STATUT

Wrocław 2014

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (dz. U. nr 20 poz. 104 z późn. zm.).
§2
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne” zwane dalej Stowarzyszeniem, Towarzystwem lub DTM.
§3
Terenem działalności Towarzystwa jest Wrocław, województwo dolnośląskie. Może prowadzić działalność w tym
koncertową także poza obrębem województwa dolnośląskiego.
§4
Siedzibą Towarzystwa jest Wrocław.
§5
Towarzystwo posiada osobowość prawną i może zakładać koła na zasadach określonych w dalszych postanowieniach.
§6
Towarzystwo może być członkiem innych krajowych i zagranicznych organizacji zajmujących się upowszechnianiem muzyki.
§7
Towarzystwo posiada własną pieczęć, godło i odznaki. Pieczęć ma w środku lirę oraz napis w otoku Stowarzyszenie „Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne”.
Rozdział II
CELE TOWARZYSTWA
§1
1. Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie kultury muzycznej.
2. Cel określony w ust. 1 powyżej jest realizowany przez Stowarzyszenie prowadzące działalność pożytku publicznego w określonej sferze zadań publicznych poprzez:
– działalność nieodpłatną w zakresie:
a) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,;
c) działalności charytatywnej,
d) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej,
e) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
f) ochrony i promocji zdrowia,
g) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
h) promocji i organizacji wolontariatu,
i) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
j) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
k) działalności na rzecz mniejszości narodowych,
l) zakładania i prowadzenia społecznych szkół i ognisk muzycznych,
m) prowadzenia działalności pedagogicznej i muzykoterapeutycznej w przedszkolach, szkołach, instytucjach i innych podmiotach, a także placówkach służby zdrowia, upowszechniania kultury oraz w podległych jednostkach rządowych i samorządowych,
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n) tworzenia i prowadzenia zespołów muzycznych,
o) organizowania wszelkiego rodzaju imprez umuzykalniających i okolicznościowych,
p) współdziałania z pokrewnymi organizacjami i instytucjami, z wybitnymi muzykami, pracownikami nauki
i działaczami społecznymi ruchu muzycznego,
q) zbierania dokumentacji, pamiątek po muzykach i zespołach oraz muzealia z zakresu muzyki,
r) prowadzenia działalności wydawniczej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb szkół, ognisk i zespołów muzycznych,
s) wyróżniania dyplomami uznania i nagrodami rzeczowymi lub pieniężnymi członków, pracowników oraz
uczestników wystaw, konkursów, festiwali i spotkań,
t) inicjowania i podejmowania form działalności zmierzających do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,
u) fundowania stypendiów,
v) nawiązywania współpracy międzynarodowej i prowadzenia wymiany kulturalnej,
w) organizowania lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych i rekreacyjnych dla osób
niepełnosprawnych wspierających ich aktywność,
y) promowania aktywności osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność,
z) prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć muzykoterapii i arteterapii dla osób niepełnosprawnych,
– działalność odpłatną w zakresie:
a) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
c) działalności charytatywnej,
d) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej,
e) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,;
f) ochrony i promocji zdrowia,
g) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
h) promocji i organizacji wolontariatu,
i) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
j) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
k) działalności na rzecz mniejszości narodowych,
l) zakładania i prowadzenia społecznych szkół i ognisk muzycznych,
m) prowadzenia działalności pedagogicznej i muzykoterapeutycznej w przedszkolach, szkołach, instytucjach i innych podmiotach, a także placówkach służby zdrowia, upowszechniania kultury oraz w podległych jednostkach rządowych i samorządowych,
n) tworzenia i prowadzenia zespołów muzycznych,
o) organizowania wszelkiego rodzaju imprez umuzykalniających i okolicznościowych,
p) współdziałania z pokrewnymi organizacjami i instytucjami, z wybitnymi muzykami, pracownikami nauki
i działaczami społecznymi ruchu muzycznego;
q) zbierania dokumentacji, pamiątek po muzykach i zespołach oraz muzealia z zakresu muzyki;
r) prowadzenia działalności wydawniczej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb szkół, ognisk i zespołów muzycznych,
s) wyróżniania dyplomami uznania i nagrodami rzeczowymi lub pieniężnymi członków, pracowników oraz
uczestników wystaw, konkursów, festiwali i spotkań,
t) inicjowania i podejmowania form działalności zmierzających do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,
u) fundowania stypendiów,
v) nawiązywania współpracy międzynarodowej i prowadzenia wymiany kulturalnej,
w) organizowania lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych i rekreacyjnych dla osób
niepełnosprawnych wspierających ich aktywność,
y) promowania aktywności osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność,
z) prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć muzykoterapii i arteterapii dla osób niepełnosprawnych.
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§2
Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne (jako Organizacja Pożytku Publicznego):
1. prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów pod warunkiem,
że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku
do społeczeństwa;
2. działalność określona w pkt. 1 z zastrzeżeniem pkt. 3 znowelizowanej Ustawy o działalności pożytku publicznego z dnia 24 kwietnia 2003 r., jest wyłączną statutową działalnością Stowarzyszenia DTM i dotyczy
realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności lub grupy podmiotów, o której mowa w pkt. 1,
w sferze określonej w art. 4 wspomnianej wyżej Ustawy;
3. może prowadzić również działalność na rzecz członków Towarzystwa (pkt. 2 Ustawy o działalności pożytku
publicznego z dnia 24. 04. 2003 r.);
4. cały dochód przeznacza na działalność, o której mowa w pkt. 1 i 2 powyżej;
5. ma statutowy kolegialny organ kontroli, odrębny od organu zarządzającego i nie podlegający mu w zakresie
wykonywania kontroli wewnętrznej;
6. statut lub inne akty wewnętrzne Towarzystwa zabraniają:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków,
członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub 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”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich 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 ze statutowego celu Towarzystwa,
d) zakupu na szczególnych zasadach 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.
Rozdział III
CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA
§1
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) honorowych,
c) wspierających.
§2
1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda pełnoletnia osoba deklarująca gotowość uczestniczenia w pracy społecznej i współdziałania zmierzającego do realizacji celów Towarzystwa.
2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji osoby ubiegającej
się o przyjęcie.
3. Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają prawo:
a) wybierania władz Towarzystwa i kandydowania do nich,
b) korzystania z pomieszczeń, urządzeń i pomocy organizacyjnej ze strony Towarzystwa po uzyskaniu akceptacji Prezydium Zarządu,
c) pośrednictwa władz Towarzystwa w uzyskaniu odznaczeń państwowych i innych wyróżnień za działalność społeczną i zawodową,
d) noszenia odznaki członkowskiej Towarzystwa,
e) zgłaszania wniosków do działalności Towarzystwa.
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§3
1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla kultury muzycznej oraz działająca społecznie dla Towarzystwa.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Towarzystwa.
3. Członkowie honorowi:
a) mają wszystkie prawa członków zwyczajnych,
b) zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
4. Członkiem wspierającym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, każda osoba prawna niezależnie od
formy prawnej, deklarująca wsparcie finansowe i inne przyjęte w obrocie prawnym na rzecz Towarzystwa z przeznaczeniem na działalność statutową Towarzystwa. Członkowie wspierający:
a) nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego,
b) mogą brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia,
c) posiadają pozostałe prawa jak członkowie zwyczajni,
d) mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał
władz Stowarzyszenia.
§4
1. Członkowie Towarzystwa są obowiązani do:
a) przestrzegania statutu oraz regulaminów i instrukcji Towarzystwa,
b) współdziałania w realizowaniu celów Towarzystwa i jego zadań,
c) stosowania się do uchwał władz Towarzystwa,
d) regularnego opłacania składak członkowskich w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie Członków.
§5
1. Członkostwo Towarzystwa ustaje w razie:
a) dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
b) skreślenie przez Zarząd z listy członków Towarzystwa w wypadku nieusprawiedliwionego zalegania
z opłacaniem składek członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy,
c) wykluczenie przez Zarząd Towarzystwa na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego
lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na dodatkową karę utraty
praw publicznych.
2. Od uchwały o wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od
daty doręczenia uchwały.
3. Odwołanie o wykluczeniu rozpatrywane będzie na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
4. Utrata godności członka honorowego następuje na skutek uchwały Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu Towarzystwa.
Rozdział IV
WŁADZE TOWARZYSTWA
§1
1. Władzami Towarzystwa są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
§2
1. Kadencja wybieranych władz Towarzystwa trwa trzy lata.
2. W okresie kadencji uzupełnienie składu władz Towarzystwa dokonuje Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Towarzystwa.
3. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków Zarządu.
4. Członkowie władz Towarzystwa pełnią swe funkcje honorowo.
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§3
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa jest zwoływane raz w roku kalendarzowym.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane:
a) z inicjatywy Zarządu Towarzystwa,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemne żądanie co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Towarzystwa.
4. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania powinien zawierać proponowany porządek obrad.
§4
1. Uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Zarząd jest obowiązany podać do wiadomości członkom Towarzystwa najmniej 20 dni przed terminem Zebrania. Miejsce, dokładny termin oraz porządek obrad należy podać do wiadomości uprawnionym do głosowania na zebraniu co najmniej na 10 dni przed ustalonym terminem zebrania.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane przez Zarząd w terminie nieprzekraczającym 60 dni od
dnia powzięcia uchwały o zwołaniu zebrania.
3. Walne Zebrania Członków Towarzystwa odbywają się w siedzibie Towarzystwa lub w miejscu wskazanym
przez Zarząd DTM.
§5
1. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie posiadający prawa wyborcze.
2. Z głosem doradczym w Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć zaproszeni goście.
§6
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) określenie zadań i kierunków działania Towarzystwa, ustalenie ogólnych wytycznych jego działalności,
b) przyjmowanie, rozpatrywanie i zatwierdzanie wszelkich sprawozdań, w tym finansowych, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) udzielanie Zarządowi absolutorium za okres kadencji,
d) wybór i odwołanie w głosowaniu tajnym członków zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
e) ustalenie zmian w statucie Towarzystwa,
f) ustalenie wysokości składek członkowskich,
g) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń sądu koleżeńskiego i od decyzji Zarządu o wykluczeniu członków
towarzystwa,
h) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania lub obciążania majątku nieruchomego Towarzystwa,
i) nadawanie godności członka honorowego Towarzystwa,
j) rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady przez władze lub członków Towarzystwa,
k) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.
§7
1. Uchwały o zmianie statutu, rozwiązaniu Towarzystwa oraz o sprawach nabywania, zbywania lub obciążaniu
majątku nieruchomego Towarzystwa zapadają kwalifikowaną większością głosów 2/3 głosów obecnych
uprawnionych do głosowania.
2. Pozostałe uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów obecnych uprawnionych do
głosowania. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania.
3. Podczas głosowania w pierwszym terminie wymagana jest obecność co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania, w drugim terminie uchwały zapadają bez względu na liczbę obecnych.
4. Drugi termin Walnego Zebrania może być wyznaczony nie wcześniej niż po upływie 30 minut od terminu
pierwszego.
§8
1. Zarząd Towarzystwa jest najwyższą władzą w okresie między Walnymi Zebraniami Członków.
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2. Zarząd składa się z pięciu członków wybranych na Walnym Zebraniu Członków lub Nadzwyczajnym Walnym
Zebraniu Członków bądź dokooptowanych w okresie kadencji. Dokooptowanie może nastąpić w przypadku
ustąpienia lub wykluczenia wybranego członka Zarządu, bądź jego śmierci.
§9
1. Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona Prezydium Zarządu, w skład którego wchodzą: prezes, wiceprezes i skarbnik.
2. Prezydium jest organem wykonawczym Zarządu reprezentującym Zarząd na zewnątrz i prowadzącym jego
pracę w okresie między zebraniami plenarnymi.
§ 10
1. Zebrania plenarne Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2. W zebraniach plenarnych poza członkami Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej, dyrektor biura DTM oraz inni zaproszeni przez Zarząd uczestnicy.
3. Posiedzenie Prezydium Zarządu odbywa się w terminach określonych potrzebami.
4. Zebraniom plenarnym Zarządu i posiedzeniom Prezydium przewodniczy prezes lub zastępujący wiceprezes.
5. Na zebraniach Zarządu i posiedzeniach Prezydium uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w razie
równości decyduje głos przewodniczącego.
6. Do prawomocności uchwał Zarządu na zebraniach plenarnych jest wymagana obecność co najmniej pięciu
członków Zarządu w tym prezesa lub zastępującego wiceprezesa.
7. Do prawomocności uchwał Prezydium jest wymagana obecność co najmniej trzech członków Prezydium
w tym prezesa lub wiceprezesa.
§ 11
Zarząd Towarzystwa na zebraniach Plenarnych:
a) zatwierdza budżet roczny Towarzystwa oraz roczne sprawozdania i zamknięcia rachunkowe,
b) zatwierdza regulaminy organizacyjne Towarzystwa,
c) podejmuje uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu członków Towarzystwa,
d) podejmuje wnioski co do nabycia, zbywania i obciążania majątku nieruchomego Towarzystwa i przekłada je na Walne Zebrania,
e) powołuje lub zwalnia dyrektora biura DTM albo urzędującego członka Zarządu,
f) powołuje komisje problemowe,
g) przyjmuje sprawozdania z działalności Prezydium Zarządu za okres między zebraniami plenarnymi,
h) przyjmuje do wiadomości sprawozdania z kontroli oraz wnioski Komisji Rewizyjnej i uchwala decyzje
pokontrolne,
i) powołuje zastępców na miejsce ustępujących członków Zarządu oraz dokonuje kooperacji do składu
Zarządu,
j) podejmuje uchwały we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania,
k) zwołuje Walne Zebranie Członków Towarzystwa.
§ 12
Do obowiązków i kompetencji Prezydium Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa
poprzez:
a) realizowanie poprzez biuro DTM uchwał Walnego Zebrania i Zarządu Towarzystwa,
b) powoływanie, łączenie lub likwidacja kół DTM,
c) ustalenie i zatwierdzenie schematów organizacyjnych, ilość etatów i planów zatrudnienia placówek
Towarzystwa,
d) zatwierdzanie wniosków o przyjmowanie lub zwalnianie dyrektorów społecznych ognisk i szkół,
e) uchwalanie preliminarza budżetowego i wstępne zatwierdzanie sprawozdań oraz przedstawienie plenarnemu posiedzeniu Zarządu wniosków w tej sprawie,
f) decydowanie o skierowanie do Sądu Koleżeńskiego spraw natury dyscyplinarnej,
g) wykonywanie orzeczeń Sądu Koleżeńskiego oraz decyzji Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu członków
Towarzystwa,
h) wykonywanie decyzji pokontrolnych,
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i)

podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących bieżącej działalności Towarzystwa.
§ 13

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a) być członkami organu zarządzającego ani pozostający z nimi w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia
w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 z późniejszymi zmianami).
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wyłaniają ze swego grona: przewodniczącego, sekretarza i członka Komisji.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§ 14
Do zakresu czynności Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Towarzystwa, a w szczególności działalności finansowo gospodarczej oraz kontrola wykonania uchwał Walnego Zebrania.
Komisja Rewizyjna ma prawo kontrolowania wszystkich jednostek organizacyjnych Towarzystwa i ma dostęp do wszystkich ksiąg i dokumentów Towarzystwa.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w zebraniach Zarządu.
Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę gospodarki Towarzystwa co najmniej raz w roku.
Komisja Rewizyjna może przeprowadzić prace kontrolne za pośrednictwem lub przy współudziale zaproszonych rzeczoznawców.
Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania
wyjaśnień.

§ 15
Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie i ma wyłączne prawo stawiania
wniosków w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Rozdział V
SĄD KOLEŻEŃSKI
§1
1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków i jednego zastępcy członka wybranych na Walnym Zebraniu.
2. Zastępca członka Sądu Koleżeńskiego wchodzi na miejsce członka Komisji po jego rezygnacji lub odejściu na
mocy uchwały tejże Komisji.
3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wyłaniają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza Sądu.
§2
1. Zadaniem Sądu Koleżeńskiego jest orzeczenie w sprawach wniesionych do Sądu przeciwko członkom Towarzystwa, a dotyczącym ich przynależności do Towarzystwa.
2. Uprawnionymi do wniesienia sprawy są:
- każdy zainteresowany członek Towarzystwa,
- wszystkie organa władzy Towarzystwa.
3. Postępowanie Sądu Koleżeńskiego jest określone osobnym regulaminem uchwalonym przez Zarząd Towarzystwa.
4. Sąd Koleżeński może wydawać prawomocne orzeczenie jedynie w pełnym trzyosobowym składzie.
5. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Towarzystwa
w terminie 14 dni od otrzymania orzeczenia.
6. Rozpatrywanie odwołania od decyzji Sądu Koleżeńskiego odbywa się na najbliższym Walnym Zebraniu Towarzystwa i jest ostateczne.
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§3
Sąd Koleżeński orzekać może następujące kary:
nagana,
zawieszenie w prawach członkowskich,
wykluczenie z szeregów Towarzystwa.
Rozdział VI
KOŁA DTM

1.
2.
3.
4.
5.

§1
Utworzenie Koła DTM następuje na mocy uchwały Prezydium Zarządu określające charakter Koła.
Koło może być powołane przy liczbie członków nie mniejszej niż 15.
Koło podlega organizacyjnie Zarządowi Towarzystwa.
Podstawą działalności Koła jest regulamin pracy uchwalony przez Zarząd Towarzystwa.
Władzami Koła DTM są:
a) Ogólne zebranie członków Koła,
b) Zarząd Koła.

§2
1. Zebranie Koła powinno być zwołane przynajmniej raz na rok.
2. Zebranie wybiera w głosowaniu jawnym Zarząd Koła składający się z przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
Rozdział VII
MAJĄTEK TOWARZYSTWA
§1
Na majątek Towarzystwa składają się posiadane ruchomości i nieruchomości oraz fundusze.
§2
Na fundusze składają się:
a) składki członkowskie,
b) dotacje i darowizny,
c) subwencje udzielane przez instytucje państwowe i społeczne,
d) dochody placówek prowadzonych przez Towarzystwo,
e) dochody uzyskiwane z organizowanych imprez,
f) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
g) inne wpływy.
§3
Nabywanie, zbywanie lub obciążanie majątku nieruchomego Towarzystwa może następować tylko na mocy
uchwały Walnego Zebrania Członków
§4
1. Gospodarkę funduszami Towarzystwa na podstawie rocznych preliminarzy budżetowych prowadzi Zarząd
Towarzystwa.
2. Towarzystwo prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§5
Dokumenty prawne, w tym finansowe Towarzystwa muszą być podpisane przez dwóch członków Prezydium
Zarządu, a w granicach udzielonego przez Zarząd DTM pełnomocnictwa – przez dyrektora biura DTM.
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Rozdział VIII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ TOWARZYSTWA
§1
1. Zmiana statutu może nastąpić tylko na skutek uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej zgodnie
z rozdz. IV § 7 pkt. 1.
2. Uchwalone przez Walne Zebranie zmiany statutu Zarząd Towarzystwa jest obowiązany przedstawić właściwym władzom rejestrującym w ciągu 30 dni od daty uchwalenia.
§2
1. Rozwiązanie Towarzystwa może być uchwalone tylko na zawołanym w tym celu Walnym Zebraniu.
2. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określi sposób jego likwidacji oraz wskaże cel na jaki zostanie przeznaczony majątek Towarzystwa.
3. Uchwała, o której mowa w pkt.2 wymaga akceptacji organu rejestrowego.
4. Niniejszy statut Towarzystwa zatwierdzony został na Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa w dniu 31
maja 2014 r.

Wrocław, dnia 31 maja 2014 r.
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