STATUT
PŁOCKIEGO TOWARZYSTWA WIOŚLARSKIEGO W PŁOCKU
Rozdział I
Nazwa i teren działania, siedziba i charakter prawny.
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Płockie Towarzystwo Wioślarskie - w skrócie PTW, zwane dalej
Towarzystwem.
§2
Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jest miasto Płock.
Dla realizacji swoich celów Towarzystwo może prowadzić działalność również poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
Towarzystwo jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.
§4
Towarzystwo działa na podstawie przepisów:
- Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - prawo o stowarzyszeniach,
- Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku – o sporcie
- Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku
oraz zgodnie z niniejszym Statutem.
§5
Towarzystwo, w ramach swojej działalności współpracuje z innymi organizacjami dla realizacji swoich
celów.
§6
Towarzystwo jest członkiem Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich (PZTW) i może być
członkiem innych organizacji.
§7
Towarzystwo w ramach działalności sportowej podporządkowuje się przepisom, regulaminom oraz
zarządzeniom tych organizacji, których jest członkiem.
§8
Towarzystwo samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz
uchwala akty wewnętrzne, dotyczące jego działalności.

§9
Towarzystwo posiada sztandar, flagę i odznaki organizacyjne, stronę internetową oraz używa pieczęci
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
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Rozdział II
Cel i środki działania.
§10
Towarzystwo zajmuje się:
1. Organizacją szkolenia i popularyzacją wioślarstwa wyczynowego,
2. Tworzeniem warunków do amatorskiego i zawodniczego uprawiania sportów i turystyki wodnej,
w tym rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
3. Szkoleniem dzieci i młodzieży w sportach wodnych do poziomu umożliwiającego udział we
współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym,
4. Kształtowaniem postaw szlachetnej rywalizacji i koleżeństwa wśród członków Towarzystwa,
5. Organizowaniem zajęć edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska naturalnego, w szczególności
wodnego,
6. Organizowaniem szkoleń i zajęć edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa na wodzie,
7. Podtrzymywaniem tradycji narodowych, kształtowaniem postaw patriotycznych i rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
8. Działaniami na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijaniem kontaktów i współpracy
międzynarodowej,
9. Organizowaniem i upowszechnianiem sportów wodnych osób niepełnosprawnych w zakresie
sportu i turystyki oraz prowadzeniem działalności rehabilitacyjno-edukacyjnej dla dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej.
Towarzystwo swą działalność opiera na pracy społecznej, może jednak zatrudniać pracowników do
prowadzenia swoich spraw.
§ 11
Towarzystwo prowadzi działalność sportową, organizacyjną, rekreacyjną i wychowawczą w celu:
1. Zapewnienia dzieciom i młodzieży oraz osobom niepełnosprawnym możliwości udziału w
wysoko kwalifikowanym sporcie wioślarskim,
2. Zapewnienia członkom Towarzystwa oraz mieszkańcom Płocka możliwości udziału w sporcie
rekreacyjnym i turystyce wodnej,
3. Kształtowania u członków Towarzystwa wysokich wartości moralno – etycznych i
patriotycznych, oraz integracji europejskiej
4. Kształtowania nawyków udziału w kulturze fizycznej, jako formy wszechstronnego rozwoju
człowieka, oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
5. Kształtowania u swoich członków oraz społeczności lokalnej prawidłowych postaw
proekologicznych oraz edukacji na rzecz bezpieczeństwa na wodzie,
6. Zapewnienia społeczeństwu miasta Płocka i województwa mazowieckiego splendoru z
osiągniętych wyników sportowych oraz udziału w widowiskach o wysokich walorach
estetycznych.
§ 12
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
I. Działalność nieodpłatną pożytku publicznego:
1. Prowadzenie sekcji wioślarskiej, jako sportu kwalifikowanego o wysokim wyczynie.
2. Prowadzenie sekcji rekreacyjnych.
3. Tworzenie warunków do udziału w sporcie i rehabilitacji osób niepełnosprawnych
4. Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych oraz udział w imprezach
organizowanych przez inne organizacje sportowe.
5. Organizowanie obozów sportowych.
6. Organizowanie naboru do wioślarstwa, selekcję i szkolenie wioślarskie
7. Popularyzowanie wioślarstwa i kultury fizycznej na terenie swojego działania.
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8. Organizowanie szkoleń i edukacja na rzecz bezpieczeństwa na wodzie.
7. Prowadzenie pracy wychowawczej wśród swoich członków w duchu wysokich
wartości moralnych i patriotycznych.
8. Opracowywanie programów organizacyjnych, sportowych oraz materiałów
popularyzujących dorobek Towarzystwa.
9. Organizowanie zebrań, odczytów oraz życia towarzyskiego dla swoich członków i
mieszkańców miasta Płocka.
10. Utrzymywanie kontaktów z organizacjami sportowymi w kraju i za granicą
zajmującymi się podobną działalnością.
11. Prowadzenie ewidencji członków Towarzystwa oraz osiągniętych wyników
sportowych i organizacyjnych.
12. Realizowanie zadań zleconych przez władze państwowe i samorządowe.
13. Realizowanie zadań zleconych przez organizacje nadrzędne, których członkiem jest
Towarzystwo.
14 Stosowanie innych przedsięwzięć dla realizacji statutowych celów Towarzystwa, w
ramach obowiązującego prawa.
II. Działalność odpłatną pożytku publicznego:
1. Organizowanie obozów sportowych i rekreacyjnych oraz udział w zawodach
2. Prowadzenie sekcji rekreacyjnych.
3. Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych oraz udział w imprezach
organizowanych przez inne organizacje sportowe.
4. Organizowanie życia towarzyskiego dla swoich członków i mieszkańców miasta
Płocka.
5. Realizowanie zadań zleconych przez władze państwowe i samorządowe.
6. Realizowanie zadań zleconych przez organizacje nadrzędne, których członkiem jest
Towarzystwo.
7. Stosowanie innych przedsięwzięć dla realizacji statutowych celów Towarzystwa, w
ramach obowiązującego prawa.

Rozdział III
Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki. Nagrody i kary
§ 13
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. Zwyczajnych.
2. Honorowych.
3. Wspierających.
§ 14
1.Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który złoży
pisemną deklarację członkowską, dokona wpłaty wpisowego i zostanie przyjęty przez Zarząd.
2. Niepełnoletni może być członkiem Towarzystwa za zgodą rodziców, bądź prawnych opiekunów.
3. Członkowie, którzy ukończyli 16 lat i posiadają ograniczoną zdolność do czynności
prawnych posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych wraz z czynnym prawem
wyborczym.
4. Członkowie, którzy nie ukończyli lat 16 posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych,
oprócz czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa głosu stanowiącego na Walnym
Zebraniu Członków.
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§ 15
Członkowie Towarzystwa mają prawo do:
1. Uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Towarzystwa z biernym i czynnym prawem
wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ustęp 2 i 3 ustawy – Prawo o
Stowarzyszeniach.
2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Towarzystwa.
3. Uczestniczenia w imprezach Towarzystwa.
4. Korzystania ze sprzętu i urządzeń Towarzystwa.
5. Noszenia odznaki członkowskiej Towarzystwa.
6. Korzystania z uprawnień wynikających z działalności statutowej Towarzystwa.
§ 16
Do obowiązków członków Towarzystwa należy:
1. Aktywna działalność na rzecz rozwoju Towarzystwa.
2. Branie czynnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa.
3. Przestrzeganie postanowień statutu, uchwał i regulaminów władz Towarzystwa.
4. Godne reprezentowanie barw Towarzystwa.
5. Ochrona własności Towarzystwa, jako wspólnego majątku.
6. Uczestnictwo w Walnych Zebraniach Członków Towarzystwa
7. Regularne opłacanie składek członkowskich ustalonych przez Walne Zgromadzenie Członków
Towarzystwa.
§ 17
Członkostwo Towarzystwa ustaje przez:
1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu Towarzystwa.
2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a) zalegania w opłacie składki za okres dłuższy niż sześć miesięcy, bez pisemnego
upomnienia,
b) umyślnego naruszenia postanowień statutu,
c) braku działalności statutowej w Towarzystwie w ciągu 6 miesięcy.
3. Śmierć członka.
4. Wykluczenie na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa w przypadku skazania
prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, na karę dodatkową utraty praw publicznych.
5. Zwolnienie udzielone zawodnikowi na podstawie przepisów wydawanych przez
zwierzchnie władze sportowe.
6. Rozwiązanie się Towarzystwa.
§ 18
1. Członek zwyczajny może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd
Towarzystwa w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu, uchwał i regulaminów
władz Towarzystwa.
2. Zawieszenie członka zwyczajnego w prawach członkowskich polega na okresowym
pozbawieniu członka uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w życiu
codziennym Towarzystwa.
§ 19
Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia, skreślenia lub zawieszenia w prawach członkowskich –
stronie przysługuje prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Członków Towarzystwa w terminie
30 dni od daty otrzymania decyzji.
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§ 20
1. Godność członka honorowego nadaje, na wniosek Zarządu Towarzystwa, Walne Zebranie
Członków Towarzystwa – osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju
Towarzystwa.
2. Członkowie honorowi Towarzystwa posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z
wyjątkiem biernego prawa wyborczego. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku
opłacania składek.
§ 21
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana
merytoryczną działalnością Towarzystwa lub wybraną działalnością Towarzystwa. Zostaje
przyjęta przez Zarząd Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członek wspierający – osoba prawna – działa w Towarzystwie za pośrednictwem swojego
przedstawiciela – z głosem doradczym.
3. Członkostwo członka wspierającego ustaje w skutek:
a) Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Towarzystwa,
b) Skreślenie na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa za nieprzestrzeganie
postanowień statutowych,
4. Od uchwały Zarządu Towarzystwa w sprawie skreślenia z listy członków wspierających
przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Towarzystwa w ciągu 30
dni od daty otrzymania decyzji o skreśleniu.

Nagrody i kary
§ 22
1. Towarzystwo ma prawo do ustanawiania własnych odznaczeń oraz prawo do nagradzania i
wyróżniania zasłużonych dla Towarzystwa osób prawnych i fizycznych.
2. Towarzystwo może występować o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych dla
działaczy, zawodników i pracowników.
3. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień, nagród i odznaczeń określa regulamin uchwalony
przez Zarząd Towarzystwa.
§ 23
1. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Towarzystwa – Zarządowi
przysługuje, zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Członków
Towarzystwa, prawo wymierzania kar:
1) Upomnienia,
2) Nagany,
3) Zawieszenia w prawach członka na okres 12 miesięcy,
4) Wykluczenia.
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Towarzystwa przysługuje prawo odwołania się
do Walnego Zebrania Członków Towarzystwa w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji
o ukaraniu.
3. Uchwała Walnego Zebrania Członków Towarzystwa o ukaraniu jest ostateczna.
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Rozdział IV
Władze Towarzystwa
§ 24
1. Władzami Towarzystwa są:
a) Walne Zebranie Członków Towarzystwa,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
3. Wybór Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej następuje w wyborach
powszechnych, bezpośrednich, równych i tajnych.
4. Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów, o ile
postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
§ 25
Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków Towarzystwa, zwoływane raz w roku
w terminie do 30 czerwca, jako sprawozdawcze, a co cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze,
zawsze w terminie do 30 czerwca.
Walne Zebranie członków Towarzystwa może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 26
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Towarzystwa należy w szczególności:
1) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
2) uchwalanie głównych kierunków działalności Towarzystwa,
3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań finansowych i merytorycznych Zarządu oraz
sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
4) udzielanie Zarządowi Towarzystwa absolutorium za okres sprawozdawczy, na wniosek
Komisji Rewizyjnej
5) podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu się Towarzystwa,
6) ustalanie wysokości i trybu płacenia składki członkowskiej,
7) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania
Towarzystwa.
2. Walne Zebranie Członków Towarzystwa jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności,
co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na
liczbę obecnych, o ile termin był podany w zawiadomieniu.
3. W Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa mogą brać udział z głosem doradczym osoby
zaproszone przez Zarząd.
4. W Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa uczestniczą:
1. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi,
2. Z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
§ 27
1. O terminie i miejscu obrad Walnego Zebrania Członków Towarzystwa – Zarząd zawiadamia
Członków Towarzystwa, co najmniej, na dwa tygodnie przed terminem Zebrania, przedstawiając
projekty: regulaminu i porządku obrad oraz, w przypadku Zebrania Sprawozdawczo –Wyborczego,
projekt ordynacji wyborczej.
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2. Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się listownie lub środkami komunikacji
elektronicznej, lub poprzez umieszczenie komunikatu na stronie internetowej Towarzystwa.
Termin zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 uważa się za zachowany, jeżeli komunikat
na stronie internetowej Towarzystwa został zamieszczony, na co najmniej 14 dni przed
terminem walnego zebrania.
3. Zarząd, co najmniej na 7 dni przed datą Walnego Zebrania, udostępnia członkom
zwyczajnym i honorowym, w biurze Towarzystwa, materiały dotyczące zwołanego zebrania.
4. Walnemu Zebraniu Członków Towarzystwa przewodniczy osoba wybrana przez członków
Towarzystwa, obecnych na Zebraniu.

§ 28
1.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa może zostać zwołane:
a) z inicjatywy Zarządu,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1/3 ogółu członków zwyczajnych Towarzystwa,
d) na wniosek władzy rejestrującej.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa zwoływane jest przez Zarząd
Towarzystwa, nie później niż, w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia wniosku lub podjęcia
uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 29
1. Zarząd Towarzystwa składa się, co najmniej, z 7 członków wybieranych przez Walne Zebranie
Członków Towarzystwa, którzy spośród siebie wybierają: Prezesa, Wiceprezesa (1 – 2), Skarbnika,
Gospodarza i Sekretarza (urzędującego członka Zarządu).
W sprawach formalnych Sekretarz Zarządu pełni funkcję dyrektora.
2. Wybrany Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu w ciągu dwóch tygodni po Walnym
Zebraniu Wyborczym Członków Towarzystwa.
3. Zarząd pracuje w oparciu o zatwierdzony Regulamin Pracy Zarządu.
4. Zebrania Zarządu Towarzystwa odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie mniej niż 5 razy w
ciągu roku.
5. Do ważności uchwał Zarządu Towarzystwa konieczna jest obecność, co najmniej ½ liczby
członków Zarządu, w tym prezesa i sekretarza.
6. W okresie między posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują prezesowi działającemu
wspólnie z sekretarzem.
7. W okresie między posiedzeniami Zarząd może podejmować uchwały w sposób elektroniczny,
w trybie wymiany korespondencji między członkami Zarządu. Wszystkie uchwały Zarządu
podjęte w sposób elektroniczny zostaję umieszczone w protokóle z najbliższego posiedzenia
Zarządu.
8. W przypadku ustąpienia Prezesa Towarzystwa podczas trwania kadencji – Zarząd powierza
obowiązki prezesa jednemu z członków Zarządu na okres do najbliższego Walnego Zebrania
Członków Towarzystwa.
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§ 30
Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy:
1. reprezentowanie Towarzystwa przez każdego członka Zarządu i działanie w jego imieniu,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Towarzystwa,
3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
5. przyjmowanie i skreślanie członków,
6. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa zgodnie obowiązującymi przepisami,
7. składanie sprawozdań z działalności Towarzystwa,
8. współpraca z innymi organizacjami,
9. ustalanie stanowisk i funkcji w Towarzystwie,
10. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
11. występowanie o nadanie członkostwa honorowego Towarzystwa,
12. rozpatrywanie spraw niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa,
13. rozpatrywanie sporów między członkami,
14. realizowanie zadań pokontrolnych i ocena pracy sekcji Towarzystwa.
§ 31
1. Członek Zarządu Towarzystwa może być zawieszony lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie
wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem bądź w inny sposób zwiódł
zaufanie członków Towarzystwa.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd
większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej, połowy uprawnionych do głosowania.
3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo do odwołania się do Walnego Zebrania
Członków Towarzystwa w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięci lub zawieszeniu.
§ 32
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Towarzystwa.
2. Komisja Rewizyjna składa się s 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków
Towarzystwa. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie.
3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
4. Członkami Komisji nie mogą być pracownicy Towarzystwa.
5. Komisja Rewizyjna działa uwzględniając regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków
Towarzystwa.
6. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Towarzystwa,
2) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności,
określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
3) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
Towarzystwa oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium
ustępującemu Zarządowi,
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4) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć
Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować
nieprawidłowości w działaniu Towarzystwa,
5) wystąpienie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Towarzystwa, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach
stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem, bądź istotnymi interesami działań Zarządu.
7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać
udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów Towarzystwa.
8. Protokóły z przeprowadzonych okresowych kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada każdorazowo
Zarządowi Towarzystwa.
§ 33
1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje
przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie
członków Towarzystwa.
2. Uchwałę o zawieszeniu lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna
większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego
Zebrania Członków Towarzystwa w terminie 30 dni od podjęcia Uchwały o odwołaniu lub
zawieszeniu.
§ 34
W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo
dokooptowania nowych członków spośród członków Towarzystwa. Liczba osób dokooptowanych nie
może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział V
Sekcje Rekreacyjne Towarzystwa.
§ 35
1. Zarząd Towarzystwa powołuje i rozwiązuje sekcje rekreacyjne, wynikające z charakteru przyjętej
działalności, do których stosuje się postanowienia niniejszego rozdziału statutu Towarzystwa.
2. Do powołania sekcji rekreacyjnej wymagany jest udział minimum 15 kandydatów
Zainteresowanych daną działalnością rekreacyjną.
3. Władzą sekcji jest jej Zarząd wybierany na okres 4 lat przez Zebranie Ogólne Sekcji i składa się z
Kierownika Sekcji, Sekretarza i Skarbnika.
4. Zarząd Sekcji kieruje całokształtem działalności sekcji, realizuje plany działalności sportoworekreacyjnej, organizacyjnej i finansowej oraz podejmuje decyzje w sprawach niezastrzeżonych do
kompetencji Zarządu Towarzystwa.
5. Zarządy sekcji działają zgodnie z niniejszym statutem oraz regulaminami zatwierdzonymi przez
Zarząd Towarzystwa.
6. Działalność sekcji rekreacyjnych oparta jest na aktywności społecznej jej członków i finansowana z
własnych środków.
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Rozdział VI
Majątek i Fundusze Towarzystwa.
§ 36
1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, budowle, ruchomości i fundusze.
2. Nieruchomości Towarzystwa stanowią grunty stanowiące własność Gminy Płock, a będące w
użytkowaniu wieczystym Towarzystwa oraz budynki, budowle i urządzenia stanowiące własność
Gminy Płock, wraz z terenem, na którym się znajdują, a użyczone Towarzystwu na okres 90 lat.
3. Na fundusze Towarzystwa składają się:
1) Składki członkowskie i wpisowe,
2) Darowizny i zapisy,
3) Dotacje na wspieranie działalności sportowej i organizacji imprez sportowych,
4) Dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Towarzystwu,
5) Dotacje zlecone przez samorząd terytorialny,
6) Dochody z majątku,
7) Inne wpływy.
§ 37
Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane jest
współdziałanie dwóch osób:
- Prezesa lub Sekretarza z jednej strony,
- Skarbnika lub Głównego Księgowego z drugiej strony.
§ 38
Zakres i zasady działalności finansowej Towarzystwa określają ogólnie obowiązujące przepisy.
Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa.
§ 39
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie
Członków Towarzystwa większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.
§ 40
Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa musi określić sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony
został majątek Towarzystwa.
§ 41
Uchwała o przeznaczeniu majątku Towarzystwa wymaga zatwierdzenia przez władze rejestrujące.

KONIEC

Niniejszy Statut został zatwierdzony przez Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze
Członków PTW w dniu 10 czerwca 2016 r.
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