STATUT
STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW MUZEUM
I ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie Miłośników Muzeum i Ziemi Głubczyckiej działa na podstawie przepisów
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. Z 2001 nr 79, poz. 855 z późn.
zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.
§2
Stowarzyszenie, zwane dalej Stowarzyszeniem, nosi pełną nazwę „Stowarzyszenie
Miłośników Muzeum i Ziemi Głubczyckiej”.
§3
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Głubczyce, zaś terenem jego działania jest obszar
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenia posiada osobowość prawną.
Rozdział II
Cele i środki działania
§4
Celem Stowarzyszenia jest dążenie do wszechstronnego rozwoju muzeum i popularyzacji
ziemi głubczyckiej oraz ochrony jej dziedzictwa kulturowego.
§5
1. Stowarzyszenie realizuje swe cele przez:
1) Zrzeszanie osób fizycznych, prawnych zajmujących się i zainteresowanych historią,
kulturą i sztuką ziemi głubczyckiej oraz współpracą z innymi stowarzyszeniami
i organizacjami.
2) Reprezentowanie i obronę interesów Stowarzyszenia.
3) Organizowanie sympozjów, wystaw, prelekcji, pozyskiwanie i konserwację eksponatów
dla Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej.
4) Popieranie badań archeologicznych, historycznych w szczególności na terenie ziemi
głubczyckiej.
5) Działalność wydawniczą w zakresie działalności Stowarzyszenia.
6) Pozyskiwanie środków materialnych i gospodarowanie nimi zgodnie z celami
Stowarzyszenia.
7) Organizowanie spotkań, wykładów, konferencji, konkursów.
8) Wspieranie inicjatyw gospodarczych, kulturalnych i turystycznych zgodnie z celami

Stowarzyszenia.
9) Współpraca z samorządami lokalnymi.
10) Kierowanie do władz postulatów i wniosków.
11) Współpraca ze służbami ochrony zabytków oraz organizacjami zagranicznymi
o podobnych zainteresowaniach.
12) Współpraca z instytucjami zajmującymi się kulturą i oświatą.
13) Przekazywanie eksponatów historycznych do izb pamięci .
14) Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie dokumentacji związanej z historią ziemi
głubczyckiej.
15) Oddziaływanie na dzieci i młodzież zwłaszcza z rodzin zagrożonych alkoholizmem
i wykluczeniem społecznym poprzez zainteresowanie historią.
16) Działania na rzecz „Odnowy Wsi”.
17) Udział w projektach.
18) Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu rozwój wsi.
2. Źródłami powstawania majątku stowarzyszenia są:
1) Składki członkowskie, darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności
prywatne, zbiórki publiczne,
2) Wpływy z działalności statutowej stowarzyszenia, dochody z własnej działalności,
dochody z majątku stowarzyszenia, dochody z kapitału ( odsetki, lokaty i akcje),
3) Dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu
stowarzyszenia,
4) Dotacje, subwencje , kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, lecenia usług,
5) Dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.
3. Cały dochód przeznaczony jest na prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszenia.
Rozdział III
Członkowie i organy Stowarzyszenia
§6
1. Członkiem Stowarzyszenia ma prawo być obywatel Polski, który ukończył 16. rok życia,
zgłosił wolę czynnego działania i potwierdził to pisemną deklaracją.
2. Do Stowarzyszenia może wstąpić cudzoziemiec o ile pisemną deklaracją potwierdzi wolę
działania w Stowarzyszeniu.
3. Osoba prawna krajowa i zagraniczna może być członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
Członkowi temu przysługują wszystkie prawa członków z wyjątkiem biernego prawa
wyborczego.
4. Utrata członkostwa następuje wskutek:
a) wniosku zainteresowanego;
b) śmierci członka;
c) decyzji Zarządu o wykluczeniu członka nie przestrzegającego Statutu, a w szczególności
nie płacenia składek członkowskich przez okres 1 roku - po przeprowadzeniu postępowania
wyjaśniającego. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu
odwołanie do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.
5. Członek Stowarzyszenia ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
b) zgłaszać wnioski dotyczące Stowarzyszenia;

c) korzystać z pomocy Stowarzyszenia.
6. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek przestrzegać postanowień Statutu.
§7
1. Organami Stowarzyszenia są Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna
i Zarząd.
2. Zarząd składa się z 3 - 5 osób w tym Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika oraz pozostałych
członków Zarządu i działa w okresie trzyletniej kadencji.
3. Członek Zarządu nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Komisja Rewizyjna powoływana przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na 3. letni
okres w składzie 3 osobowym jest organem kontroli i nadzoru nad działalnością finansową
i organizacyjną Zarządu.
5. Członek Komisji Rewizyjnej:
a) nie może być członkiem Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nim w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji
w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów.
7. Członków Zarządu i Komisji wybiera spośród nieograniczonej liczby kandydatów,
członków zwyczajnych Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie.
8. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia należy:
a) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub poszczególnych ich członków,
b) uchwalanie programu działania na najbliższy rok,
c) ustalenie wysokości składek członkowskich,
d) uchwalenie ordynacji wyborczej do władz,
e) udzielenie absolutorium Zarządowi za miniony rok na wniosek Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalenie preliminarza budżetowego,
g) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia majątku Stowarzyszenia,
h) rozpatrzenie odwołań od decyzji Zarządu,
i) podejmowanie uchwał o likwidacji Stowarzyszenia i o przeznaczeniu jego majątku,
j) podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu Stowarzyszenia.
9. Uchwały Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie podejmowane
są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ liczby członków, a w drugim
terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
10. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia zwołuje Zarząd przynajmniej 1 raz w roku najpóźniej
do 30 marca każdego roku.
11. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia zwoływane jest :
a) uchwałą Zarządu
b) uchwałą Komisji Rewizyjnej
c) na wniosek co najmniej 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§8
Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.
§9
1. Zarząd kieruje pracami Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Zarząd podejmuje istotne decyzje wyłącznie kolegialnie zwykłą większością obecnych osób.
W razie równowagi głosów rozstrzyga głos Prezesa.
3. Oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia Miłośników
Muzeum i Ziemi Głubczyckiej oraz dokumenty finansowe podpisuje prezes lub wiceprezes
i skarbnik a w innych sprawach prezes lub wiceprezes.
4. Ponadto do kompetencji Zarządu należy:
a) przyjmowanie nowych członków i podejmowanie decyzji pozbawienia członkostwa,
b) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
c) zwykły zarząd majątkiem.
§ 10
Zarząd może działać wyłącznie dla dobra Stowarzyszenia i w zakresie jego celów
statutowych.
§ 11
Zarząd zobowiązany jest odbywać przynajmniej 1 zebranie w każdym kwartale,
zaś informacja o miejscu i terminie zebrania winna być podana na 2 tygodnie przed zaplanowanym
terminem tego posiedzenia na piśmie członkom Zarządu wraz z proponowanym porządkiem obrad.
§ 12
Komisja Rewizyjna obraduje nie rzadziej niż raz na rok w terminie do 30. marca następnego
roku na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego Rady dokonując analizy
sprawozdania Zarządu z działalności za ubiegły rok w zakresie spraw majątkowych i
organizacyjnych. Komisja Rewizyjna ma prawo do kontroli i wglądu do wszystkich dokumentów
Stowarzyszenia. Kontrole przeprowadza raz w roku dla dokonania oceny Zarządu i w razie
potrzeby z własnej inicjatywy lub co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.
§ 13
Posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej zwoływane są w razie potrzeby przez
przewodniczącego danego organu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej jednego członka
tych organów
w terminie 14 dni od daty złożenia takiego żądania.
§ 14
1. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej pełnią funkcję nieodpłatnie i honorowo.
2. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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 osób
związanych z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami
bliskimi”.
b) przekazywania majątku stowarzyszenia 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,
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 z celu statutowego,
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.
§ 15
1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składają 2 członkowie Zarządu, w tym Prezes
lub Wiceprezes.
2. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie zwykłego zarządu może składać
jedna osoba upoważniona do tego przez Zarząd.

§ 16
Przynajmniej raz w roku Zarząd ogłosi sprawozdanie ze swojej działalności, które będzie
pozostawało do wglądu dla osób postronnych w siedzibie Stowarzyszenia. Zarząd może
rozpowszechniać swoje sprawozdanie również w inny sposób.
§ 17
Skład osobowy organów Stowarzyszenia i zmiany w ich składzie dokonuje podmiot
uprawniony do ich powołania w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów osób
obecnych na zebraniu. Dla ważności uchwał w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia uczestniczyć
musi co najmniej 51% uprawnionych członków Stowarzyszenia.
Rozdział IV
Zmiana Statutu
§ 18
Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie
Stowarzyszenia na podstawie uchwały podjętej większością 2/3 głosów.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 19
Dla efektywnego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może połączyć się z innymi
Stowarzyszeniem.
§ 20
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel
stowarzyszenia.

§ 21
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia
w drodze głosowania uchwały podjętej większością 2/3 głosów.
§ 22
Decyzję w przedmiocie likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie
Stowarzyszenia w drodze uchwały przy czym uchwała ta wymaga poparcia co najmniej 51%
członków Stowarzyszenia.
§ 23
Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia przekazuje się instytucjom, których
działalność odpowiada celom Stowarzyszenia wskazanym w tym celu przez Komisję Rewizyjną.
§ 24
Statut wchodzi w życie z dniem jego zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

