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ROZDZIAŁ   I 
 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE 
 

§  1 
 

Stowarzyszenie nosi nazwę Towarzystwo Przyjaciół Regionalnego Zespołu „Lachy” i jest oznaczone w dalszej części 
Statutu jako TPRZ „Lachy”. 
 

§   2 
 

1. TPRZ „Lachy” jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną. 
2. TPRZ „Lachy” działa na podstawie ustawy prawo o stowarzyszeniach i innych obowiązujących przepisów prawa. 
3. TPRZ „Lachy” zostaje powołane na czas nieokreślony. 
4. TPRZ „Lachy” używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie 

przepisów. 
5. TPRZ „Lachy”  ma prawo do posiadania własnego konta bankowego w walucie polskiej i obcej.  
6. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego. 
 

§   3 
 

1. Terenem działania TPRZ „Lachy” jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich 
celów TPRZ „Lachy” może prowadzić działalność artystyczną również poza granicami kraju. 

2. TPRZ „Lachy” współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym 
samym lub podobnym profilu działania, a także może  pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej 
autonomii. 

3. Siedzibą TPRZ „Lachy” jest Miasto Nowy Sącz. 
 

§   4 
 

1. Działalność TPRZ „Lachy” opiera się na społecznej pracy ogółu członków. 
2. Do prowadzenia działalności artystyczno – administracyjnej TPRZ „Lachy”, może zatrudniać niezbędnych 

pracowników. Członkowie TPRZ „Lachy”, w tym członkowie władz, mogą być zatrudniani na podstawie stosunku 
pracy lub stosunków cywilnoprawnych. 

 
 

ROZDZIAŁ   II 
 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 
 
§   5  

 
Celem TPRZ „Lachy” jest : 

1. Organizowanie pracy Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Lachy” i Dziecięcego Regionalnego Zespołu „Małe 
Lachy”. 

2. Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury ludowej obejmującej region całej Ziemi Sadeckiej 
przez kontakty z autentycznymi nosicielami tradycji, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Lachów Sadeckich. 

3. Prowadzenie działalności kulturalno - wychowawczej wśród dzieci i młodzieży w zakresie nie tylko dotyczącej 
wiedzy o regionie, ale także o polskiej tradycji, zachowań i współżycia w codziennych kontaktach międzyludzkich. 

4. Promowanie i upowszechnianie kultury Lachów Sądeckich na terenie Polski i poza jej granicami. 
5. Kultywowanie bogatych, wieloletnich tradycji Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Lachy” i Małe Lachy” 
6. Promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.  



7. Promowanie i organizację wymian międzykulturowych. 
8. Prowadzenie działalności mającej na celu rozwój i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży.    
9. Propagowanie gwary Lachów Sądeckich poprzez organizowanie koncertów i występów oraz organizację spotkań 

z młodzieżą na terenie Polski i poza jej granicami . 
10. W miarę możliwości rejestrowanie na nośnikach elektronicznych informacji o tańcach, zwyczajach i obrzędach 

ludowych regionu Lachów oraz ich gromadzenie w celu ochrony od zapomnienia.  
 

 
Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz społeczności lokalnych Sądecczyzny z 

uwzględnieniem mniejszości kulturowych. 
 

§   6 
 

Realizacja celów statutowych odbywać się w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:”  
będzie poprzez: 

1. Regularnie w zależności od potrzeb zajęcia rytmiczne, taneczne, wokalne i muzyczne każdej z grup: 
a/ grupa rytmiczna ( z podziałem na grupy wiekowe) 
b/ grupa dziecięca „Małe Lachy” 
c/ grupa młodzieżowa „Lachy” 
d/ grupa dorosła „Lachy” 
2. Spotkania integrujące uczestników poszczególnych grup organizowane z różnych okazji. 
3. Organizowanie wspólnych wyjazdów członków wszystkich grup na coroczne przeglądy organizowane przez MCK 

„Sokół” m.in.  Pastuszkowe kolędowanie, Druzbacka, Święto Dzieci Gór, Karpacki Festiwal Dziecięcych 
Zespołów Regionalnych itp. 

4. Organizację spotkań z osobami zasłużonymi dla regionu Lachów w różnych dziedzinach życia.  
5. Współpraca ze Stowarzyszeniem Polska Sekcja CIOFF z siedzibą w Warszawie oraz innymi organizacjami i 

zespołami regionalnymi z terenu całej Polski. 
6. Organizowanie różnych form prezentacji scenicznych Zespołów. 
7. Organizowanie warsztatów tanecznych i muzycznych dla członków Zespołów. 
8. Organizowanie innych form aktywności ruchowej (w tym zajęcia taneczne) stosownie do zapotrzebowania. 
9. Współpraca ze szkołami mająca  na celu popularyzację folkloru Lachów Sądeckich.   
10. Propagowanie gwary Lachów Sądeckich poprzez organizowanie koncertów i występów oraz organizację spotkań 

z młodzieżą na terenie Polski i poza jej granicami . 
11. W miarę możliwości rejestrowanie na nośnikach elektronicznych informacji o tańcach 
12. Czynne uczestnictwo wszystkich grup tanecznych w organizowanych imprezach kulturalnych w regionie oraz w 

Festiwalach Folklorystycznych w Polsce i za granicą. 
13. Utrzymywanie w stanie używalności strojów regionalnych, ich konserwacja i w miarę możliwości wymiana na 

nowe.   
 

 
ROZDZIAŁ   III 

 
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 
§   7 

 
Stowarzyszenie TPRZ „Lachy” zrzesza członków: 
 

1. zwyczajnych, 
2. wspierających, 
3. honorowych. 

 
§   8 

 
1. Członkiem zwyczajnym TPRZ „Lachy”  może zostać: 



1) każdy pełnoletni obywatel polski, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony 
praw publicznych, 

2) dzieci i młodzież do lat 18-tu  -  za zgodą rodziców bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym 
Zebraniu członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz 
stowarzyszenia. 

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą na najbliższym posiedzeniu Zarządu następującym 
po dniu złożenia deklaracji członkostwa. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma 
prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego 
Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest 
ostateczne.  

3. Każdy przyjęty członek zwyczajny TPRZ „Lachy” wpłaca miesięczną składkę członkowską, ustaloną przez Walne 
Zebranie.  

§   9 
 

1. Członkiem wspierającym TPRZ „Lachy” może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, 
rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w TPRZ „Lachy” za 
pośrednictwem swojego przedstawiciela. 

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą na najbliższym posiedzeniu Zarządu następującym 
po dniu złożenia deklaracji członkostwa. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma 
prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego 
Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest 
ostateczne.  

3. Członkowie wspierający mają prawo osobiście lub przez przedstawiciela uczestniczyć w działalności TPRZ 
„Lachy” z głosem doradczym oraz zgłaszać władzom TPRZ „Lachy” wnioski i postulaty dotyczące 
podejmowanych przez nie działań. Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa 
wyborczego. 

4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz 
przestrzegania statutu i uchwał władz TPRZ „Lachy” 

 

§   10 
 

1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu TPRZ „Lachy” – osobom szczególnie 
zasłużonym dla realizacji wyznaczonych celów stowarzyszenia. 

2. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa 
wyborczego oraz zwolnieni są od opłacania składek członkowskich. 

 
§   11 

 
Członkowie zwyczajni TPRZ „Lachy” mają prawo: 

1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia , 
2. korzystania z lokalu, urządzeń i strojów regionalnych będących w posiadaniu stowarzyszenia na zasadach 

określonych przez Zarząd, 
3. korzystania z wszelkich przywilejów i udogodnień, jakie stowarzyszenie zapewnia w statutowej działalności 

programowej, 
4. zgłaszanie wniosków dotyczących działalności TPRZ „Lachy” 

 
 

§   12 
 

Do obowiązków członków TPRZ „Lachy” należy: 
1. czynne uczestnictwo i popieranie działalności stowarzyszenia oraz zjednywanie mu członków i sympatyków, 
2. przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Władz stowarzyszenia, 
3. czynne uczestniczenie w realizacji celów stowarzyszenia, 



4. regularne opłacanie składek członkowskich. 
5. uczestnictwo w zebraniach walnych zwyczajnych, walnych sprawozdawczo – wyborczych i walnych 

nadzwyczajnych. 
 

§   13 
 
1.  Członkostwo w TPRZ „Lachy” ustaje na skutek:   

1)   dobrowolnej rezygnacji z przynależności do TPRZ „Lachy” zgłoszonej na piśmie  Zarządowi,  
2)  śmierci członka, utraty zdolności do czynności prawnych lub utraty osobowości prawnej (w przypadku osób 

prawnych), 
3)   wykluczenia przez Zarząd w przypadku: 

  a) działania na szkodę Stowarzyszenia, 
  b) rażącego naruszenia postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

     c) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 6     
                          miesięcy.  
2.   Stwierdzenie ustania członkostwa lub wykluczenia ze Stowarzyszenia następuje w drodze  uchwały Zarządu. 
3.   Od uchwał Zarządu o stwierdzeniu ustania członkostwa lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do 

Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie. Odwołanie jest rozpatrywane na 
najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 

 
 

ROZDZIAŁ  IV 
 

WŁADZE  STOWARZYSZENIA 
 

§   14 
 

Władzami TPRZ „Lachy” są: 
1. Walne Zebranie, 
2. Zarząd, 
3. Komisja Rewizyjna. 

 
§   15 

 
1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym  zwykłą większością 

głosów podczas Walnego Zebrania.   
2. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, 

Władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków TPRZ „Lachy” , pod warunkiem, że liczba 
dokooptowanych członków władz w ciągu całej kadencji nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z 
wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających. 

3. Mandat członka powołanego w przypadku, o którym mowa w § 15 pkt. 2 , wygasa wraz z upływem kadencji 
pozostałych członków danego organu.  

4. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.  
 
 

WALNE ZEBRANIE 
 

§   16 
 
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  
2. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez  Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i raz na 5 lat jako 

sprawozdawczo – wyborcze. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest zgodnie z § 17. 
3. Uprawnionymi do głosowania na Walnym Zebraniu są członkowie, którzy nie zalegają z opłacaniem składek dłużej 

niż 6 m-cy. 



4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania zawiadamia się członków za pomocą poczty tradycyjnej, 
elektronicznej, faksu, telefonu lub w inny sposób (np. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń) na 14 dni przed 
planowanym terminem obrad. Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu powinno ponadto zawierać 
informację na czyje żądanie ( wniosek ) jest zwołane. 

5. Walne Zebranie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na Walnym 
Zebraniu obecni są wszyscy członkowie Stowarzyszenia i podejmą decyzję o zmianie porządku obrad. 

6. Uchwały Walnego Zebrania – w pierwszym terminie podejmowane są w głosowaniu tajnym,     zwykłą większością 
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez 
względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Drugi termin jest 
dopuszczalny, jeżeli został zaplanowany w zaproszeniu na Walne Zebranie.  

 
§ 17 

 
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na skutek: 

a) uchwały Zarządu TPRZ „Lachy” 
b) wniosku Komisji Rewizyjnej, 
c) wniosku co najmniej l/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, 
d/ żądania organów nadzoru 

2.  Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd w terminie 30 dni od daty otrzymania zadania lub pisemnego 
wniosku. 

 
§ 18 

 
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1. Określenie głównych kierunków i programów działania TPRZ „Lachy”,  
2. Uchwalanie statutu i jego zmian,  
3. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu TPRZ „Lachy” oraz przeznaczeniu jego majątku, 
4. Wybór i odwołanie wszystkich wybieralnych władz TPRZ „Lachy” lub ich członków, 
5. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz, 
6. Uchwalenie wysokości składki członkowskiej  
7. Podejmowanie uchwał w sprawie nadania oraz pozbawienia godności członka honorowego, 
8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa i wykluczenia z TPRZ 

„Lachy” ,  
9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu dotyczących członkostwa w TPRZ „Lachy”, 
10. Podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz TPRZ „Lachy” . 
 
 
 
 
 



 
ZARZĄD 

 
§  19 

 
Zarząd kieruje całokształtem działalności  TPRZ „Lachy” zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje go na 
zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem. 
 

§ 20 
 

1. Zarząd składa się z 9  członków  wybranych przez Walne Zebranie. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera 
ze swojego grona prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza.  

2. Zarząd zbiera się w miarę potrzeby nie rzadziej niż 1 raz na pół roku. 
3. Pierwsze posiedzenie Zarządu powinno być zwołane w ciągu 14 dni od dnia wyboru jego członków. 
4. Prezes Zarządu zwołuje i  przewodniczy posiedzeniom Zarządu. 
5. Posiedzenia Zarządu protokołuje członek zarządu wskazany przez Prezesa Zarządu. 
6. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co 

najmniej połowy członków tego organu. 
7. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
 
 

§ 21 
 Do kompetencji Zarządu należy:  
 

1. Reprezentowanie TPRZ „Lachy” na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu, 
2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania, 
3. Kierowanie całokształtem działalności TPRZ „Lachy”, 
4. Zarządzanie majątkiem TPRZ „Lachy”, 
5. Przygotowanie budżetu, planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, 
6. Sporządzanie corocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia, 
7. Zatrudnianie w razie potrzeby pracowników oraz zawieranie stosownych umów, 
8. Ustalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników TPRZ „Lachy”, 
9. Ustalanie zasad regulowania składek członkowskich, 
10. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, 
11. Podjęcie uchwały o rozpoczęciu działalności gospodarczej, organizacja i prowadzenie tej działalności, 
12. Podjęcie uchwały o rejestracji statusu organizacji pożytku publicznego, 
13. Przyjmowanie i wykluczanie członków TPRZ „Lachy”, 
14. Podejmowanie uchwał w innych sprawach członkowskich, 
15. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia TPRZ „Lachy” do innych organizacji, 
16. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych TPRZ „Lachy” 
17. Przyznawanie wyróżnień i nagród oraz wymierzanie kar określonych w osobnych regulaminach, 
18. Wnioskowanie o nadanie i pozbawienie godności członka honorowego, 
19. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków zwyczajnego i sprawozdawczo – wyborczego, 
20. Informowanie członków o bieżącej działalności Zarządu, 
21. Udzielanie odpowiedzi na zapytanie Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni, 
22. Rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków TPRZ „Lachy”. 

 
 

 
KOMISJA REWIZYJNA 

 
§   22 

 
1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością TPRZ „Lachy”. 



2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i 
sekretarza. 

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia 
Komisji zwołuje Przewodniczący. 

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności 
co najmniej połowy członków tego organu. 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd ma 
obowiązek powiadomienia członków Komisji o każdym posiedzeniu.  

6. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych 
wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 

7. Komisja Rewizyjna stanowi organ odrębny od Zarządu i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli 
wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli lub nadzoru: 

a)    nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi 
       w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości      
       służbowej 
b)    nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub    
       przestępstwo skarbowe, 
c)    nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenia 
 

 
§ 23 

 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Kontrola całokształtu działalności TPRZ „Lachy”, 
2. Wydawanie zaleceń oraz żądanie wyjaśnień w razie stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie kontroli, 
3. Ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu, 
4. Kontrola terminowości i prawidłowości opłacania składek członkowskich, 
5. Składanie na Walnym Zebraniu sprawozdania wraz z oceną działalności TPRZ „Lachy” , 
6.  Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności, 
7. zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zebrania w przypadku niewywiązywania się przez Zarząd z obowiązku 

określonego w § 21 pkt 19. 
8. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, 
9. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu. 

 
 

ROZDZIAŁ   V 
 

MAJĄTEK  STOWARZYSZENIA 
 

§   24 
 

Źródłem powstawania majątku  TPRZ „Lachy” są:   
1.  Składki członkowskie, 
 Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, ze sponsoringu, zbiórki publiczne, 
 Dotacje, subwencje, granty, udziały, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług, 
 Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności w tym działalności 

gospodarczej; dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje), 
 Dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia, 
2. Majątek TPRZ Lachy nie może być : 
 wykorzystany do udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem TORZ Lachy w stosunku do 

członków, członków organów lub pracowników 
 oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy 
 pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 
 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”, 
 

 przekazywany na rzecz członków, członków organów 
 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, 
 

 wykorzystywany na rzecz członków, członków organów lub 
 pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku 
 do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 
 

 wykorzystany do zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie PTRZ Lachy, 
członkowie  organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich 
lub po cenach wyższych niż rynkowe 
 

§   25 
 
1. Tryb płacenia składek członkowskich określa Zarząd. 
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 
4. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.  
5. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być 

przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków. 
6. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej określają obowiązujące przepisy. 

 
 

§   26 
 

1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych Stowarzyszenia, w tym do 
zaciągania zobowiązań i zawierania umów w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes i inny członek 
zarządu działający łącznie albo wiceprezes i inny członek zarządu działający łącznie.  

2. Zarząd Stowarzyszenia uprawniony jest do ustanowienia pełnomocników Zarządu. Uchwała w sprawie 
ustanowienia pełnomocników określa szczegółowy przedmiot umocowania.  

 
 

ROZDZIAŁ  VI 
 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ TPRZ „Lachy” 
 
 

§   27 
 

1. Zmiana Statutu i rozwiązanie się TPRZ „Lachy” mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania pod warunkiem, 
iż informacja o zamiarze zmiany statutu bądź rozwiązaniu TPRZ „Lachy” zamieszczona była w zawiadomieniu o 
Walnym Zebraniu.  

2. Walne Zebranie podejmuje uchwałę o zmianie Statutu lub rozwiązaniu TPRZ „Lachy” większością 2/3 głosów 
przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. Zapis § 16 pkt 6 stosuje się 
odpowiednio. 

3. Uchwała o rozwiązaniu TPRZ „Lachy”  powinna określać sposób likwidacji, likwidatora bądź likwidatorów, oraz cel 
na jaki nastąpi przekazanie jego majątku. 

 


