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Statut Szczecińskiego Towarzystwa
Miłośników Komunikacji Miejskiej
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
Art. 1.
Stowarzyszenie pod nazwą „Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej”, zwane dalej
„Towarzystwem”, działa na podstawie ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 r. z późniejszymi
zmianami, zwanej dalej „Ustawą”, i posiada osobowość prawną.
Art. 2.
Towarzystwo powołane jest na czas nieokreślony.
Art. 3.
Siedzibą Towarzystwa jest miasto Szczecin.
Art. 4.
Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, lecz w szczególnych przypadkach Towarzystwo
moŜe prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 5.
1. Towarzystwo opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków, moŜe jednak zatrudniać pracowników
do prowadzenia swoich spraw.
2. W szczególnych przypadkach, gdy wymaga tego interes Towarzystwa, Zarząd Towarzystwa ma prawo uchwalić
zwrot kosztów podróŜy dowolnemu członkowi Towarzystwa.
Art. 6.
Towarzystwo moŜe uŜywać pieczęci, godła, flag, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

Rozdział 2
Cele i formy działania
Art. 7.
Celem Towarzystwa jest:
1) pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji komunikacji miejskiej w Polsce, a w szczególności komunikacji
miejskiej w Szczecinie;
2) ochrona i promocja obiektów, pamiątek i zabytków związanych z komunikacją;
3) współdziałanie z władzami samorządowymi i państwowymi, instytucjami, stowarzyszeniami oraz innymi
podmiotami zajmującymi się komunikacją miejską w kraju i za granicą.
Art. 8.
Cele określone w Art. 7 statutu Towarzystwo realizuje przez:
1) działalność odpłatną:
a) gromadzenie, konserwację, ochronę i udostępnianie obiektów, pamiątek i zabytków związanych
z komunikacją,
b) działalność archiwalną,
c) prowadzenie i udostępnianie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi,
d) działalność popularyzacyjną, informacyjną i wydawniczą,
e) organizowanie imprez publicznych i niepublicznych propagujących cele Towarzystwa,
f) działalność turystyczną i pośrednictwo turystyczne związane z obiektami i pojazdami komunikacji miejskiej,
g) tworzenie fundacji oraz podmiotów gospodarczych realizujących cele Towarzystwa,
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h) współpracę z władzami samorządowymi i państwowymi, przedsiębiorstwami komunikacyjnymi, sektorem
gospodarczym oraz środkami masowego przekazu zainteresowanymi promocją celów Towarzystwa;
2) działalność nieodpłatną:
a) aktywną działalność członków Towarzystwa na rzecz realizacji celów Towarzystwa,
b) gromadzenie, konserwację, ochronę i udostępnianie obiektów, pamiątek i zabytków związanych
z komunikacją,
c) działalność archiwalną,
d) prowadzenie i udostępnianie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi,
e) działalność popularyzacyjną, informacyjną i wydawniczą,
f) organizowanie imprez publicznych i niepublicznych propagujących cele Towarzystwa,
g) działalność turystyczną i pośrednictwo turystyczne związane z obiektami i pojazdami komunikacji miejskiej,
h) tworzenie fundacji oraz podmiotów gospodarczych realizujących cele Towarzystwa,
i) współpracę z władzami samorządowymi i państwowymi, przedsiębiorstwami komunikacyjnymi, sektorem
gospodarczym oraz środkami masowego przekazu zainteresowanymi promocją celów Towarzystwa,
j) i inną.
Art. 9.
Towarzystwo moŜe prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach,
w rozmiarach słuŜących realizacji celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa słuŜy wyłącznie
realizacji celów statutowych i nie moŜe być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki
Art. 10.
1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa moŜe zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, w tym takŜe cudzoziemcem nieposiadającym stałego
miejsca zamieszkania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Prawa członkowskie małoletnich określa Art. 3 Ustawy.
Art. 11.
1. Osoby prawne, a w szczególności przedsiębiorstwa i instytucje, których status prawny na to pozwala, mogą zostać
członkami wspierającymi Towarzystwa.
2. Osoba prawna, chcąca zostać członkiem wspierającym Towarzystwa, powinna złoŜyć Zarządowi Towarzystwa
stosowne pisemne oświadczenie woli, podpisane przez osoby uprawnione przez statut tejŜe osoby prawnej.
3. Członkowie wspierający Towarzystwa, chcący zakończyć swoje członkostwo w Towarzystwie, powinni złoŜyć
Zarządowi Towarzystwa oświadczenie zgodne z zapisami ust. 2.
4. Członkowie wspierający Towarzystwa nie posiadają biernego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu Członków,
a swoje czynne prawo wyborcze realizują poprzez swojego przedstawiciela.
Art. 12.
1. W imieniu Walnego Zebrania Członków, nowych członków przyjmuje Zarząd Towarzystwa.
2. Szczegółowy tryb przyjmowania nowych członków w poczet Towarzystwa określa odrębny regulamin.
1.
2.
3.
4.

Art. 13.
Wyłączną kompetencją Walnego Zebrania Członków jest nadawanie oraz odbieranie tytułu „Honorowego Członka
Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej”.
Honorowym Członkiem Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej, zwanym dalej „członkiem
honorowym Towarzystwa”, zostać moŜe wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna zasłuŜona dla Towarzystwa
lub realizacji celów zbieŜnych z celami Towarzystwa.
Członkowie honorowi Towarzystwa nie są obowiązani do płacenia składek członkowskich ani opłaty wpisowej
oraz mają prawo bezpłatnego uczestnictwa we wszystkich imprezach Towarzystwa, w tym takŜe w imprezach, w
których uczestnictwo jest płatne dla innych osób.
Członkowie honorowi Towarzystwa mają prawo do udziału w Walnym Zebraniu Członków z czynnym prawem
wyborczym. Bierne prawo wyborcze przysługuje członkom honorowym Towarzystwa, którzy najpóźniej 14 dni
przed terminem Walnego Zebrania Członków zostali przyjęci w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa.
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Art. 14.
Członkowie Towarzystwa mają prawo, z zastrzeŜeniem Art. 18 statutu:
1) wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa, z ograniczeniami określonymi w Art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy
oraz Art. 11 ust. 4 i Art. 13 ust. 4 statutu;
2) uczestniczyć w zebraniach Towarzystwa z prawem głosu, z ograniczeniami określonymi w Art. 3 ust. 2 i 3
Ustawy;
3) uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Towarzystwo na zasadach określonych w odrębnym
regulaminie;
4) wysuwać wnioski i postulaty wobec władz Towarzystwa;
5) reprezentować Towarzystwo w kontaktach z przedstawicielami mediów, władz państwowych i samorządowych,
innymi organizacjami oraz osobami spoza Towarzystwa, na podstawie i w zakresie pełnomocnictw uzyskanych
od prezesa Zarządu Towarzystwa lub Zarządu Towarzystwa;
6) korzystać z urządzeń, zbiorów i pomocy Towarzystwa.
Art. 15.
Członkowie Towarzystwa są zobowiązani:
1) realizować i propagować cele Towarzystwa;
2) stosować się do postanowień niniejszego statutu, programu oraz uchwał władz Towarzystwa;
3) brać czynny udział w Ŝyciu i działalności Towarzystwa;
4) regularnie opłacać składki członkowskie według zasad określonych przez Walne Zebranie Członków,
z zastrzeŜeniem zapisów Art. 13 ust. 3 statutu;
5) dbać o dobre imię Towarzystwa.
Art. 16.
1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje w przypadku:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynaleŜności do Towarzystwa, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Towarzystwa;
2) śmierci członka Towarzystwa lub rozwiązania się osoby prawnej będącej członkiem wspierającym
Towarzystwa;
3) skreślenia z listy członków Towarzystwa uchwałą Zarządu Towarzystwa, z zastrzeŜeniem zapisów Art. 13 ust. 1
statutu;
4) utraty zdolności do pełnienia czynności prawnych lub utraty praw publicznych przez osobę fizyczną;
5) rozwiązania się Towarzystwa.
2. Zawiadomienie pisemne, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, moŜe zostać zrealizowane za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
Art. 17.
Skreślenie z listy członków Towarzystwa, o którym mowa w Art. 16 ust. 1 pkt 3 statutu, moŜe nastąpić w przypadku:
1) zalegania z płaceniem składki członkowskiej za okres powyŜej 12 miesięcy;
2) działalności na szkodę Towarzystwa.
Art. 18.
1. KaŜdy członek zwyczajny Towarzystwa moŜe zostać uchwałą Zarządu Towarzystwa zawieszony w prawach
członka na czas określony, bądź nieokreślony, jednak zawsze nie dłuŜszy niŜ 6 miesięcy, w przypadku:
1) zalegania z płaceniem składki członkowskiej za okres powyŜej 9 miesięcy;
2) działalności na szkodę Towarzystwa.
2. Zawieszenie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy:
1) prawa wybierania i bycia wybieranym do władz Towarzystwa;
2) prawa uczestnictwa w zebraniach Towarzystwa z prawem głosu;
3) prawa wysuwania wniosków i postulatów wobec władz Towarzystwa;
4) pełnienia przez zawieszonego członka funkcji we władzach Towarzystwa.
Art. 19.
1. Uchwały, o których mowa w Art. 16 ust. 1 pkt 3 oraz Art. 18 statutu, podejmuje Zarząd Towarzystwa większością 2/3
głosów.
2. O decyzji Zarządu Towarzystwa członek winien być poinformowany pisemnie w terminie do 14 dni od daty podjęcia
uchwały.
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3. Od uchwały Zarządu Towarzystwa, o której mowa w ust. 1, przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Komisji
Rewizyjnej w terminie do 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Komisja Rewizyjna rozpatruje odwołanie
w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania, a o wyniku postępowania powiadamia zainteresowanego pisemnie
w ciągu 14 dni.
4. Jeśli Komisja Rewizyjna odrzuci odwołanie, zainteresowanemu przysługuje prawo do odwołania do najbliŜszego
posiedzenia Walnego Zebrania Członków w terminie do 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o decyzji Komisji
Rewizyjnej.
5. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie na najbliŜszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym. Decyzja
Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
6. Komisja Rewizyjna niezwłocznie pisemnie powiadamia Zarząd Towarzystwa o wpłynięciu odwołania, o którym
mowa w ust. 3 oraz o wyniku rozpatrzenia przez Komisję tego odwołania.
7. Jeśli uchwała Zarządu, o której mowa w ust. 1, dotyczy członka władz Towarzystwa, Komisja Rewizyjna
niezwłocznie pisemnie powiadamia Zarząd Towarzystwa o niewpłynięciu odwołania, o którym mowa w ust. 3, jeŜeli
odwołanie to nie wpłynęło w terminie określonym w ust. 3.
8. Zawiadomienie pisemne, o którym mowa w ust. 2, 3, 6 i 7, moŜe zostać zrealizowane za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
Art. 20.
1. Wszyscy członkowie Towarzystwa, za wyróŜniającą się postawę słuŜącą realizacji celów Towarzystwa, mogą
zostać nagrodzeni przez Zarząd Towarzystwa.
2. Nagrody, o których mowa w ust. 1, nie mogą mieć charakteru rzeczowego lub finansowego, a jedynie symboliczny,
np. pamiątkowe dyplomy, odznaki, pisemne pochwały.
3. Decyzję o nagrodzeniu członka podejmuje Zarząd Towarzystwa zwykłą większością głosów z inicjatywy swojej
lub dowolnego członka Towarzystwa za wyjątkiem zainteresowanego.

Rozdział 4
Władze Towarzystwa
Art. 21.
Władzami Towarzystwa są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd Towarzystwa;
3) Komisja Rewizyjna;
4) inne władze, ustanowione w miarę potrzeb przez Walne Zebranie Członków dla spełnienia określonych zadań
i działające według stosownych regulaminów uchwalonych przez Walne Zebranie Członków.
Art. 22.
Władze Towarzystwa pełnią swoją funkcję społecznie, z zastrzeŜeniem Art. 5 ust. 2 statutu.
Art. 23.
1. Kadencja Zarządu Towarzystwa oraz Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
2. Pierwsze posiedzenie (ukonstytuowanie się) nowo wybranych władz powinno się odbyć w terminie do 14 dni
od dnia ich wyboru.
3. Do czasu ukonstytuowania się nowych władz działają władze poprzedniej kadencji.
4. Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
uprawnionych do głosowania.
5. Jeśli, z powodu braku co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, uchwały Walnego Zebrania Członków
nie mogą zapaść, wyznacza się drugie posiedzenie, na którym zasady quorum się nie stosuje.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Towarzystwa.
7. Członkowie Zarządu Towarzystwa oraz Komisji Rewizyjnej muszą mieć ukończony 16 rok Ŝycia, z zastrzeŜeniem,
iŜ większość członków Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej muszą stanowić osoby pełnoletnie posiadające
pełną zdolność do czynności prawnych.
8. Członkami Zarządu Towarzystwa oraz Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby karane prawomocnym wyrokiem
sądu za przestępstwo z winy umyślnej.
9. Kandydatami do nowo wybieranego Zarządu Towarzystwa nie mogą być osoby, które będąc członkami
ustępującego Zarządu Towarzystwa nie otrzymały absolutorium od Walnego Zebrania Członków.
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Art. 24.
1. W przypadku zmniejszenia się liczby członków władz na skutek ustąpienia, odwołania lub utraty członkostwa
w Towarzystwie przez członka władz, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Towarzystwa,
z zastrzeŜeniem ust. 2, 5 i 6.
2. Prawo kooptacji przysługuje wyłącznie w przypadku, gdy liczba wszystkich dokooptowanych członków władzy
nie przekroczy 1/3 ogólnej liczby członków władzy, z zastrzeŜeniem ust. 5. Kooptacja dokonywana jest poprzez
uchwałę w terminie do 30 dni od zmniejszenia się liczby członków władzy, z zastrzeŜeniem ust. 7.
3. W przypadku, gdy prawo kooptacji nie przysługuje, Zarząd Towarzystwa zobowiązany jest, w terminie do 30 dni
od zmniejszenia się liczby członków władzy, zwołać Walne Zebranie Członków w celu odbycia wyborów
uzupełniających, z zastrzeŜeniem ust. 4 i 7.
4. W przypadku, gdy prawo kooptacji nie przysługuje, a w terminie do 30 dni od zmniejszenia się liczby członków
władzy odbędzie się Walne Zebranie Członków, na którym władza ta będzie wybierana na nową kadencję, wybory
uzupełniające nie są wymagane, z zastrzeŜeniem ust. 7.
5. Ustąpienie, odwołanie lub utrata członkostwa w Towarzystwie przez prezesa Zarządu Towarzystwa
lub przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, oznacza automatyczne odwołanie całego organu władzy. W takim
przypadku Zarząd Towarzystwa zobowiązany jest, w terminie do 30 dni od zmniejszenia się liczby członków władzy,
zwołać Walne Zebranie Członków w celu przeprowadzenia wyborów Zarządu Towarzystwa bądź Komisji Rewizyjnej
na nową kadencję, z zastrzeŜeniem ust. 6 i 7.
6. JeŜeli ustąpienie, odwołanie lub utrata członkostwa w Towarzystwie przez prezesa Zarządu Towarzystwa
lub przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ma miejsce w trakcie posiedzenia Walnego Zebrania Członków, wybory
Zarządu Towarzystwa bądź Komisji Rewizyjnej na nową kadencję odbywają się w czasie tego samego posiedzenia,
na którym władza została odwołana.
7. JeŜeli zmniejszenie się liczby członków władz nastąpiło na skutek uchwały Zarządu, o której mowa w Art. 16 ust. 1
pkt 3 statutu, jako datę zmniejszenia się liczby członków władzy, o której mowa w ust. 2-5, przyjmuje się:
1) datę powiadomienia, o którym mowa w Art. 19 ust. 7 statutu, jeŜeli odwołanie, o którym mowa w Art. 19 ust. 3
statutu, nie wpłynęło w terminie określonym w Art. 19 ust. 3 statutu;
2) datę powiadomienia o odrzuceniu, o którym mowa w Art. 19 ust. 6 statutu, jeŜeli Komisja Rewizyjna odrzuciła
odwołanie, o którym mowa w Art. 19 ust. 3 statutu.
8. Kooptacja, wybory uzupełniające oraz wybory władzy na nową kadencję w przypadku utraty członkostwa
przez prezesa Zarządu Towarzystwa lub przewodniczącego Komisji Rewizyjnej nie mogą odbyć się wcześniej,
niŜ po dokonaniu się zdarzeń określonych w Art. 19 ust. 6 i 7 statutu.
9. Osobami kooptowanymi, jak równieŜ kandydatami w wyborach uzupełniających do Zarządu Towarzystwa
lub Komisji Rewizyjnej, nie mogą być osoby, które zostały imiennie odwołane z pełnionych funkcji w czasie trwania
bieŜącego posiedzenia Walnego Zebrania Członków.
10. W przypadku zmniejszenia się liczby członków władz, o którym mowa w ust. 1, do czasu kooptacji lub wyborów
władze te działają w zmniejszonym składzie, równieŜ wtedy, gdy ustąpienie, odwołanie lub utrata członkostwa
w Towarzystwie dotyczy prezesa Zarządu Towarzystwa lub przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Art. 25.
Władze Towarzystwa są obowiązane:
1) przestrzegać zapisów statutu;
2) badać i rozpatrywać wnioski, prośby i zaŜalenia członków Towarzystwa oraz informować zainteresowanych
o sposobie załatwienia zgłoszonych spraw;
3) systematycznie informować członków Towarzystwa o podjętych uchwałach.

Rozdział 5
Walne Zebranie Członków
1.
2.
3.
4.

Art. 26.
Walne Zebranie Członków jest najwyŜszą władzą Towarzystwa.
Walne Zebranie Członków zwołuje się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa raz w roku.
O terminie i miejscu obrad Zarząd Towarzystwa zawiadamia członków Towarzystwa pisemnie (listem poleconym
lub przez doręczenie) lub drogą poczty elektronicznej (za potwierdzeniem odbioru wysłanym równieŜ drogą poczty
elektronicznej) co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zebrania Członków.
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Art. 27.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Towarzystwa:
1) z własnej inicjatywy;
2) na Ŝądanie Komisji Rewizyjnej;
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Towarzystwa posiadających czynne prawo wyborcze.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w terminie do 30 dni od daty wpłynięcia wniosku
i obraduje nad zagadnieniami, dla których zostało zwołane.
3. Przepis Art. 26 ust. 4 statutu stosuje się odpowiednio.
Art. 28.
1. Porządek Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd Towarzystwa i udostępnia go członkom Towarzystwa
co najmniej 14 dni przed terminem obrad.
2. Uwagi i wnioski dotyczące dziennego porządku obrad Walnego Zebrania Członków naleŜy zgłaszać do Zarządu
Towarzystwa na piśmie, nie później niŜ na 7 dni przed terminem obrad.
Art. 29.
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z prawem głosu osoby będące członkami Towarzystwa, z ograniczeniami
określonymi w Art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy.
Art. 30.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków naleŜy w szczególności:
1) uchwalanie programu i głównych kierunków działalności Towarzystwa;
2) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Towarzystwa oraz Komisji Rewizyjnej;
3) ocena działalności Towarzystwa i jego władz, a takŜe rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie,
bądź nieudzielenie absolutorium Zarządowi Towarzystwa;
4) wybieranie i odwoływanie innych władz Towarzystwa lub ich poszczególnych członków;
5) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Towarzystwa o skreśleniu z listy członków Towarzystwa,
bądź zawieszeniu w prawach członka;
6) nadawanie oraz odbieranie tytułu „Honorowego Członka Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji
Miejskiej”;
7) uchwalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich płacenia;
8) uchwalanie wysokości opłat wpisowych i zasad ich płacenia;
9) uchwalanie zmian w statucie Towarzystwa, z zastrzeŜeniem Art. 40 ust. 2 i 3 statutu;
10) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.

Rozdział 6
Zarząd
Art. 31.
Zarząd Towarzystwa jest najwyŜszą władzą wykonawczą Towarzystwa w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego
Zebrania Członków i odpowiada za swoją pracę przed wszystkimi członkami Towarzystwa.
Art. 32.
1. Zarząd Towarzystwa składa się z od 3 do 7 osób, w tym:
1) prezesa;
2) wiceprezesa ds. administracyjnych (sekretarza);
3) wiceprezesa ds. finansowych (skarbnika).
2. Liczba członków Zarządu Towarzystwa powoływanych na nową kadencję jest kaŜdorazowo ustalana
przed wyborami na Walnym Zebraniu Członków w głosowaniu jawnym.
3. Za wyjątkiem prezesa wybieranego w bezpośrednich wyborach, funkcje w Zarządzie Towarzystwa dzielą między
siebie członkowie Zarządu na pierwszym posiedzeniu Zarządu nowej kadencji.
4. Posiedzenie Zarządu Towarzystwa odbywać się moŜe w dowolnym czasie, nie rzadziej jednak niŜ raz na dwa
miesiące.
5. Na dowolnym posiedzeniu Zarządu Towarzystwa prezes ma prawo spośród wszystkich członków Zarządu powołać,
lub odwołać wiceprezesa będącego jego bezpośrednim zastępcą. Wybór oraz odwołanie tegoŜ wiceprezesa
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odbywa się na drodze rozporządzenia Prezesa Zarządu, a pełnienie tej funkcji nie stoi w sprzeczności z pełnieniem
innych funkcji w Zarządzie, w tym z funkcją wiceprezesa ds. administracyjnych oraz wiceprezesa ds. finansowych.
6. Na posiedzeniu Zarządu Towarzystwa uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy ustalonego składu Zarządu na daną kadencję.
7. Zarząd Towarzystwa kieruje działalnością Towarzystwa i reprezentuje je na zewnątrz.
Art. 33.
Do zadań Zarządu Towarzystwa naleŜy w szczególności:
1) kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa na podstawie uchwał i postanowień Walnego Zebrania
Członków;
2) uchwalanie planu finansowego Towarzystwa;
3) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku Towarzystwa, zarządzania tym majątkiem
oraz zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Towarzystwa;
4) przyjmowanie darowizn i zapisów;
5) podejmowanie uchwał o zawieszeniu bądź przywróceniu członka w prawach członka Towarzystwa;
6) podejmowanie uchwał o przyjęciu nowych członków Towarzystwa w imieniu Walnego Zebrania Członków
bądź skreśleniu z listy członków Towarzystwa, z zastrzeŜeniem zapisów Art. 13 ust. 1 statutu;
7) podejmowanie uchwał o nagrodzeniu członków Towarzystwa;
8) uchwalanie regulaminów działalności Towarzystwa w sprawach niezastrzeŜonych dla Walnego Zebrania
Członków;
9) przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków.

Rozdział 7
Komisja Rewizyjna
Art. 34.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, które na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz sekretarza Komisji Rewizyjnej.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niŜ raz w roku.
Art. 35.
Do zadań Komisji Rewizyjnej naleŜy:
1) kontrolowanie – co najmniej raz w roku – celowości, prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa
całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowo-majątkowej;
2) występowanie do Zarządu Towarzystwa z wnioskami wynikającymi z ustaleń z przeprowadzonych kontroli
i Ŝądanie wyjaśnień;
3) rozpatrywanie odwołań członków Towarzystwa od decyzji Zarządu Towarzystwa, w szczególności odwołań
od zawieszenia w prawach członka, bądź skreślenia z listy członków;
4) przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków;
5) wnioskowanie o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Towarzystwa lub poszczególnym
jego członkom na Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział 8
Majątek Towarzystwa
Art. 36.
Majątek Towarzystwa stanowią:
1) nieruchomości;
2) ruchomości;
3) fundusze.
Art. 37.
Na fundusze Towarzystwa składają się:
1) składki członkowskie;
2) darowizny;
-7-

Statut Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej

3) dochody z działalności statutowej;
4) dochody z ofiarności publicznej;
5) dochody z działalności gospodarczej.
Art. 38.
1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnieni są dwaj działający łącznie członkowie Zarządu Towarzystwa,
w tym obowiązkowo wiceprezes ds. finansowych, na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa.
2. Do reprezentowania Towarzystwa w innych sprawach, niŜ zaciąganie zobowiązań majątkowych, upowaŜniony jest
Zarząd Towarzystwa lub wskazane przez niego osoby, a takŜe niezaleŜnie prezes Zarządu Towarzystwa
lub wskazane przez niego osoby.
Art. 39.
1. Towarzystwo nie udziela poŜyczek ani zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego
członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku
małŜeńskim 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”.
2. Towarzystwo nie moŜe przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków jego organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeŜeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Majątek Towarzystwa nie moŜe być wykorzystany na rzecz członków Towarzystwa, członków jego organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich, chyba Ŝe to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa.
4. Towarzystwo nie moŜe dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział 9
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa
Art. 40.
1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku podejmuje Walne Zebranie Członków
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
2. W sytuacjach niecierpiących zwłoki, w obliczu najwyŜszego interesu Towarzystwa, Zarząd Towarzystwa
na wspólnym posiedzeniu wraz z Komisją Rewizyjną ma prawo uchwalić poprawki do statutu Towarzystwa w
zakresie niezbędnym dla uregulowania najwyŜszego interesu Towarzystwa.
3. Zmiany w statucie, o których mowa w ust. 2, zapaść mogą wyłącznie jednomyślnie w obecności wszystkich
członków Zarządu Towarzystwa, przy jednomyślnym poparciu oraz obecności wszystkich członków Komisji
Rewizyjnej.
4. Zmiany w statucie, które nie noszą znamion określonych w ust. 2, przyjęte zostają przez Walne Zebranie Członków
na drodze uchwały większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
5. JeŜeli, z powodu braku co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, uchwały o których mowa w ust. 1 i 4
nie mogą zostać podjęte, wyznacza się wówczas drugie posiedzenie, na którym zasady quorum nie stosuje się.
Art. 41.
W razie rozwiązania się Towarzystwa na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, jego likwidatorami są
członkowie Zarządu Towarzystwa.

Rozdział 10
Postanowienia końcowe i przepisy przejściowe
Art. 42.
1. Statut wchodzi w Ŝycie z dniem uchwalenia.
2. Walne Zebranie Członków, które uchwali niniejszy statut, toczy się od chwili uchwalenia zgodnie z jego zapisami.
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