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STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ORŁOWA  
 

 

 

Tekst jednolity - 20 grudnia 2017 roku 
 

 

 

ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

Towarzystwo Przyjaciół Orłowa zwane w dalszej części treści statutu „TPO” działa na 

podstawie ustawy z dnia 7. 04.1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, poz. 

104 - z późniejszymi zmianami), ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie z dnia 24.04.2003 r. oraz niniejszego statutu. 

 

§ 2 

 

1. Terenem działania TPO jest Rzeczpospolita Polska 

2. Siedzibą TPO jest miasto Gdynia. 

 

§ 3 

 

TPO posiada osobowość prawną. 

 

§ 4 

 

TPO używa pieczęci własnej, odznak i znaków organizacyjnych zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wzory opracowuje i zatwierdza zarząd 

TPO. 

 

 

ROZDZIAŁ II - CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

 

§ 5 

 

TPO działa na rzecz ogółu społeczności obejmując sferę zadań publicznych w zakresie 

podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, nauki, edukacji, kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i tradycji, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej, upowszechniania swobód 

obywatelskich i działań wspomagających rozwój demokracji. Może podejmować 

działania zgodne z art.4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

 

 

 

 



 2 

§ 6 

 

Głównym celem TPO jest uczestniczenie we wszechstronnym rozwoju Orłowa jako 

części Gdyni, dbałość o poznawanie dziejów tego obszaru oraz jego mieszkańców  

i zachowanie ich w pamięci oraz propagowanie wiedzy o życiu i twórczości Stefana 

Żeromskiego. 

 

Do realizacji celów TPO będzie: 

1. Uczestniczyć - opierając się na propozycjach i sugestiach członków TPO  

i mieszkańców Orłowa - w programowaniu i realizacji planów rozwoju Orłowa 

wraz z Kolibkami w ramach miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego oraz w ramach studium kierunków i uwarunkowań 

zagospodarowania przestrzennego; 

2. Inicjować i popierać aktywność mieszkańców Orłowa w zakresie oświaty, kultury, 

nauki, rekreacji i sportu oraz działalności gospodarczej; 

3. Uczestniczyć w akcjach mających na celu ochronę środowiska, ochronę zabytków  

i pomników przyrody; 

4. Otaczać opieką orłowskie środowiska młodzieżowe, dążąc do stworzenia jak 

najlepszych warunków rozwoju patriotycznego, etycznego, kulturalnego, 

artystycznego i naukowego; 

5. Prowadzić działalność oświatową, kulturalną, artystyczną, muzealną, 

popularyzatorską, naukową, wydawniczą; 

6. Prowadzić w Domku Żeromskiego – siedzibie TPO – muzealną formę ekspozycji 

stałej poświęconej życiu i twórczości Stefana Żeromskiego; 

7. Podejmować działania na prawach strony we wszystkich sprawach  

i postępowaniach związanych z zakresem celów statutowych TPO; 

 

Do realizacji celów TPO może prowadzić działalność gospodarczą z przeznaczeniem na 

działalność statutową pożytku publicznego. 

Dochód z odpłatnej działalności TPO przeznaczać może wyłącznie na realizację zadań 

pożytku publicznego. 

 

 

ROZDZIAŁ III - CZŁONKOWIE - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§ 7 

 

1. Członkowie TPO dzielą się na: honorowych, zwyczajnych, wspierających. 

Członkiem honorowym i zwyczajnym jest osoba fizyczna, a wspierającym osoba 

prawna lub fizyczna 

2. Zainteresowany przyjęciem na członka określa czy jest zainteresowany 

członkostwem zwyczajnym, czy wspierającym. 

3. Członkowie pełnią pracę w TPO społecznie. W celu sprawnego realizowania celów 

statutowych, TPO do swoich prac może zatrudniać pracowników, w tym swoich 

członków   
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§ 8 

 

1. Członkiem TPO - z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 - może być każda osoba posiadająca 

obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw 

publicznych; 

2. Członkiem TPO może zostać małoletni w wieku 16 - 18 lat. Nie może on być 

wybierany do Zarządu TPO, Komisji Rewizyjnej TPO oraz nie może 

przewodniczyć sekcji; 

3. Członkiem TPO może być cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również zamieszkujący za granicą, 

spełniający pozostałe warunki wymienione w ust. 1. 

 

§ 9 

 

1. W poczet członków zwyczajnych TPO, kandydaci o których mowa w § 8, 

przyjmowani są uchwałą Zarządu TPO na podstawie deklaracji podpisanej przez 

dwóch członków wprowadzających, którymi są członkowie TPO, mający co 

najmniej dwuletnie członkostwo. 

2. Członkowie wspierający przyjmowani są uchwałą zarządu TPO na podstawie 

deklaracji.   

3. Honorowe członkostwo nadawane jest uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków 

TPO, osobom zgłoszonym przez władze TPO lub przez co najmniej dwudziestu 

członków zwyczajnych i honorowych. 

 

§ 10 

 

1. W celu realizacji zadań statutowych członkowie zwyczajni i honorowi mogą 

tworzyć sekcje zainteresowań. 

2. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w pracach poszczególnych sekcji. 

 

§ 11 

 

1. Członkowie wspierający ustalają z zarządem wysokość składki oraz innych 

zobowiązań pomocnych w realizacji celów TPO. W tym przypadku nie stosuje się  

§ 18 ust. 2 lit. d. Składki, zobowiązania, terminy płatności i zasady pomocy  

w realizacji celów TPO zawarte są umową pomiędzy zarządem TPO i członkiem 

wspierającym.  

2. Członkowie wspierający działają przez swojego przedstawiciela z głosem 

doradczym.  

 

§ 12 

 

Członkowie honorowi mają pełne prawa członków zwyczajnych. Nie płacą składki 

członkowskiej.   

 

§ 13 

 

1. Członkowie zwyczajni i honorowi są zobowiązani do wypełniania uchwał Walnego 

Zgromadzenia oraz zobowiązań ustalonych z zarządem TPO. 
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2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do zapłacenia składek za dany rok 

kalendarzowy w terminie najpóźniej do 30 marca danego roku. 

3. Nowo przyjęty członek TPO pierwszą składkę uiszcza za kwartał, w którym został 

przyjęty. 

  

§ 14 

 

Wszyscy członkowie - z zastrzeżeniem § 15 - mają prawo do: 

1. Korzystania z wszelkich środków pomocy, jakimi TPO dysponuje; 

2. Składania propozycji i wniosków; 

3. Uczestniczenia w walnych zgromadzeniach i zebraniach organizowanych przez 

TPO. 

 

§ 15 

 

1. Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają członkowie zwyczajni i honorowi -  

z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 

 

2. Członkowie wspierający uczestniczą w Walnych Zgromadzeniach TPO z głosem 

doradczym. Nie przysługuje im czynne i bierne prawo wyborcze 

 

§ 16 

 

1. Członkostwo zwyczajne ustaje poprzez wykreślenie uchwałą zarządu TPO   

w przypadkach: 

a) śmierci osoby fizycznej,   

b) zgłoszenia na piśmie wystąpienia z TPO - po uregulowaniu składek i innych 

zobowiązań; 

c) utraty zdolności do czynności prawnych, utraty praw publicznych.   

2. Członkostwo wspierające ustaje poprzez wykreślenie uchwałą zarządu TPO  

w przypadkach: 

a) likwidacji osoby prawnej 

b) zgłoszenia na piśmie rezygnacji – po uregulowaniu zobowiązań członkowskich 

c) zakończenia terminu członkostwa w przypadku określenia go w umowie,   

o której mowa w § 11 

3. Członek zwyczajny i wspierający może być pozbawiony członkostwa uchwałą 

zarządu TPO w przypadkach: 

a) działania na szkodę TPO; 

b) niewywiązywania się z obowiązków i zobowiązań członkowskich. 

 

Od uchwały o pozbawieniu członkostwa przysługuje członkowi zwyczajnemu  

i wspierającemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków TPO. Odwołanie 

składa się na piśmie za pośrednictwem zarządu TPO w terminie 14 dni od otrzymania 

powiadomienia o decyzji zarządu. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym 

Walnym Zgromadzeniu.  

 

4. Członek honorowy może być pozbawiony członkostwa uchwałą Walnego 

Zgromadzenia członków TPO. Wniosek w sprawie pozbawienia honorowego 

członkostwa musi być podany w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu. 
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ROZDZIAŁ IV - WŁADZE TPO 

 

§ 17 

 

1. Władzami TPO są: 

a) Walne Zgromadzenie Członków TPO; 

b) Zarząd; 

c) Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja władz trwa 2 lata. 

 

Walne Zgromadzenie  

 

§ 18 

 

1. Walne Zgromadzenie Członków TPO: 

a)  jest najwyższą władzą TPO; 

b)  tworzą wszyscy członkowie TPO. 

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zwyczajnego należy: 

a) rozpatrywanie sprawozdań kadencyjnych władz TPO;  

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom 

zarządu. W głosowaniu absolutoryjnym nie mogą brać udziału zainteresowani.                         

W przypadku nieudzielenia absolutorium, osoba, która nie otrzymała 

absolutorium nie może kandydować do władz TPO na następną kadencję, a jeśli 

głosowanie absolutoryjne odbywa się w czasie trwania kadencji, osoba ta 

ustępuje i dokonuje się wyborów uzupełniających; 

c) określenie głównych kierunków działania i rozwoju TPO; 

d) ustalanie wysokości składki członkowskiej i innych zobowiązań członków -  

z zastrzeżeniem § 11; 

e) uchwalanie struktur organizacyjnych, ordynacji wyborczej i regulaminów 

wewnętrznych; 

f) uchwalanie statutu i wprowadzanie w nim zmian; 

g) wybieranie co dwa lata prezesa i 8-10 członków zarządu oraz 3 osobowej 

komisji rewizyjnej i 2 zastępców wchodzących w skład komisji rewizyjnej 

w razie jej zdekompletowania; 

h) nadawanie członkostwa honorowego; 

i) podejmowanie uchwały dotyczącej zbycia nieruchomości z zastrzeżeniem § 34 

ust. 2; 

j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu TPO z zastrzeżeniem § 36; 

k) rozpatrywanie odwołań od uchwał innych władz TPO. 

3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów   

z zastrzeżeniem § 35. 

 

§ 19 

 

1. Walne Zgromadzenie zwyczajne zwołuje zarząd raz na dwa lata do końca kwietnia. 

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu zwyczajnym powinni otrzymać 

członkowie na dwa tygodnie przed terminem podanym w zawiadomieniu. Winno 

ono zawierać proponowany porządek obrad, datę, miejsce i czas rozpoczęcia obrad 

oraz klauzulę, że uchwały podjęte w drugim terminie będą obowiązujące bez 
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względu na ilość obecnych członków zwyczajnych i honorowych z wyłączeniem  

§ 18 ust. 2 lit. i, j. 

2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały wyłącznie w sprawach objętych 

porządkiem obrad podanym w zawiadomieniu, przy czym może podjąć uchwałę  

o skreśleniu lub odroczeniu poszczególnych punktów porządku obrad. 

3. Głosowanie jest jawne - z wyjątkiem dokonywania wyboru władz TPO - i odbywa 

się przez podniesienie ręki z mandatem wręczonym członkom bezpośrednio przed 

rozpoczęciem obrad, po stwierdzeniu nie zalegania z zapłatą składek. 

4. Na żądanie 1/3 członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu, przewodniczący 

zarządza głosowanie tajne. 

5. Obrady Walnego Zgromadzenia są protokołowane. Protokół podpisuje 

przewodniczący i sekretarz zebrania. 

 

§ 20 

 

Walne Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje zarząd: 

1. Z własnej inicjatywy; 

2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej; 

3. Na wniosek 30% członków zwyczajnych i honorowych złożony na piśmie  

z uzasadnieniem i proponowanym porządkiem obrad z podpisami wszystkich 

wnioskodawców. 

 

§ 21 

 

1. Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 30 

dni od daty przyjęcia wniosku, podając datę, cel, miejsce, godzinę i proponowany 

porządek obrad oraz klauzulę, że uchwały podjęte w drugim terminie będą 

obowiązujące bez względu na ilość obecnych członków zwyczajnych i honorowych 

z wyłączeniem § 18 ust. 2 lit. j. 

2. W przypadku niezwołania przez zarząd nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

w przepisanym terminie, Zgromadzenie zobowiązana jest na wniosek 

wnioskodawców zwołać komisja rewizyjna w ciągu 30 dni od daty przyjęcia 

wniosku, podając datę, cel, miejsce, godzinę i proponowany porządek obrad oraz 

klauzulę, że uchwały podjęte w drugim terminie będą obowiązujące bez względu na 

ilość obecnych członków zwyczajnych i honorowych z wyłączeniem § 18 ust. 2 lit. 

j. 

§ 22 

 

Przedmiotem obrad nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków TPO są tylko 

sprawy podane w porządku obrad.  

 

Zarząd 

 

§ 23 

 

1. W skład zarządu wchodzi prezes i 8-10 członków. 

2. W przypadku zmniejszenia się składu zarządu, zarządowi przysługuje prawo 

dokooptowania do ilości wymienionej w ust. 1, jednak nie więcej niż 3 członków. 
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3. Wybrany zarząd dokonuje ze swego składu wyboru wiceprezesa, sekretarza  

i skarbnika, którzy łącznie z wybranym przez Walne Zgromadzenie prezesem, 

tworzą prezydium zarządu. 

4. Prezydium prowadzi działania w zakresie obowiązków statutowych jego członków  

i zadań powierzonych uchwałami zarządu TPO, przygotowuje i zwołuje posiedzenia 

zarządu i inne zebrania organizacyjne TPO, przygotowuje sprawozdania 

merytoryczne i finansowe do zatwierdzenia przez Zarząd i Walne Zgromadzenie 

Członków TPO. Prowadzi działania z zakresu uprawnień zarządu z wyłączeniem 

podejmowania uchwał i stanowiska w ważnych sprawach wewnętrznych  

i zewnętrznych TPO oraz w sprawach społecznych, zagospodarowania i zabudowy 

Orłowa, które pozostają w kompetencji Zarządu.  

 

 

§ 24 

 

Do kompetencji zarządu należy w szczególności: 

1. Kierowanie działalnością TPO zgodnie z postanowieniami statutu, uchwałami 

Walnych Zgromadzeń i regulaminami wewnętrznymi; 

2. Prowadzenie w Domku Żeromskiego, siedzibie TPO, muzealnej formy ekspozycji 

stałej poświęconej Stefanowi Żeromskiemu;  

3. Ubezpieczanie majątku ruchomego i nieruchomego, utrzymanie w należytym stanie 

Domku Żeromskiego siedziby TPO; 

4. Sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z rocznej i kadencyjnej 

działalności i ogłaszanie ich na zasadach zgodnych z art. 23 u. 1, 2 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

5. Prowadzenie i odpowiednie zabezpieczenie dokumentacji TPO; 

6. Przyjmowanie składek i innych zobowiązań członkowskich, prowadzenie rejestru 

członków i jego aktualizowanie;  

7. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania, wykreślania członków, 

pozbawiania członkostwa; 

8. Przyjmowanie i zwalnianie pracowników; 

9. Podejmowanie uchwał w sprawach: zwoływania Walnych Zgromadzeń, 

przyjmowania dotacji, zapisów, darowizn, etc., zaciągania pożyczek i innych 

zobowiązań; 

10. Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania i rozwiązywania sekcji; 

11. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania pełnomocnictw członkom TPO do 

załatwiania określonych spraw; 

12. Podejmowanie uchwał w sprawie dokonywania uzupełniania składu zarządu  

w przypadku określonym w § 23 ust. 4; 

13. Zwoływanie zebrań organizacyjnych TPO. 

 

§ 25 

 

1. TPO reprezentuje na zewnątrz prezes; 

2. TPO może reprezentować na zewnątrz członek zarządu w porozumieniu z prezesem, 

a także osoba, której zarząd udzielił pełnomocnictwa w sprawie. Pełnomocnik 

działa zgodnie ze stanowiskiem zarządu w sprawie będącej przedmiotem 

pełnomocnictwa i prowadzi działania w porozumieniu z prezesem, zdaje zarządowi 

sprawozdania z prowadzonych działań. 
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3. Oświadczenia woli w zakresie działalności TPO składają dwaj członkowie zarządu, 

w tym prezes lub wiceprezes; 

 

§ 26 

 

1. Zebrania zarządu odbywają się zależnie od potrzeb, jednak co najmniej raz na trzy 

miesiące. 

2. Zarząd podejmuje uchwały i decyzje zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej 1/2 składu zarządu. W razie równej liczby głosów, rozstrzyga głos prezesa. 

 

 

Komisja Rewizyjna 

 

§ 27 

 

1. Komisja rewizyjna składa się z trzech członków 

2. W przypadku zdekompletowania składu komisji rewizyjnej, w jej skład wchodzą  

w kolejności uzyskanych głosów, dwaj zastępcy członów wybrani przez Walne 

Zgromadzenie. 

3. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać  

z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu 

zatrudnienia. 

4. Członkami komisji rewizyjnej mogą być osoby, które nie były skazane 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

 

§ 28 

 

1. Komisja rewizyjna jest organem nadzorującym i kontrolującym działalność zarządu. 

2. Do kompetencji komisji rewizyjnej należy w szczególności: 

a) kontrola ksiąg, dokumentów, rachunków itp. - co najmniej raz w roku; 

b) występowanie z wnioskami i żądanie wyjaśnień od zarządu w sprawach 

wynikających z ustaleń; 

c) sporządzanie sprawozdań i przedkładanie ich Walnemu Zgromadzeniu; 

d) wnioskowanie na Walnym Zgromadzeniu o udzielenie absolutorium prezesowi 

i członkom zarządu; 

e) kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych; 

f) kontrola realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia. 

3. Komisja rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów   

 

§ 29 

 

Komisja rewizyjna opracowuje sprawozdania ze swojej działalności i przedkłada je 

Walnemu Zgromadzeniu. 

 

ROZDZIAŁ V - SEKCJE TPO 

 

§ 30 

 

1. W ramach TPO mogą działać sekcje o zakresie zainteresowań zgodnych  

z przedmiotem statutowej działalności TPO. 
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2. Nadzór nad działalnością sekcji sprawuje zarząd TPO. 

3. Przewodniczącym sekcji służy prawo do uczestniczenia w posiedzeniach zarządu  

z głosem doradczym. 

 

§ 31 

 

1. Sekcje powołuje zarząd uchwałą na wniosek co najmniej 5 członków TPO po 

przedłożeniu w formie pisemnej zamierzonego zakresu działania. 

2. Zarząd może udzielać sekcjom pomocy finansowej i organizacyjnej. 

3. W stosunkach zewnętrznych sekcje reprezentuje prezes TPO lub członek zarządu  

w porozumieniu z prezesem, a także przewodniczący lub członek sekcji, któremu 

zarząd udzielił pełnomocnictwa w sprawie. Pełnomocnik działa zgodnie ze 

stanowiskiem zarządu w sprawie będącej przedmiotem pełnomocnictwa i prowadzi 

działania w porozumieniu z prezesem, zdaje zarządowi sprawozdania  

z prowadzonych działań. 

4. Sekcje mogą ulec rozwiązaniu uchwałą zarządu w przypadku działalności 

niezgodnej ze statutem TPO lub w przypadku zaniechania działalności. Od uchwały 

w sprawie rozwiązania przysługuje pisemne odwołanie do Walnego Zgromadzenia 

za pośrednictwem zarządu w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia przez 

przewodniczącego sekcji o jej rozwiązaniu. Odwołanie rozpatrywane jest na 

najbliższym Walnym Zgromadzeniu. 

 

 

ROZDZIAŁ VI - MAJĄTEK TPO 

 

§ 32 

 

Majątek TPO tworzą fundusze, ruchomości oraz nieruchomości. 

 

§ 33 

 

Fundusze TPO tworzą składki członkowskie i inne składniki finansowe. W skład innych 

składników finansowych mogą wchodzić: dotacje, darowizny, zapisy, wpływy z imprez, 

wydawnictw i działalności gospodarczej.  

 

§ 34 

 

1. Wszelkie uchwały dotyczące majątku TPO podejmuje Zarząd - z wyłączeniem 

podejmowania uchwały dotyczącej zbycia nieruchomości zgodnie z § 18 ust. 2 lit. i. 

2. Uchwała o zbyciu majątku TPO podejmowana jest przez Walne Zgromadzenie 

członków TPO i wymaga ¾ głosów „za” przy obecności co najmniej połowy 

ogólnej ilości członków TPO uprawnionych do głosowania. 

 

§ 35 

 

Statut zabrania zgodnie z Art. 20 u. 7 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie: 

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem TPO w stosunku do 

jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 

pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub 
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powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 

drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli 

zwane dalej „osobami bliskimi”. 

2. przekazywania majątku na rzecz członków TPO, 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 

3. 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 TPO. 

4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie TPO, członkowie jego organów lub pracownicy oraz od ich 

osób bliskich. 

  

 

ROZDZIAŁ VII - ROZWIĄZANIE TPO 

 

§ 36 

 

Uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu TPO (§ 18 ust. 2 lit. j) wymaga 3/4 

liczby głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej ilości członków 

uprawnionych do głosowania. 

 

§ 37 

 

1. Uchwała o rozwiązaniu TPO powinna określać sposób przeprowadzenia likwidacji 

oraz cele i instytucje, na które nastąpi przekazanie majątku. 

2. O przystąpieniu do likwidacji i wyznaczeniu likwidatora, zarząd zawiadamia Sąd 

Rejestrowy - celem dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze. 

 

§ 38 

 

Koszty likwidacji pokrywane są z majątku TPO. 

 

 

ROZDZIAŁ VIII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 39 

 

Uchwały i informacje zarządu TPO i Walnego Zgromadzenia Członków TPO 

podawane są do wiadomości członków w formie ustalonej przez zarząd. 

 

§ 40 

 

Niniejszy tekst statutu został uchwalony na Walnym Zgromadzeniu Członków TPO  

w dniu 28 kwietnia 2011 roku. 
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