STATUT
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ MUZEUM ZIEMI LUBUSKIEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
Rozdział I
Postanowienia ogólne
Art. 1. § 1. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze zwane w dalszych
postanowieniach Towarzystwem jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiadającym
osobowość prawną.
Art. 2. § 1. Terenem działania Towarzystwa jest województwo lubuskie.
§ 2. Siedzibą władz Towarzystwa jest miasto Zielona Góra.
Rozdział II
Cele i sposoby jego realizacji
Art. 3. § 1. Celem Towarzystwa jest wspieranie organizacyjne i rzeczowe oraz promowanie działalności Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.
§ 2. Towarzystwo realizuje swój cel poprzez:
a) współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz stowarzyszeniami
twórczymi i naukowymi,
b) inspirowanie, propagowanie i popieranie działalności Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze,
c) prowadzenie działalności badawczej, wystawienniczej, oświatowej i wydawniczej,
d) wypracowanie nowych form sponsoringu na rzecz Muzeum,
e) promowanie przedsięwzięć, wystaw, wernisaży organizowanych przez Muzeum.
Rozdział III
Członkowie ich prawa i obowiązki
Art. 4. § 1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność
do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która pragnie wnieść swój
wkład pracy społecznej w urzeczywistnianiu celu Towarzystwa i złoży pisemną deklarację
o wstąpieniu do Towarzystwa,
§ 2.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna popierająca cel Towarzystwa i udzielająca mu materialnej pomocy,
§ 3. Przyjmowanie i skreślenie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu.
Art. 5. § 1.Członek zwyczajny ma prawo:
a) czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,
b) korzystania z pomocy Towarzystwa,
c) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.
§ 2. Członek wspierający ma prawo:
a) udziału z głosem doradczym w zebraniach Towarzystwa /osoba prawna przez upoważnionego przedstawiciela/,
b) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.
Art. 6. § 1. Członek zwyczajny jest zobowiązany:
a) aktywnie uczestniczyć w realizacji celu Towarzystwa,
b) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
c) regularnie opłacać składkę członkowską.

Art. 7. § 1. Utrata członkostwa następuje przez:
a) dobrowolne wystąpienie z Towarzystwa zgłoszone na piśmie,
b) skreślenie z listy członków, z powodu nieopłacenia składki członkowskiej przez okres
jednego roku,
c) wykluczenie na podstawi prawomocnej uchwały Zarządu, z powodu naruszenia przez
członka Towarzystwa postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz Towarzystwa.
§ 2. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu, członek ma prawo odwoływania się do Walnego Zebrania Członków.
Rozdział IV
Władze Towarzystwa
Art. 8. § 1. Władzami Towarzystwa są:
a)Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
§ 2. Władze Towarzystwa pochodzą z wyboru.
§ 3. Nie można łączyć funkcji we władzach Towarzystwa.
§ 4. Walne Zebranie Członków uchwala tajność lub jawność głosowania
§ 5. Wybory do władz Towarzystwa są ważne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa
uprawnionych członków.
§ 6. Kadencja władz trwa trzy lata.
§ 7. Władze towarzystwa mogą uzupełnić swój skład o nowych członków na zwolnione
w okresie kadencji miejsca, w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.
§ 8. Uchwały władz Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W razie równości głosów, zarządza się ponowne
głosowanie.
Walne Zebranie Członków
Art. 9. § 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
§ 2. Walne Zebranie członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 3. zwyczajne Walne Zebranie członków zwoływane jest raz na 3 lata.
§ 4. O terminie zwyczajnego Walnego Zebrania członków wraz z proponowanym porządkiem
obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania.
W przypadku braku quorum w I terminie, zwyczajne Walne Zebranie Członków może się
odbywać w tym samym dniu, w terminie późniejszym.
Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd
§ 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane:
a) na podstawie uchwały Zarządu,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Towarzystwa.
§ 6. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie do 30 dni od dnia
otrzymania żądania lub wniosku bądź podjęcia uchwały.
§ 7. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
a) z głosem stanowiącym – członkowie Towarzystwa uprawnieni do głosowania,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający i osoby zaproszone.
§ 8. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim – bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

Art. 10. § 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie programu działalności Towarzystwa w okresie kadencji,
b) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) udzielanie absolutorium Zarządowi,
d) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną
i członków Towarzystwa.
e) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa,
g) ustalanie wysokości składek członkowskich,
h) uchwalanie zmian statutu Towarzystwa,
i) podjęciu uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, wyznaczeniu likwidatorów i przeznaczeniu
majątku Towarzystwa,
j) podejmowanie uchwał w sprawach, w których statut nie określa właściwości władz Towarzystwa.
Zarząd
Art. 11. § 1. Zarząd składa się z ośmiu członków.
§ 2. Zarząd wybiera spośród swych członków: prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza
skarbnika i trzech członków Zarządu.
§ 3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz
na kwartał.
§ 4. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Art. 12. § 1. Do zakresu działania Zarządu należy:
a)
zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków
c)
reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
d) kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa,
e)
ustalanie planów działalności i budżetu Towarzystwa oraz sporządzanie sprawozdań
z ich wykonania,
f)
podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
g) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Towarzystwa,
h) podejmowanie uchwał w sprawach Towarzystwa nie należących do właściwości innych władz.
Komisja Rewizyjna
Art. 13. § 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Towarzystwa.
§ 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym przewodniczącego i sekretarza.
§ 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek tej Komisji
maja prawo udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
§ 4. Członkowie organu kontroli:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającymi ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
Art. 14. § 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności, a zwłaszcza gospodarki finansowej Towarzystwa, co
najmniej raz w roku.
b) kontrola opłacania składek członkowskich,

c) składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności
i wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) przedstawienie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Towarzystwa.
Rozdział V
Majątek Towarzystwa
Art. 15. § 1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 2. Statut zabrania:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy
pozostają w związku małżeńskim 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”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich 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,
c) wykorzystywania majątku 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 ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym
mowa w art. 3 ust. 3,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 3. Na fundusze Towarzystwa składają się:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, składki, zapisy
c) dochody z działalności statutowej i gospodarczej,
d) dochody z majątku Towarzystwa,
e) dochody z ofiarności publicznej,
f) dotacje
§ 4. Towarzystwo może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności
publicznej z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
§ 5. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.
§ 6. Oświadczenia w sprawach majątkowych Towarzystwa składają: prezes lub wiceprezes
i skarbnik.
Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa
Art. 16. § 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Towarzystwa podejmuje Walne
Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania.
Art. 17. § 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się odpowiednio przepisy
prawa o stowarzyszeniach.

