STOWARZYSZENIA TERRA TARNOGRODENSIS

Tarnogród, A.D. 2019

STATUT
STOWARZYSZENIE TERRA TARNOGRODENSIS
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. ― Prawo o stowarzyszeniach
(Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) tekst jednolity (Dz. U. z 2017r., poz. 210)
oraz postanowień niniejszego statutu uchwala się, co następuje:
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Uchwała stanowi statut Stowarzyszenia Terra Tarnogrodensis określający ustrój i zasady
działalności Stowarzyszenia w zakresie nieuregulowanym w odrębnych przepisach
powszechnie obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zwłaszcza
o stowarzyszeniach.
2. Stowarzyszenie Terra Tarnogrodensis, zwane dalej Stowarzyszeniem, zrzesza pasjonatów
historii lokalnej Tarnogrodu i okolic.
3. Stowarzyszenie może również używać skróconych nazw: STT, Tarnogrodensis, Ziemia
Tarnogrodzka, Stowarzyszenie Tarnogrodensis.
§2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Tarnogród.
§3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym
uwzględnieniem Tarnogrodu i województwa lubelskiego.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami
kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§4
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
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2. Stowarzyszenie może posiadać swój emblemat (logo) oraz używać pieczęci, odznak,
znaków organizacyjnych i legitymacji członkowskich, zatwierdzonych odrębną uchwałą,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§5
1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych
organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§6
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może wypłacać osobom fizycznym
wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy niezależnie od sposobu nawiązania stosunku
pracy lub rodzaju i treści związanych z nimi czynów cywilnoprawnych.
3. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.
Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji
§7
1. Celem statutowym Stowarzyszenia jest działalność kulturalna, oświatowa i naukowa na
rzecz badania i promocji historii Tarnogrodu i okolic, a także podnoszenia wśród
społeczności lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej wiedzy o przeszłości Tarnogrodu
i okolic, a także budowania tożsamości z małą ojczyzną. Drugim celem statutowym jest
działalność dobroczynna i charytatywna na rzecz organizowania wsparcia i pomocy
materialno-bytowej środowiskom Polonijnym za granicą wschodnią, działalność na rzecz
tych środowisk, podtrzymywanie tradycji narodowych, podtrzymywanie kontaktów
informacyjnych i kulturalnych z ośrodkami w Polsce i za granicą, rozwijanie bliższych
kontaktów między Polakami a przedstawicielami różnych narodowości.
§8
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
a. inwentaryzację i renowację cmentarzy grzebalnych, kapliczek, pomników i innych dzieł
historycznych w Tarnogrodzie i okolicach,
b. inwentaryzację dzieł sztuki,
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c. podejmowanie zgodnej z prawem, zorganizowanej działalności eksploracyjnej, mającej na
celu ochronę różnorakich śladów i świadectw historii, połączonej z informacją
i upublicznieniem efektów tej działalności
d. indeksację ksiąg i

dokumentów historycznych z

terytorium

byłego powiatu

tarnogrodzkiego,
e. pomaganie interesantom w odnajdywaniu swoich korzeni rodzinnych na terenie
Zamojszczyzny,
f. opracowywanie zespołu archiwalnego „Archiwum Zamoyskich ze Zwierzyńca”
dotyczącego terenu Tarnogrodu i okolic,
g. pozyskiwanie,

opracowywanie

(fotografowanie,

opisywanie,

udostępnianie)

i gromadzenie przedmiotów i dokumentów historycznych,
h. spotkania z ludźmi historii (autorzy książek, kombatanci, żołnierze, grupy historyczne,
osoby z Kresów, emigrantów),
i. rekonstrukcje wydarzeń historycznych,
j. badania etnograficzne i historyczne (np. potok Złota Nitka, studnie, młyny, karczmy,
browar),
k. opracowywanie i organizowanie wycieczek historycznych,
l. organizowanie wyjazdów z pomocą materialną, medyczną i kulturalno-oświatową na
tereny zamieszkane przez ludność polską za granicą wschodnią,
m. zbiórki darów, tj. leków, żywności, odzieży, artykułów użytku domowego, wyposażenia
szkół, kościołów przedszkoli itp.,
n. opracowywanie projektu historycznej kolejki wąskotorowej,
o. organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci, młodzieży i seniorów,
p. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, wykładów, kursów i lekcji,
q. organizowanie imprez kulturalnych,
r. pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania celów statutowych Stowarzyszenia,
w szczególności od sponsorów lub przez udział w programach, projektach, akcjach,
konkursach, kwestach i tym podobnych działaniach adresowanych zwłaszcza do
organizacji pozarządowych,
s. wydawanie książek, czasopism, broszur, artykułów związanych z realizacją celów
Stowarzyszenia,
t. pozyskiwanie i szkolenie wolontariuszy do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
u. podejmowanie innych przedsięwzięć służących realizacji celów Stowarzyszenia,
v. współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami w kraju i za granicą.
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Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia
§9
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
3. Nabycie członkostwa następuje z chwilą spełnienia wszystkich jego warunków.
4. Do Stowarzyszenia mogą należeć małoletni:
a. w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
b. poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych.
5. Cudzoziemcy mogą być członkami Stowarzyszenia na zasadach obowiązujących obywateli
polskich, bez względu na miejsce zamieszkania.
§ 10
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży
pisemną deklarację i rekomendację przynajmniej dwóch członków Stowarzyszenia oraz
zapłaci wpisowe, jeżeli jest wymagane.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu
dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
§ 11
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i/lub prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji
§ 12
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
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2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków na
wniosek Zarządu albo co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia.
§ 13
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
§ 14
1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
c. kreowania dobrego wizerunku Stowarzyszenia,
d. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
e. regularnego opłacania składek.
§ 15
1. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą
jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym
posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi posiadają wyłącznie czynne prawo wyborcze, poza tym posiadają
takie prawa jak członkowie zwyczajni.
4. Członkowie honorowi mogą dobrowolnie opłacać składki członkowskie.
5. Członkowie honorowi mają obowiązek kreowania dobrego wizerunku Stowarzyszenia oraz
przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 16
1. Wysokość, formy i terminy zapłaty składek członkowskich oraz zasady zwolnień
i udzielania ulg w ich spłacie ustala Zarząd w formie uchwały.
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2. Jako warunek przyjęcia w poczet członków zwyczajnych ustala się składkę określoną przez
Zarząd w pełnej wysokości będącą jednocześnie zapłatą za członkostwo do końca roku
kalendarzowego

bez

względu

na

datę

przystąpienia

do

Stowarzyszenia

- wpisowe.
3. W kolejnych latach członkostwa, o ile spełnione zostaną warunki do zwolnień i ulg, członek
zwyczajny może otrzymać ulgę w kwocie kolejnej składki rocznej. Rodzaj i wysokość ulg
ustala Zarząd odpowiednią uchwałą.
4. Zapłacone składki nie podlegają zwrotowi, nawet w przypadku utraty członkostwa.
§ 17
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce
Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd:
-z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych
zobowiązań, przez okres przekraczający jeden rok,
-z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień
i uchwał władz Stowarzyszenia,
-ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
-ze względu na niekorzystne działania na rzecz Stowarzyszenia,
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej
uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia
§ 18
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
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2. Jeżeli przepis szczególny stanowi inaczej:

a. do ważności obrad danego organu władzy potrzebne jest kworum co najmniej ½
wszystkich jego członków, a w przypadku Walnego Zebrania Członków ― ogólnej liczby
członków

zwyczajnych

Stowarzyszenia;

w

przypadku

nieosiągnięcia

kworum

o wyznaczonej godzinie rozpoczęcia obrad Walnego Zebrania Członków, obrady są ważne
w drugim terminie wyznaczonym w zwołaniu, chociażby tego samego dnia, bez względu
na liczbę obecnych, ale nie mniej niż 1/3 członków zwyczajnych,
b. uchwały władz zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów obecnych
uprawnionych do danego głosowania, tj. gdy liczba głosów „za” przewyższa liczbę głosów
„przeciw” (uchwale, wnioskowi), a głosów nieważnych lub wstrzymujących się nie dolicza
się do żadnej z grup głosujących,
c. w przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego obrad,
d. głosowanie jest tajne na wniosek co najmniej 1/4 obecnych uprawnionych do głosowania;
e. uchwały, protokoły, sprawozdania i inne kolegialne dokumenty danego organu władzy
podpisuje co najmniej Przewodniczący obrad.
3. Osobą prowadzącą obrady Walnego Zebrania Członków jest Przewodniczący, Zarządu jest
Prezes, a Komisji Rewizyjnej — jej Przewodniczący.
4. Na Walnym Zebraniu Członków, posiedzeniach Zarządu lub Komisji Rewizyjnej oraz poza
nimi, w razie nieobecności lub braku możliwości wykonywania funkcji, w tym także
w przypadku wygaśnięcia mandatu do czasu dokooptowania lub wyboru przez Walne
Zebranie Członków, Prezesa zastępuje Wiceprezes,

Przewodniczącego Komisji

Rewizyjnej- jej Wiceprzewodniczący, a jeżeli w Stowarzyszeniu nie występuje funkcja
Wice- najstarszy wiekiem inny członek odpowiednio Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
§ 19
1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie Członków może zdecydować
o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż
połowę składu organu.
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§ 20
1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.
Walne Zebranie Członków
§ 21
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze,
i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie,
miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego
Zebrania Członków. Sposoby ustalenia ważności obrad Walnego Zebrania Członków
określa §18 ust. 2 pkt a niniejszego statutu.
4. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni
od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
§ 22
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian statutu,
c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
h. podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego,
i. ustalanie wysokości składek członkowskich.
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Zarząd
§ 23
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na
zewnątrz.
2. Zarząd składa się z członków - od 3 do 4, w tym Prezesa wybieranego na pierwszym
posiedzeniu Zarządu.
3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
5. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która pełni jakiekolwiek funkcje w innej
organizacji pozarządowej, której cele i sposoby ich realizacji są takie same lub zbliżone do
tych wskazanych w niniejszym statucie.
§ 24
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
b. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
Komisja Rewizyjna
§ 25
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z członków - od 2 do 3 w tym Przewodniczącego
wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa
razy w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.
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4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która pełni jakiekolwiek funkcje
w innej organizacji pozarządowej, której cele i sposoby ich realizacji są takie same lub
zbliżone do tych wskazanych w niniejszym statucie.
§ 26
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności
Stowarzyszenia i Zarządu,
d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego
członka Zarządu,
f. wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania Walnego Zebrania
Członków przez Zarząd w określnym terminie.
Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa
§ 27
1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie,
b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
c. dotacje, subwencje, granty, dofinansowania, udziały, lokaty,
d. dochody z majątku stowarzyszenia, dochody z własnej działalności (w przypadku jej
prowadzenia).
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
4. Zarząd sporządza projekt rocznego budżetu Stowarzyszenia, który zatwierdza Walne
Zebranie Członków, które może zmienić budżet lub upoważnić Zarząd do jego zmieniania
w określonym zakresie.
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5. W razie potrzeby plany (kosztorysy, kalkulacje, harmonogramy itp.) dla poszczególnych
zadań, w tym także realizowanych z dotacji, sponsoringu lub innych środków, sporządza
i zatwierdza sam Zarząd.
Sposób reprezentacji
§ 28
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych,
uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
Rozdział VI. Postanowienia końcowe
§ 29
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
§ 30
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. Statut wchodzi w życie pod warunkiem i z dniem wpisania Stowarzyszenia do Krajowego
Rejestru Sądowego.
4. Do czasu wpisania Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego, statut stosuje się
odpowiednio w razie konieczności podejmowania uchwał lub innych czynności władz,
z wyłączeniem terminów zawiadomień określonych we wcześniejszych paragrafach.
Statut przyjęto uchwałą w dniu 23 kwietnia 2019 r.
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