na cele charytatywne
 angażowanie młodych ludzi do udziału w wolontariacie i zbiórkach

charytatywnych
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§7
Przedmiotem działalności Towarzystwa Miłośników Rydułtów jako Organizacji
Pożytku Publicznego ( zgodnie z art.4 ust. l pkt. l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) jest:

1. 79.12.Z — Działalność organizatorów turystyki - działalność odpłatna
- organizowanie imprez turystycznych, włączając wycieczki turystyczne z
kompleksowym programem imprez, uwzględniające transport i zakwaterowanie.
Organizowanie wycieczek rowerowych, pieszych i autokarem, działając w
porozumieniu z Klubem Emeryta, Związkami Zawodowymi i Urzędem Miasta.
Celem podstawowym jest zapewnienie czynnego wypoczynku dla jak największej
grupy ludzi przy jak najmniejszych kosztach. W okresie wakacyjnym główne
działanie jest ukierunkowane na dzieci i młodzież z osiedli. Działania na rzecz
tworzenia ścieżek rowerowych na terenie miasta w połączeniu z siecią ścieżek na
terenie powiatu wodzisławskiego i rybnickiego, działania na rzecz stworzenia ścieżki
widokowej i tarasu widokowego na stożku nr l „rydułtowskiej hałdy", udostępnienie
klubu na os. Ligonia dla młodzieżowych grup rowerowych, współpraca z PTTK oraz
klubami „Sokół", „Olimpijczyk", „Niezależną Grupą Cyklistów", klubami emerytów,
stowarzyszeniami i związkami zawodowymi na rzecz stworzenia atrakcyjnych form
wyżycia dla młodzieży zwłaszcza w okresie wakacyjnym, we współpracy z PTTK i
ZHP organizacja szkoleń organizatorów turystyki, utrzymanie klubu kolarskiego
(MTB) w grupie dziecięcej i młodzieżowej w współdziałaniu ze szkołami i Urzędem
Miasta, Radami Osiedli Orłowiec, Krzyżkowicka, Ligonia, Plebiscytowa, w okresie
wakacyjnym organizacja wycieczek, biwaków, imprez rekreacyjnych szczególnie dla
dzieci i młodzieży we współpracy z Urzędem Miasta, OPP i Zarządami Sp. Mieszk.
„Orłowiec" i „RÓW".
2. 70.22.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia dzia łalności gospodarczej
i zarządzania - działalność odpłatna.
Długotrwale prowadząc działalność statutową i gospodarczą udzielamy informacji,
prowadzimy szkolenia, służymy materiałami źródłowymi i pokazujemy jak
praktycznie realizować zadania statutowe w tym całą sferę działalności wolontariatu
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3.

78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i

pozyskiwaniem pracowników- działalność odpłatna.
-pozyskiwanie ofert pracy i upowszechnianie informacji o miejscach pracy

x

Wykorzystywanie szerokich kontaktów z pracodawcami naszego miasta i gmin
ościennych na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i pozyskiwania miejsc pracy
zwłaszcza

dla

osób

podejmujących

pierwszą

pracę.

Szkolenie

przyszłych

pracowników poprzez wolontariat w naszym Stowarzyszeniu przy realizowaniu
zadań statutowych. Wystawianie referencji, szkolenia komputerowe i inne,
zamieszczanie informacji prasowych o wolnych miejscach pracy i przyszłych
kierunkach rozwoju miasta i gmin sąsiednich.
4.

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów i wystaw - działalność

odpłatna
- działalność organizatorów targów, wystaw i kongresów
-przygotowywanie stoisk. W tym zakresie realizuje się: przygotowywanie wystaw,
stoisk regionalnych i artystycznych itp. na Dni Rydułtów; dyskusje panelowe w
dziedzinach społecznych i kulturalnych; organizacja targów sztuki, staroci, kwiatów
itp.
5.

84.12.Z - Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia ,

edukacją , kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi z wyłączeniem
zabezpieczeń społecznych – działalność odpłatna
Współpraca

z

Zakładami

Opieki

Zdrowotnej

i

innymi

Stowarzyszeniami

działającymi na rzecz promocji zdrowia w celu informowania, promowania
zdrowego trybu życia bez nałogów. Organizowanie imprez, akcji profilaktycznych,
konkursów wiedzy o zdrowiu itp. Przygotowywanie i realizacja imprez, biesiad,
festynów i innych form rekreacji z elementami sportu. Z uwagi na stałe zagrożenie
dla środowiska naturalnego, działania na rzecz ograniczenia „niskiej emisji",
pogłębienia świadomości społecznej przy segregacji odpadów, dbałości o stan
zieleni, organizacja wiosennych akcji sprzątania, działanie na rzecz stworzenia parku
na tzw. „Glinioku" oraz „Machnikowcu". Współdziałanie z kopalnią na rzecz
bieżącego

kształtowania

i

rekultywacji

hałdy

we

celu

stworzenia

terenu

rekreacyjnego. Organizowanie wspólnie z Ciepłownią Rydułtowy, szkołami,
Referatem Ekologii Urzędu Miasta konkursów na tematy dotyczące ochrony
środowiska.
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6. 84.21.Z - Sprawy zagraniczne - działalność odpłatna
- kierowanie, wykonywanie i wspieranie działalności informacyjnej i kulturalnej
prowadzonej za granicą
Współpraca na niwie kulturalnej, sportowej i informacyjnej na rzecz integracji
europejskiej, zbliżania między narodami. Szczególną współpracę prowadzić
będziemy z Czechami, Niemcami, Słowacją i Obwodem Kaliningradzkim.
7. 84.24.Z - Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
-działalność nieodpłatna
- działalność administracyjna związana z obroną cywilną dotyczącą zapewnienia
bezpieczeństwa na wypadek zagrożenia wewnętrznego oraz na wypadek
klęsk
żywiołowych i katastrof cywilizacyjnych
Działalność będzie się koncentrować na współpracy z Urzędem Miasta i Komisją
Prawa i
Bezpieczeństwa Rady Miasta oraz z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną i Szefem
Obrony Cywilnej w mieście i na Kopalni Węgla Kamiennego Rydułtowy - Anna.
W przypadku zagrożeń i klęsk żywiołowych ( pożary, powódź) udzielanie pomocy
poszkodowanym w różnej formie. Wykorzystując własną gazetę i inne środki
medialne,
prowadzić będziemy działania ( artykuły, konkursy, pokazy itp.) na rzecz
uświadamiania
zagrożeń.
8.

85.32.C - Opieka wychowawcza i społeczna pozostała, bez zakwaterowania

-działalność odpłatna
- opieka społeczna dla dzieci: działalność mająca na celu zapewnienie
bezpieczeństwa dzieciom, półkolonii
- odwiedzanie osób starych i chorych
- działalność społeczna lokalna i sąsiedzka
- działalność związana z przystosowaniem zawodowym osób bezrobotnych
- działalność charytatywna polegająca na gromadzeniu funduszy lub inne formy
wspierania finansowego w ramach opieki społecznej
Współpraca w tych dziedzinach z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komisją
Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Patologiom Społecznym, oraz organizacjami
działającymi na rzecz pomocy społecznej. Organizowanie wolnego czasu dzieciom w
okresie szkolnym i wakacyjnym. Mobilizowanie społeczności lokalnych do pomocy
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sąsiedzkiej, aktywizowanie do działań społecznych zwłaszcza emerytów i rencistów
zamieszkujących na osiedlach. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych dla
osób i grup potrzebujących takiej formy pomocy.
94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana - działalność nieodpłatna.
- organizacje wspierające inicjatywy mieszkańców i ruchy protestacyjne
- organizacje ekologiczne i działające w celu ochrony środowiska
- organizacje wspierające działalność stowarzyszeń regionalnych i edukacyjnych,
gdzie indziej nieś klasyfikowane
- organizacje mające na celu poprawę sytuacji pewnych grup społecznych, np.
etnicznych, grup mniejszościowych
- stowarzyszenia patriotyczne
- działalność grup o specjalnych zainteresowaniach, takich jak: turystyczne
- działalność związków kultywujących kontakty towarzyskie
- działalność związków młodzieżowych, klubów
- działalność stowarzyszeń agitujących do działalności kulturalnej, rekreacyjnej
oraz hobbystycznej (innej niż sporty i gry) np. kluby poetyckie, literackie, kluby
książki, kluby historyczne, , koła działkowców, kółka fotograficzne, muzyczne,
artystyczne,

kluby

kolekcjonerów

i

nieprofesjonalnych

artystów,

kluby

środowiskowe itp.
- działalność stowarzyszeń ochrony zwierząt
Ochrony środowiska Towarzystwo Miłośników Rydułtów będzie inicjować i
wspierać przedsięwzięcia proekologiczne zmierzające do poprawy ochrony
środowiska na terenie miasta i w regionie. TMR będzie w tej mierze współpracował z
Urzędem Miasta, kołami Ligi Ochrony Przyrody, szkołami i innymi organizacjami.
Działania te polegać będą na:
organizowanie akcji wiosennego sprzątania w mieście, współdziałanie z Urzędem
Miasta, Ciepłownią Rydułtowy i innymi firmami, instytucjami w sprawie działań
zmierzających do ograniczenia niskiej emisji, organizowanie z Urzędem Miasta,
kołami LOP, szkołami konkursów na tematy ekologiczne, działanie na rzecz
powiększenia strefy ochronnej wokół rydułtowskiej hałdy, działanie na rzecz
ochrony wód dorzecza Suminki, działania zmierzające do poprawy klasy czystości
rzeki Nacyny, rejestrowanie obiektów żywej i nieożywionej przyrody w tym drzew,
krzewów, skałek, wychodni, roślin chronionych i endomicznych, wspieranie działań
zmierzających do pełnego skanalizowania miasta, inicjowanie działań w celu
stworzenia kolejnych stref zieleni w tym strefy ciągłej od tzw. Machnikowca poprzez
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tzw. Gliniok do lasu nad tunelem, wspólne przedsięwzięcia proekologiczne z
organizacjami pozarządowymi i urzędami powiatu wodzisławskiego, rybnickiego i
raciborskiego (organizacje mające na celu poprawę sytuacji pewnych grup
społecznych). Do szczególnych zadań Towarzystwa będą należały działania na rzecz
zaktywizowania tzw. młodych emerytów na osiedlach, którzy w dużym stopniu są
zagrożeni alkoholizmem a wielu wykazuje symptomy odrzucania społecznego.
Zadaniami szczególnymi będą: spotkania z „młodymi emerytami" ze współdziałaniu
Zw. Zaw. Kopalń „Rydułtowy - Anna" i „Marcel", zachęcanie odchodzących z
kopalni i z policji do działań społecznych w klubach i organizacjach w tym w TMR,
uruchomienie klubu emeryta na Os. Ligonia i współdziałanie z klubami działającymi
przy kopalni „Rydułtowy
- Anna" Ruch I i II, współdziałanie z Kom. Przeciwalkoholową przy Urzędzie Miasta
i wybranie najlepszych metod do działania wśród emerytów zwłaszcza poprzez
dział, kult., sportową i turystyczną, poszerzenie klubów hobbystów o nowych
członków z grupy młodych emerytów, stworzenie mechanizmu wyróżnień
najaktywniejszych a dotąd biernych „młodych emerytów" poprzez dyplomy,
spotkania, publiczne podziękowania, wręczanie pucharów i wystawiania jako
kandydata do tytułu „Rydułtowika Roku".
9. 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna -działalność odpłatna.
- działalność szkół tańca i instruktorów tańca, dyskotek
- imprezy dla dzieci, działalność rodeo, strzelnic, pokazy sztucznych ogni itp. Do
szczególnych zadań w tej sferze należy praca na rzecz uaktywnienia i powiększenia
ilości młodzieżowych kół TMR, które są podstawowymi ogniwami organizacji
imprez młodzieżowych o charakterze rekreacyjnym, sportowym i kulturalnym. TMR
współpracuje tu z ZHP i Domem Kultury. Działania w tej mierze będą tu
następujące: współorganizacja corocznego wyścigu dla dzieci i młodzieży w klasie
MTB, organizowanie dwa razy w tygodniu w czasie wakacji gier, zabaw, konkursów
o charakterze rekreacyjnym i sportowym dla dzieci i młodzieży na „Machnikowcu" i
na obiektach klubowych i szkolnych, we współpracy z kołem wędkarskim
organizacja zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży, organizowanie
plenerowych gier dla dzieci i młodzieży przez uprawnionych wychowawców,
organizacja krótkich obozów, koloni we współpracy z MOPS i ZHP
10. 91.03.Z – Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych
atrakcji turystycznych – działalność nieodpłatna.
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- konserwacja i ochrona

miejsc i budynków zabytkowych

i historycznych

oraz zabytkowych obiektów ruchomych
W tej sferze szczególnymi działaniami Towarzystwa są: ścisła współpraca z
władzami konserwatorskimi i muzealnymi, w zbieraniu i upowszechnianiu
zabytków miasta Rydułtowy przez zbieranie literatury i innych materiałów
źródłowych dotyczących miasta Rydułtowy, popularyzacja wśród mieszkańców,
organizowanie spotkań odczytowe -dyskusyjnych oraz imprez pozwalających
poszerzać

krąg

zainteresowanych

ochroną

wszechstronnego

dziedzictwa

kulturowego w tym wiedzy na temat zabytków naszego regionu. Do szczególnych
zadań należeć będą: tworzenie zbioru fotografii i zbioru elektronicznego
posiadanych obiektów, przedmiotów, dokumentów o charakterze zabytkowym lub
historycznym, współdziałanie, poszerzanie zbiorów: Izby Pamięci przy KWK
„Rydułtowy - Anna" i zbiorów istniejących przy ŚPI, SP3 i Gimnazjum Nrl,
ufundowanie tablicy z opisem najstarszego cmentarza przy parafii św. Jerzego,
działanie na rzecz ochrony wychodni granitowej na tzw. „skale", publikowanie w
„Kluce"

ciekawostek

związanych

z

historią

miasta

i

ciekawostek

natury

architektoniczne -przestrzennej, współdziałanie z Dyrekcja kopalni „Rydułtowy Anna" na rzecz ochrony sztuki górniczej w tym istniejących szybów peryferyjnych
oraz obiektów: stolarni, warsztatów szkolnych, kuźni, wagi, obiekty mieszczące
transformatory przy szybach Leon II i Leon III, działania informacyjno publikatorskie na rzecz pozostawienia stożka nr l z jego turystycznym
wykorzystaniem jako unikalnego tworu działalności" górniczej i powstałym
siedliskiem unikalnej przyrody wpisanej na trwałe w pejzaż miasta Rydułtowy.
11. 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawienie przedstawień artystycznychdziałalność odpłatna
- działalność polegająca na opracowaniu artystycznym i popularyzowaniu
narodowych i ludowych pieśni i tańców
Działanie zespołu słowno - muzycznego, który przygotowuje program związany z
kulturą Śląska i pogranicza.
12. 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych - działalność odpłatna
- organizowanie wystaw indywidualnych i zbiorowych artystów krajowych i
zagranicznych
- urządzanie konkursów, festiwali, biennale itp. Działalność Grupy Artystycznej
Konar i indywidualnych artystów; współpraca z innymi grupami i artystami w kraju
i za granicą.
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- działalność domów, ośrodków kultury, klubów i świetlic
- organizowanie różnych form rozwoju kulturalnego społeczeństwa w zależności od
zainteresowania społecznego
- popularyzacje dorobku różnych dziedzin kultury
- spełnianie funkcji użytecznych np. organizowanie różnego rodzaju kursów
13. 91.01.B - Działalność archiwów - działalność odpłata
Zbieranie dokumentów, fotografii, materiałów archiwalnych; stałe dokumentowanie
w formie elektronicznej, tworzenie zbiorów tematycznych, współpraca z muzeum
wodzisławskim

i

rybnickim.

Udostępnianie

zbiorów

szkołom

i

osobom

zainteresowanym. Współpraca z hobbystami w tym filatelistami i numizmatykami
itp.
14. 93.19.Z - Działalność związana ze sportem, pozostała - działalność odpłatna
- organizowanie i przeprowadzenie imprez sportowych na powietrzu i w halach dla
sportowców zawodowych lub amatorów, z wykorzystaniem obiektów sportowych
własnych lub niebędących własnością organizatora imprezy przez kluby: piłkarskie,
szachowe, wędkarskie, / inne
- działalność związana z promocją i organizacją imprez sportowych- żeglarstwo,
wędkarstwo sportowe i rekreacyjne
Organizacja towarzyskich spotkań o charakterze sportowym (siatkówka, tenis
stołowy i ziemny, kręgle, wędkarstwo, zawody MTB, łyżworolki, zawody
latawcowe, nurkowanie itp.). Współpraca w tym zakresie z Urzędem Miasta,
klubami i UKS-ami. Promocja wszystkich dziedzin sportu którymi aktualnie
zainteresowani są nasi mieszkańcy. 17. 92.72.Z - Działalność rekreacyjna pozostała,
gdzie indziej niesklasyfikowana -działalność odpłatna
- działalność parków rekreacyjnych i plaż, włączając wynajmowanie takich
urządzeń jak: domki i kabiny plażowe, krzesła, leżaki, itp.
- transport rekreacyjny, taki jak: jazda na rowerze, rekreacyjna jazda konno itp.
Zmierzamy

do

wykorzystania

„Machnikowca"

jako

ośrodka rekreacyjne

-

sportowego, w tym celu gromadzimy określony sprzęt, czynimy starania prawno własnościowe, dbamy o stała uatrakcyjnienie miejsca i form sportowo rekreacyjnych. Teren „Machnikowca" jest też bazą do jazdy szkoleniowej na
rowerach górskich i cyklicznych zawodów dla rowerzystów i uprawiających inne
sporty wyczynowe.
15. 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej
niesklasyfikowana – działalność nieodpłatna
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Działalność w zakresie świadczenia pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
16. 85.60. Z Działalność wspomagająca edukację- działalność nieodpłatna.
Działalność w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz
swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji.
§8
l. Działalność TMR objęta działalnością gospodarczą wg. PKD:
22.11.Z - Wydawanie książek
22.13.Z - Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
22.15.Z - Działalność wydawnicza pozostała
22.22.Z — Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana
22.24.Z - Składanie tekstu i wytwarzanie płyt drukarskich

Rozdział III
Członkowie
§9
1) Członkiem Towarzystwa może być każdy obywatel Polski lub cudzoziemiec,
który wypełnił deklarację członkowską, zapoznał się ze statutem Towarzystwa,
opłacił wpisowe, oraz składki członkowskie minimum za jeden kwartał a także
został przyjęty przez Zarząd Towarzystwa.
2) Członkiem Towarzystwa może być małoletni poniżej lat 16-tu za zgodą
przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału w głosowaniach na Walnych
Zebraniach członków, oraz bez prawa korzystania z czynnego i biernego prawa
wyborczego do władz Towarzystwa.
3) Małoletni w wieku 16-18 lat, którzy maja ograniczoną zdolność do czynności
prawnych mogą należeć do Towarzystwa i korzystać z czynnego i biernego prawa
wyborczego z tym, że w składzie Zarządu Towarzystwa większość muszą stanowić
osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
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§10
Członkowie Towarzystwa dzielą się na członków zwyczajnych i wspierających.
Członkiem zwyczajnym może być jedynie osoba fizyczna.
§11
Członkostwo Towarzystwa ustaje przez:
1) dobrowolne ustąpienie po uregulowaniu

wszelkich zobowiązań wobec

Towarzystwa.
2) skreślenie z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania składek
przez jeden rok
3) wykluczenia z Towarzystwa dokonuje Zarząd:
a) w przypadku niestosowania się do postanowień statutu
b) w razie popełnienia czynów przestępczych względnie działania na szkodę
Towarzystwa
4) skreślonemu lub wykluczonemu członkowi służy prawo odwołania w terminie 14
dni do Zarządu oraz ostatecznie do Walnego Zebrania członków TMR.

Rozdział IV
Prawa i obowiązki członków

§12
Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo do:
1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach i innych zebraniach Towarzystwa
zgodnie z postanowieniami statutu
2) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa
3) korzystania ze świadczeń i urządzeń Towarzystwa zgodnie z obowiązującymi
przepisami
statutu Towarzystwa i celami Towarzystwa.
Członkowie będącymi prawnymi działają przez swych pełnomocników.
Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
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1) udziału w pracach Towarzystwa względnie w pracach poszczególnych sekcji
Towarzystwa
2)

opłacanie

regularnie

składek

członkowskich

ustalanych

przez

Zarząd

Towarzystwa
3) stosowanie się do postanowień statutu, uchwał i innych regulaminów
Towarzystwa. Członek wspierający Towarzystwo dysponuje głosem doradczym.

Rozdział V
Władze i organy Towarzystwa
§13
Władzami Towarzystwa są:
1) Walne Zebranie członków Towarzystwa
2) Zarząd Towarzystwa
3) Komisja Rewizyjna Towarzystwa
Władze Towarzystwa wybierane są na okres 4 lat. Ustępujący członkowie władz
Towarzystwa mogą być ponownie wybrani do władz Towarzystwa na nową
kadencję.
Członkowie władz Towarzystwa pełnią swe funkcje honorowo, społecznie.
§14
Członkowie Towarzystwa zbierają się na:
a) Walne Zebranie Zwyczajne
b) Walne Zebranie Nadzwyczajne Walne Zebranie Zwyczajne o charakterze
wyborczym (Walne Zebranie Wyborcze) jest zwoływane nie rzadziej niż raz na 4 lata
w celu rozpatrzenia sprawozdań Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej
Towarzystwa za miniony okres urzędowania Zarządu, oraz dla dokonania wyboru
nowych władz Towarzystwa. O terminie i porządku Walnego Zebrania Wyborczego,
Zarząd Towarzystwa zawiadamia swoich członków na 14 dni przed terminem
zebrania. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Zwyczajne nie rzadziej niż raz w roku w
pierwszym kwartale roku kalendarzowego, zawiadamiając członków o terminie i
porządku obrad przynajmniej na 7 dni przed terminem zebrania. Zarząd zwołuje
Walne Zebranie Nadzwyczajne w razie potrzeby z własnej inicjatywy, względnie na
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żądanie Komisji Rewizyjnej lub żądanie 1/3 członków Towarzystwa. O terminie i
porządku obrad Walnego Zebrania Nadzwyczajnego, Zarząd powiadamia członków
Towarzystwa przynajmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
§15
Do ważności uchwał Walnego Zebrania potrzebna jest obecność przynajmniej
połowy członków Towarzystwa. Jeżeli Walne Zebranie nie odbyło się z powodu nie
przybycia przewidzianej statutem ilości członków, Zarząd winien zwołać je
powtórnie w drugim terminie. Uchwały Walnego Zebrania zwołane w drugim
terminie są ważne bez względu na ilość obecnych członków na tym zebraniu.
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu
jawnym z wyjątkiem wyboru prezesa Towarzystwa której dokonuje się w
głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, oraz wyboru Zarządu
Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej które dokonuje się w głosowaniu tajnym zwykłą
większością głosów. Uchwała decydująca o zmianie statutu oraz rozwiązaniu
Towarzystwa odbywa się w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 50%
członków Towarzystwa większością 2/3 głosów. Jeżeli Zebranie odbywa się w
drugim terminie to uchwała jest prawomocna gdy zapada większością 2/3 głosów
bez względu na ilość obecnych członków na Zebraniu.
§ 16
Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
a) wybór Zarządu Towarzystwa
b) wybór Komisji Rewizyjnej
c) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności Zarządu,
oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji
Rewizyjnej
d) zatwierdzanie preliminarza budżetowego
e) decyzje w sprawach zgłoszonych przez Zarząd N
f) rozstrzyganie odwołań wnoszonych przez członków Towarzystwa zgodnie z § 11
statutu
g) decyzje o sprawach nabycia, zbycia i obciążenia majątku nieruchomego
Towarzystwa i wprowadzanie ewentualnych zmian do statutu Towarzystwa h)
zatwierdzanie lub odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej i) wybór i
odwołanie Prezesa Towarzystwa j) zatwierdzanie planów działania przedstawiane
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przez Zarząd k) zatwierdzanie bilansu i rachunku zysku i strat Towarzystwa 1)
decydowanie o przystąpieniu Towarzystwa do innych stowarzyszeń lub organizacji
ł) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa
Na Walnym Zebraniu przewodniczy członek Towarzystwa nie należący do Zarządu
a powołany przez to Zebranie. Walne Zebranie powołuje również protokolanta.
§17
a) Walne Zebranie wybiera Prezesa, który jest jednocześnie przewodniczącym

Zarządu. Prezes ani też pozostali członkowie Zarządu nie mogą jednocześnie
pełnić funkcję członka Komisji Rewizyjnej.
b) Walne Zebranie wybiera 11 członków Zarządu, którzy wybierają ze swego

grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
c) Wybory odbywają się jednocześnie na Prezesa, na członków Zarządu oraz na

członków Komisji Rewizyjnej, w głosowaniu tajnym. Kandydaci na funkcję
Prezesa mogą także kandydować w wyborach do Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej, przy czym po wybraniu na funkcję Prezesa, a także do zarządu
lub Komisji Rewizyjnej, kolejny kandydat z największą ilością głosów
wchodzi w skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
d) W przypadku ustąpienia Prezesa przed upływem kadencji, Zarządem kieruje

wiceprezes, a najbliższe Walne Zebranie przyjmuje lub odrzuca rezygnację
Prezesa i wybiera nowego Prezesa.
e) W przypadku ustąpienia kogoś z członków Zarządu przed upływem kadencji,

a skład jego nie zmniejszył się poniżej 7 osób razem z Prezesem, Zarząd
uzupełnia swój skład poprzez dokooptowanie nowych członków Zarządu
spośród członków Towarzystwa w porozumieniu z Komisją Rewizyjną.
Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym Walnym Zebraniu w
głosowaniu jawnym. W innym przypadku należy przeprowadzić ponowne
wybory do Zarządu.
f) Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie mogą być zatrudnieni w TMR-

rze.
g) Członkiem

Zarządu

Towarzystwa

nie

może

być

osoba

skazana

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe. Kandydaci na Członków Zarządu
składają oświadczenie o niekaralności.
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§18
Zebrania Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu względnie zastępcę i
odbywają się co najmniej raz na kwartał. Na Zebraniu Zarządu przewodniczy Prezes
lub jego zastępca. Z przebiegu Zebrania sporządza się protokół. W zebraniach
Zarządu mogą brać udział członkowi Komisji Rewizyjnej i zaproszeni goście z
głosem doradczym. Zebranie Zarządu jest prawomocne przy obecności co najmniej
50% członków Zarządu w tym Prezesa lub jego zastępcy. Uchwały Zarządu zapadają
większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa. Do zakresu
działania Zarządu należy:
1) kierowanie działalnością Towarzystwa
2) reprezentowanie

Towarzystwa na zewnątrz, podejmowanie decyzji o

włączaniu się w struktury stowarzyszeń kulturalnych
3) zarządzanie majątkiem Towarzystwa
4) planowanie preliminarzy budżetowych Towarzystwa, opracowanie planów,,

pracy oraz sprawozdań z realizacji zadań Towarzystwa i przedkładanie ich
Walnemu Zebraniu
5) prowadzenie ewidencji członków Towarzystwa

6) kierowanie pracami wydawniczymi Towarzystwa
7) decyzje w sprawach przyjmowania, zwalniania etatowych pracowników

Towarzystwa oraz ustalenie wynagrodzeń w oparciu o budżet i zatwierdzony
w jego ramach fundusz płac
8) powoływanie

fachowej komisji jako ciała doradczego w działalności

Towarzystwa.
1. Ilość, rodzaj i skład komisji ustala Zarząd. W skład komisji mogą wchodzić

osoby spoza
2. Towarzystwa.
9) zatwierdza

wybór

przewodniczących,

opiekunów

i

regulaminy

Młodzieżowych i Osiedlowych KółTMR
10) inicjowanie

działań zmierzających do osiągnięcia wysokiego prestiżu

Towarzystwa
11) ustalanie i zatwierdzanie regulaminów dotyczących konkursów, wyróżnień

itp. organizowanych przez Towarzystwo
12) podejmowanie decyzji o udziale w wyborach do władz gminnych
13) przyznawanie

wyróżnień

członkom,

osobom

oraz

firmom

instytucjom współpracujących i wspierających Towarzystwo
14) mianowanie członków Kolegium Redakcyjnego gazety
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i

innym

15) podejmowanie decyzji o przystępowanie do konkursów o granty
16) przygotowanie rozliczeń, bilansu i rachunku zysku i strat Towarzystwa do

zatwierdzenia na Walnym Zebraniu.
17) do reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz upoważniony jest Prezes i V-

ce Prezes bądź Skarbnik lub V-ce Prezes i Skarbnik bądź Sekretarz.
§19
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Zarządu TMR oraz wszystkich grup
komisji, klubów itp. działających w strukturach TMR.
2. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie programu działania oraz
wszelkich wydatków rzeczowych, osobowych Towarzystwa oraz wykorzystania
środków obrotowych, majątku i kasy Towarzystwa. Przeprowadza kontrole
planowe, doraźne, wyrywkowe według uznania z wyjątkiem kontroli obowiązkowej
jakiej dokonuje przed terminem zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego,
przekładając swoje wnioski Członkom Walnego Zebrania i wnioskuje o udzielenie
absolutorium.
3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 7 członków i wybierana jest przez Walne
Zebranie.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej
a) nie mogą być członkami Zarządu Towarzystwa ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej
b) nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa z
winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji Członka Komisji Rewizyjnej zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej składają oświadczenia o niekaralności oraz o
niepozostawaniu

w

związku

małżeńskim,

we

wspólnym

pożyciu,

braku

pokrewieństwa i podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków Zarządu
Towarzystwa.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej. W razie ustąpienia któregokolwiek z jej członków przed
upływem kadencji uzupełnia się poprzez dokooptowanie nowych członków Komisji
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Rewizyjnej spośród członków Towarzystwa. Dokooptowanie członka Komisji
Rewizyjnej podlega zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zebranie.
7. Komisja Rewizyjna realizuje swoje czynności statutowe co najmniej w składzie
dwuosobowym. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
§20
Spory między członkami Towarzystwa rozstrzyga Komisja Rewizyjna

Rozdział VI
Fundusze, dochody i sposób zaciągania zobowiązań
§21
1. Majątek i dochodu Towarzystwa stanowią: kwoty z wpisowego, składki
członkowskie, zapisy, zapomogi, subwencje i wszelkiego rodzaju darowizny,
wpływy osiągane z wynajmu lub sprzedaży przedmiotów, urządzeń i lokalów
Towarzystwa oraz dochodu uzyskiwanego z prowadzenie działalności gospodarczej.
2.

Dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej TMR-u przeznaczane są na

działalność statutową Towarzystwa Miłośników Rydułtów.
3.

Działalność gospodarcza TMR-u ograniczona jest do wydawania gazety,

widokówek, folderów i innych akcesoriów związanych z reklamowaniem miasta,
organizacji i mieszkańców. Wg PKD 22.11Z, 22.13Z, 22.15Z, 22.22Z, 22.24Z, zaś wg
EKD 22.13. Powyższa działalność prowadzona jest wyłącznie jako dodatkowa w
stosunku do działalności o której mowa w art.4 z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a dochód z niej
przeznaczony jest na działalność pożytku publicznego.
4. Działalność gospodarcza TMR-u jest wyodrębniona księgowo i rachunkowo.
5. W okresie realizowania zadań wynikających z działalności pożytku publicznego,
działalność ta jest wyodrębniana organizacyjnie, księgowo, rachunkowo i na
wyodrębnionych koncie bankowym.
6. Zarząd TMR ani jego przedstawiciele nie mogą:
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a) udzielać pożyczek lub podpisywać zobowiązania zabezpieczeń majątkiem

Towarzystwa w stosunku do członków, Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub
pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku
małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa i powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej
„osobami bliskimi";
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, Zarządu, Komisji

Rewizyjnej 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) wykorzystania majątku na rzecz członków, Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub

pracowników TMR-u oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika
ze statutowego celu TMR-u
d) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą
członkowie Towarzystwa Miłośników Rydułtów, Członkowie Zarządu,
Komisji Rewizyjnej lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
7.

TMR może przekazywać darowizny dla organizacji zwłaszcza o charakterze

charytatywnym.
8. Sprzedaż majątku członkom TMR-u może się odbywać tylko zgodnie z zasadami
Kodeksu Handlowego i z wyżej wymienionymi zastrzeżeniami. ;
9.

Decyzje w wyżej wymienionych sprawach są podejmowane w drodze uchwał

przez Zarząd TMR-u.

Rozdział VII
Młodzieżowe i Osiedlowe Koła TMR

§22
W strukturze Towarzystwa mogą działać Młodzieżowe i Osiedlowe Koła TMR, które
oprócz stosowania statutu Towarzystwa mogą mieć własny regulamin oraz program
działania, jednak nie będący w sprzeczności ze statutem Towarzystwa i
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zatwierdzonym przez Zarząd Towarzystwa. Młodzieżowe Koła TMR składające się z
członków o wieku poniżej 16 lat musi posiadać dorosłego opiekuna.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§23
Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić w sposób przewidziany obowiązującymi
przepisami prawa o stowarzyszeniach lub na podstawie uchwały Walnego Zebrania
powziętej większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej 50% członków
Towarzystwa. Jeśli Zebranie odbywa się w drugim terminie to uchwała jest
prawomocna gdy zapada większością 2/3 głosów bez względu na ilość obecnych
członków

Towarzystwa

na

tym

Zebraniu.

Jeżeli

wniosek

o

rozwiązanie

Towarzystwa pochodzi od członków Towarzystwa, winien on być zgłoszony na
piśmie do organu rejestracyjnego i podpisany przez co najmniej połowę ilości
członków Towarzystwa. Wniosek taki wraz z porządkiem obrad winien być
ogłoszony na 4 tygodnie przed Walnym Zebraniem mającym decydować o
rozwiązaniu Towarzystwa. W przypadku uchwalenia rozwiązania Towarzystwa
przez Walne Zebranie likwidację przeprowadza wybrana przez Walne Zebranie
Komisja Likwidacyjna w składzie przewodniczący i 4 członków. W sprawach nie
ujętych statutem obowiązującym są przepisy ustawy z dnia 07.04.1989 r. „Prawo o
stowarzyszeniach" z późniejszymi zmianami.

Przewodniczący Walnego Zebrania
Sprawozdawczo- Wyborczego

Prezes Towarzystwa Miłośników Rydułtów

Jerzy Salwiczek

Henryk Machnik
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