Załącznik nr 5 do protokołu
Zebrania Założycielskiego

STATUT
STOWARZYSZENIA IŁŻECKIE TOWARZYSTWO
HISTORYCZNO-NAUKOWE
W IŁŻY
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE IŁŻECKIE TOWARZYSTWO
HISTORYCZNO-NAUKOWE W IŁŻY w dalszych postanowieniach statutu zwane
stowarzyszeniem.
2. STOWARZYSZENIE IŁŻECKIE TOWARZYSTWO HISTORYCZNONAUKOWE W IŁŻY działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r
– Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001 r nr 79 , poz. 855 z późn. zm.), ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U.
Nr 96 , poz.873) oraz niniejszego statutu.
3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Jest zawiązane na czas nieograniczony.
4. Siedzibą władz stowarzyszenia jest miasto Iłża. Terenem działania jest obszar
Rzeczypospolitej Polski
5. Działalność stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej
członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać
pracowników.
6. Stowarzyszenie może używać pieczęci podłużnej i okrągłej o treści ustalonej przez
Zarząd , może posiadać własną odznakę , godło , flagę , logo oraz może wydawać
legitymację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
R o z d z i a ł II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§ 2.
Celem stowarzyszenia jest:
1. Poznawanie i upowszechnianie wiedzy historycznej o Naszej Małej Ojczyźnie i jej
związkach z historią i dziejami Ojczyzny – Polski.
2. Organizowanie turystyki historycznej po regionie i kraju do miejsc pamięci.
3. Pobudzanie szerokiej inicjatywy społecznej przez aktywne uczestnictwo
w gospodarczym, kulturalnym i oświatowym rozwoju Ziemi Iłżeckiej.
4. Upowszechnianie kultury, sztuki, ochronę dóbr kultury, ochronę miejsc pamięci
narodowej, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości.

5. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy
między społeczeństwami innych regionów kraju i świata
§ 3.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. Opracowywanie oraz zgłaszanie wniosków w zakresie życia gospodarczego ,
społecznego i kulturalnego do władz samorządowych wszystkich szczebli , funduszy
oraz fundacji i dysponentów środków z Unii Europejskiej w celu pozyskiwania
środków na ich realizację.
2. Inicjowanie i organizowanie działań społecznych na rzecz Miasta Iłża i całej Ziemi
Iłżeckiej.
3. Inicjowanie i organizowanie konferencji naukowych, seminariów, spotkań i odczytów.
4. Przygotowywanie materiałów do biuletynów i wydawnictw.
5. Współpraca w wyszukiwaniu i gromadzeniu dokumentów i eksponatów oraz pamiątek
historycznych dla planowanej izby pamięci.
6. Popieranie wszelkich inicjatyw zmierzających do powstania iłżeckiego środowiska
twórczego.
7. Propagowanie wartości kultury religijnej poprzez organizowanie imprez artystycznych
kulturalnych i patriotycznych.
8. Popularyzacja działań stowarzyszenia w środkach masowego przekazu.
9. Organizacja wypoczynku, obozów, wycieczek, kolonii, rajdów turystycznych i
krajoznawczych oraz zajęć edukacyjnych.
10. Prowadzenie działalności wydawniczej w celu popularyzacji wiedzy historycznej
wśród młodzieży i społeczeństwa.
11. Współpraca z instytucjami naukowymi , uczelniami i muzeami w zakresie badania i
poznawania historii.
12. Gromadzenie dokumentów i pamiątek historycznych dotyczących naszego regionu.

§ 4.
1. Działalność określona w § 2 i § 3 jest wyłączną działalnością statutową
stowarzyszenia i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako
działalność odpłatna.
2. Walne Zebranie Członków stowarzyszenia określa przedmiot działalności nie
odpłatnej i odpłatnej.
3. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej może pokrywać się z przedmiotem
działalności gospodarczej stowarzyszenia, jeżeli Walne Zebranie Członków podejmie
uchwałę o jej prowadzeniu we wskazanym przez siebie zakresie.

R o z d z i a ł III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 5.
Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków wspierających.
3. Członków honorowych.
§ 6.
Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być:
1. Każdy obywatel Rzeczypospolitej Polski zainteresowany merytoryczną działalnością
stowarzyszenia.
2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
§ 7.
Członek zwyczajny ma prawo do:
1. Czynnego i biernego wyboru do władz stowarzyszenia.
2. Uczestnictwa w zgromadzeniach, zebraniach stowarzyszenia zgodnie
z postanowieniami statutu.
3. Udziału w konferencjach, seminariach, odczytach i spotkaniach organizowanych przez
stowarzyszenie.
4. Oceniania działalności stowarzyszenia oraz wysuwania wniosków i postulatów
do władz stowarzyszenia.
§ 8.
Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1.
2.
3.
4.

Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia.
Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych.
Przestrzegania norm współżycia społecznego.
Regularnego opłacania składek członkowskich.
§ 9.

Członkostwo ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia członka , zgłoszonego Zarządowi na piśmie.
2. Wykluczenia przez Zarząd za działalność na szkodę stowarzyszenia lub w wypadku
skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową utraty praw publicznych.
3. Nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek za okres przekraczający 12
miesięcy.

§ 10.
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana
merytoryczną działalnością stowarzyszenia, która zadeklaruje wspomaganie
działalności finansowo lub w innej formie i zostanie przyjęta na podstawie deklaracji
przez Zarząd.
2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie
wysokości.
3. Członek wspierający może działać za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
4. Członek wspierający ma prawo do udziału w zebraniach organizowanych przez
stowarzyszenie z głosem doradczym.
§ 11.
1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna szczególnie zasłużona
dla Iłży, Ziemi Iłżeckiej lub stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.
4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.
5. Do ustania członkostwa w przypadku członka wspierającego i członka honorowego
zastosowanie mają odpowiednio postanowienia § 9.

R o z d z i a ł IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
A. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 12.
Władzami stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.

§ 13.
1. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½
ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim
zaś bez względu na liczbę obecnych.

2. Uchwały dotyczące zmian we władzach stowarzyszenia oraz w sprawach nabycia lub
zbycia majątku trwałego powinny być podjęte w obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
3. Wybory władz stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym
w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków.
4. Kadencja władz stowarzyszenia trwa 5 lat.
5. Nie można łączyć funkcji członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
B. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 14.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne, sprawozdawcze oraz nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz na 5 lat a sprawozdawcze
raz na rok.
4. Zwyczajne i sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd,
który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 14
dni przed terminem zebrania.
5. Walne Zebranie Członków jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim więcej niż 50%
członków uprawnionych do głosowania. W przypadku braku quorum Zarząd
wyznacza drugi termin Walnego Zebrania Członków w tym samym dniu, nie
wcześniej jednak niż po upływie 0,5 godziny od pierwszego terminu. Walne
Zebranie Członków zwołane w drugim terminie jest ważne, bez względu na liczbę
obecnych.
§ 15.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków musi się odbyć w terminie 6 tygodni od
daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami dla których zostało zwołane.
§ 16.
1. W Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym udział biorą:
a) członkowie zwyczajni,
b) członkowie honorowi.
2. W Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym mogą wziąć udział:
a) członkowie wspierający,
b) osoby zaproszone
§ 17.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia oprócz innych spraw
wymienionych w niniejszym statucie, należy:
1. Wysłuchanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji
Rewizyjnej.
2. Udzielanie absolutorium Zarządowi.
3. Ustalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej.
4. Uchwalenie programu działania i budżetu.
5. Wybór z pośród siebie Zarządu w liczbie 5 osób i Komisji Rewizyjnej w liczbie
3 osób.
6. Nadawanie godności członków honorowych.
7. Uchwalanie regulaminów działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
8. Uchwalenie statutu lub jego zmian.
9. Uchwalenie wysokości składek członkowskich i wpisowego.
10. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych w szczególności nabycia i zbycia
majątku trwałego.
11. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu.
12. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia.
C. ZARZĄD
§ 18.
1. Jest najwyższą władzą stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami
Członków.
2. Zarząd wybiera ze swego grona:
- prezesa
- 2 wiceprezesów
- sekretarza
- skarbnika
3. Szczególnie uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin
Zarządu.
4. Wygaśnięcie funkcji członka Zarządu może nastąpić w wyniku złożenia przez niego
pisemnej rezygnacji.
§ 19.
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowanie interesów stowarzyszenia.
2. Kierowanie bieżącą działalnością zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami
Walnego Zebrania Członków.
3. Organizowanie zebrań, narad, konferencji, seminariów i odczytów.
4. Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej.
5. Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich odwoływanie.
6. Występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania Członków o nadawanie lub
pozbawianie członkostwa honorowego.
7. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych stowarzyszeń, fundacji i funduszy
krajowych.
8. Zarządzanie majątkiem i podejmowanie uchwał w sprawie dotacji, darowizn,
spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiar publicznych, dotacji i kontraktów
krajowych i zagranicznych.

9. Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku
stowarzyszenia.
10. Redagowanie własnych czasopism.
11. Rozstrzyganie sporów między członkami wynikłych w obrębie stowarzyszenia.
12. Powoływanie kół i ustalanie regulaminów ich działania.
13. Ustalanie wynagrodzeń za pracę na rzecz stowarzyszenia.
14. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
15. Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu,
§ 20.
Prezes Zarządu kieruje jego pracami i reprezentuje stowarzyszenie.
§ 21.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale
i są zwoływane przez prezesa.
2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej ½ ogólnej liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów
decyduje głos Prezesa.
§ 22.
Umowy, pełnomocnictwa, dokumenty finansowane oraz oświadczenie woli we
wszystkich sprawach majątkowych podpisują w imieniu stowarzyszenia prezes lub
wiceprezes i skarbnik.

D. KOMISJA REWIAZYJNA
§ 23.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym stowarzyszenia i składa się z 3
wybranych na Walnym Zebraniu Członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
stowarzyszenia.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, małżonkami
Członków Zarządu pozostawać z członkami tego Zarządu w stosunkach
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo z winy umyślnej.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo:
- uczestniczenia w zebraniach Zarządu z głosem doradczym,
- wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
stowarzyszenia.
7. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu.
8. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są większością głosów w obecności
wszystkich członków.
9. Komisja Rewizyjna ma obowiązek:

- kontrolowania przynajmniej raz w roku całokształtu działalności
stowarzyszenia.
- przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń, dotyczących
działalności statutowej i finansowej stowarzyszenia.
- składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniowi Członków
stowarzyszenia.
- składanie wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi.
Rozdział V
KOŁA TOWARZYSTWA
§ 24.
1.
2.
3.
4.

Podstawową jednostką organizacyjną stowarzyszenia jest Koło.
Koło powołuje Zarząd stowarzyszenia.
W skład Koła powinno wchodzić co najmniej 5 członków.
Zakres działania Kół określa regulamin ustalony przez Zarząd stowarzyszenia.
R o z d z i a ł VI
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA
§ 25.

1. Majątek stowarzyszenia składa się z:

2.
3.
4.

5.

6.

7.

- wpisowego i składek członkowskich członków zwyczajnych.
- dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiar
publicznych
- wpływów z działalności statutowej.
- dochodów z majątku trwałego stowarzyszenia.
Wysokość wpisowego i składek ustalana jest przez Walne Zebranie Członków.
Dla ważności pism dotyczących spraw majątkowych wymagane są podpisy Prezesa
lub Wiceprezesa stowarzyszenia i Skarbnika.
Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem
stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz
osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa.
Zabrania się przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków
organów lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach.
Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia.
Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w
których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub
pracownicy oraz ich osoby bliskie.

R o z d z i a ł VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 26.
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia
podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością (2/3) głosów, przy
obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia Walne Zebrania Członków określa
sposób jego likwidacji a także wskazuje fundację lub stowarzyszenie o celach
możliwie najbliższych celom powstania stowarzyszenia na których przejdzie majątek
stowarzyszenia.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
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