
Regulamin Stowarzyszenia zwykłego pn. 

Społeczny Komitet Ratowania Kościółka w Tłuczani 

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Społeczny Komitet Ratowania Kościółka w Tłuczani i zwane 

jest dalej "Stowarzyszeniem”. 

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach 

niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej. 

3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo 

o stowarzyszeniach. 

4. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo 

o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1393 ze zm.) oraz postanowienia niniejszego 

Regulaminu. 

5. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. 

6. Siedzibą Stowarzyszenia jest budynek o numerze porządkowym 62 w położony  Tłuczani.  

7. Stowarzyszenie reprezentuje Przedstawiciel, wybierany przez członków Stowarzyszenia 

na okres 5  lat. 

8. Cele działania Stowarzyszenia to: 

1) uświadomienie szerokiemu ogółowi społeczeństwa potrzeby i znaczenia ratowania 

zabytkowego kościółka i innych zabytków Tłuczani; 

2) podejmowanie wszelkimi dostępnymi środkami działań i realizowanie 

przedsięwzięć zmierzających do ratowania i ochrony zabytkowego kościołka 

i innych zabytków Tłuczani. 

9. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez: 

1) rozbudzenie wśród społeczności lokalnej  zrozumienia dla historycznych, 

kulturowych i artystycznych wartości, które reprezentuje zabytkowy kościółek 

oraz inne zabytki Tłuczani; 

2) podejmowanie działań inicjujących wykonanie prac remontowych 

i konserwatorskich w uzgodnieniu z odpowiednimi służbami konserwatorskimi; 

3) informowanie społeczeństwa w każdy z możliwych sposobów o stanie zabytków 

Tłuczani oraz  o podjętych przez Stowarzyszenie działaniach zmierzających do ich  

zabezpieczenia; 

4) zbieranie funduszy na prace remontowe i renowacyjne  poprzez organizowanie 

zbiórek publicznych, kwest i aukcji; 



5) współpracę z władzami kościelnymi, samorządowymi oraz z innymi 

stowarzyszeniami, organizacjami młodzieżowymi, szkołami itp. oraz instytucjami 

naukowymi i kultury; 

6) współudział w organizowaniu uroczystości, imprez i innych przedsięwzięć 

mających na celu promocję zabytków Tłuczani; 

7) wydawanie publikacji. 

10. Komitet  posługuje się pieczątką podłużną o treści Społeczny Komitet Ratowania 

Kościółka w Tłuczani. 

11. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zebranie Członków, które stanowią wszyscy 

członkowie Stowarzyszenia.  

12. Do kompetencji Zebrania Członków należą w szczególności: 

1) wybór i odwołanie Przedstawiciela stowarzyszenia, 

2) przyjęcie i uchwalanie zmian Regulaminu, 

3) kontrola działań podjętych przez Przedstawiciela, 

4) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 

5) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia. 

6) ustalanie wysokości składki członkowskiej. 

13. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością, przy 

obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.  

14. Zmiana regulaminu oraz rozwiązanie  Stowarzyszenia  wymaga  uchwały   Zebrania 

Członków  podjętej  większością  2/3  głosów  w  obecności  co  najmniej  1/2  liczby  

Członków. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków 

wskazuje likwidatora oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia. 

15. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub 

cudzoziemcem.  

16. O przyjęciu/wykluczeniu ze Stowarzyszenia decyduje Zebranie Członków. 

17. Lista członków Komitetu jest na bieżąco aktualizowana i udostępniania do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej  www.tluczan.republika.pl 

18. Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy: 

1) przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia, 

2) terminowe uiszczanie składek członkowskich, 

3) popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia. 

www.tluczan.republika.pl


19. Członkostwo  ustaje  w  przypadku  skreślenia  z  listy  członków  lub  wykluczenia  ze  

Stowarzyszenia. 

20. Skreślenie  z  listy  członków  następuje  na  skutek: 

1) śmierci  członka, 

2) złożenia  przez  członka  przedstawicielowi reprezentującemu  pisemnego  

oświadczenia  o  wystąpieniu  ze  Stowarzyszenia. 

21. Wykluczenie  ze  Stowarzyszenia  następuje z powodu: 

1) niewykonywania  przez  członka  postanowień  Regulaminu  lub  uchwał  władz 

Stowarzyszenia, 

2) podejmowania  przez  członka  działań  rażąco  sprzecznych  z  celami  

Stowarzyszenia, 

3) działania  na  szkodę  Stowarzyszenia,   

4) niepłacenia składki członkowskiej przez co najmniej 12 miesięcy oraz zaprzestania 

aktywnego uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia przez okres co najmniej 12 

miesięcy, 

22. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Zebranie Członków 

23. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z: 

1) składek członkowskich 

2) dotacji, 

3) darowizn, 

4) zbiórek publicznych, 

5) spadków, zapisów, 

6) nagród. 

24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy 

ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. 

 

 

 

 

 

 

 


