Uchwała nr ..........………./20….
Walnego Zebrania Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą
z dnia ……………..r. w sprawie zmiany statutu Towarzystwa.

Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą, działając na podstawie § 25 ust. 1
statutu Towarzystwa uchwala co następuje.
§1
Wprowadza się zmiany Statutu Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą poprzez:
 w § 1 ust. 1 zastąpienie zdania drugiego zwrotem (zwane dalej „Towarzystwo”);
 w § 3 ust. 1 aktualizację Dziennika Ustaw - (tj. Dz.U. z 2020 poz. 2261);
 § 5 uzyskuje brzmienie –
1. Towarzystwo ma prawo używania, zgodnie z wzorami ustalonymi przez Zarząd:
pieczęci z napisem "Towarzystwo Przyjaciół Janowca nad Wisłą", posiadania
sztandaru, a także wydawania dla swoich członków legitymacji.
2. Towarzystwo ma prawo ustanawiania i przyznawania wyróżnień, w tym medali,
odznak honorowych i dyplomów osobom fizycznym, prawnym i instytucjom
zasłużonym dla realizacji celów Towarzystwa.
3. Towarzystwo ma prawo przyznawania osobom fizycznym tytułu honorowego:
„Zasłużony dla TPJ”. ;
 w § 8 po słowie wspierających przecinek zastępuje się spójnikiem „i”;
 w § 9 dodaje się ust. 3: Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji,
na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej w terminie 3 miesięcy od daty
złożenia deklaracji.;
 w § 10 ust. 1 w zd. pierwszym zwrot „za swoją zgodą” zastępuje się słowami „na swój
wniosek”, w zd. drugim po słowie „przyjmuje” wpisuje się „w drodze uchwały”;
 w § 10 ust. 2 treść uzupełnia się przez dopisanie „, przestrzegania Statutu oraz
uchwał władz Towarzystwa”. ;
 w § 11 ust. 2 wykreśla się „wpisowego i”, w ust. 3 po słowie „honorowi” wpisuje się
„nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego ale”;
 w § 12 pkt 2 zwrot „żądać interesujących go” zastępuje się słowem „żądania”;
 w § 13 – dotychczasowa treść staje się ust. 1, punkty 1 – 4 są zastąpione literami a – d.
pkt 5 staje się ust. 2;
 w 13 ust. 1 lit. a wykreśla się „i nie naruszać solidarności organizacyjnej”, w ust. 2
zamiast „z opłat” wpisuje się „ze składek”;
 w § 14 ust. 1: pkt 3 uzupełnia się o „oraz utraty osobowości prawnej przez osoby
prawne.”, dopisuje się pkt 4 o treści „utraty praw obywatelskich na mocy
prawomocnego wyroku sądu.”;
 w § 14 ust 4 treść po słowie „doręczenia” zmienia się na „uchwały. Odwołanie jest
rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania
jest ostateczna.”;
 §§ 16 i 17 otrzymują nową numerację i treść:
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§ 16
Walne Zebranie Członków:
Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa.
Do uczestnictwa w Walnym Zebraniu mają prawo wszyscy członkowie Towarzystwa:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
Dla ważności Walnego Zebrania wymagana jest obecność co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania.
Obrady zwołane w drugim terminie podanym w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu są
ważne bez względu na liczbę obecnych i odbywają się co najmniej pół godziny po
pierwszym terminie.

§ 17
1. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku nie później niż do
30 września. O terminie i miejscu Walnego Zebrania oraz proponowanym porządku
obrad Zarząd powiadamia członków nie później niż na 14 dni przed jego terminem.
 w § 18 pkt 7 otrzymuje nowe brzmienie, dopisuje się pkt. 8, 9:
7. Ustanawianie i przyznawanie medali, wyróżnień, odznak i tytułów honorowych
oraz dyplomów osobom fizycznym, prawnym lub instytucjom zasłużonym dla
realizacji celów Towarzystwa.
8. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.
9. Podejmowanie uchwał w sprawach, w których statut nie określa właściwości
władz Towarzystwa.;
 w § 19 dotychczasowe zdania stają się ustępami 1, 2, 3;
 §§ 20, 21, 22 otrzymują nowa numerację i treść:
§ 20
1. Walne Zebranie prowadzi przewodniczący wybrany przez to zebranie.
2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają bezwzględną większością głosów przy
obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym
terminie, a bez względu na liczbę obecnych w terminie drugim.
3. Głosowanie na Walnym Zebraniu jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się na
wniosek co najmniej 2/3 obecnych na zebraniu członków uprawnionych do
głosowania. Wybory władz Towarzystwa są zawsze tajne.
§ 21
Zarząd Towarzystwa.
1. Zarząd Towarzystwa składa się od 5 do 7 członków w tym prezesa, dwóch
wiceprezesów, sekretarza, skarbnika oraz do 2 członków Zarządu. Kadencja Zarządu
jest wspólna trwa 5 lat.
2. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes raz na trzy miesiące.
3. Gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie składu
może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu.
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Takie zmiany w składzie Zarządu w czasie trwania kadencji muszą uzyskać akceptację
najbliższego Walnego Zebrania.
4. Udział przewodniczących zespołów problemowych i członków Komisji Rewizyjnej w
zebraniu Zarządu, odbywa się na zasadzie prawa głosu doradczego i na zaproszenie
Zarządu.
§ 22
1. Do zakresu działania Zarządu należy:
a) Kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa.
b) Uchwalanie budżetu Towarzystwa.
c) Powoływanie zespołów problemowych zgodnie z dobrowolnym wyborem
(zgłoszeniem) członków.
d) Podejmowanie decyzji o przynależności do innych stowarzyszeń i organizacji.
e) Realizacja uchwał Walnego Zebrania.
f) Przyjmowanie nowych członków.
g) Rozpatrywanie skarg i zażaleń oraz nieporozumień i ewentualnych konfliktów,
jakie pojawiają się wśród członków.
h) Administrowanie majątkiem Towarzystwa.
i) Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów jego członków oddanych
w głosowaniu jawnym.
3. Do reprezentowania Towarzystwa i składania oświadczeń woli w tym w sprawach
majątkowych uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch innych
członków Zarządu działających łącznie.
 w § 23 ust. 1 zamiast „3 lata” wpisuje się „5 lat”, ust. 5 uzyskuje treść: „Komisja
Rewizyjna w czasie trwania kadencji w razie uzasadnionej konieczności może uzupełnić
swój skład. W razie gdy skład KR ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji poniżej
wymaganego składu KR, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której
dokonują pozostali członkowie KR. Zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej w czasie
trwania kadencji muszą uzyskać akceptację najbliższego Walnego Zebrania.”;
 w § 24 ust. 2 uzyskuje treść: „Majątek Towarzystwa powstaje ze składek
członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności,
dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.”, ust. 3 skreśla się, a
jego numer uzyskuje dotychczasowy ust. 4;
 w § 25 ust. 1 otrzymuje treść: „Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o
rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym
terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.”;
 wykreśla się § 27.
§2
Statut Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą w nowym brzmieniu stanowi załącznik do
niniejszej Uchwały.
§3
3

Zobowiązuje się Zarząd do zarejestrowania tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego
zmiany wynikające z niniejszej uchwały w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Osób biorących udział w głosowaniu
Za przyjęciem głosowało
Przeciw
wstrzymało się od głosu
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