STATUT
MILANOWSKIEGO
TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.

Milanowskie Towarzystwo Edukacyjne, zwane dalej Towarzystwem, jest
stowarzyszeniem prowadzącym w różnych formach działalność na rzecz:
 nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 upowszechniania sportu i kultury fizycznej,
 promocji i organizacji wolontariatu,
oraz zadań publicznych o których mowa w art.4 pkt1 ust 3, 10, 13, 15, 22 Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r.

§ 2.

1.Towarzystwo działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o
stowarzyszeniach” (Dz. U. Nr 20 poz. 104, z 1989 roku z późniejszymi zmianami)
oraz w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (dz.U.2010 nr 234 poz.1536 j.t).
2.Towarzystwo posiada osobowość prawną.

§ 3.

Towarzystwo działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz jest
miasto Milanówek.

§ 4.

Towarzystwo opiera swą działalność na społecznej pracy członków; do prowadzenia
swych spraw może zatrudniać pracowników.
Rozdział II
Cele i formy działania

§ 5.

Celem Towarzystwa jest:
1) tworzenie i prowadzenie szkół i placówek oświatowych,
2) tworzenie i prowadzenie klubów sportowych,
3) wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych na rzecz prowadzonej działalności.

§ 6.

Dla realizacji swych celów Towarzystwo:
1) organizuje i prowadzi własne szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze,
zwane dalej Szkołami,
2) organizuje i prowadzi kluby sportowe, zwane dalej Placówkami, koncentrującymi się
na wszelkich formach aktywności fizycznej, poprzez uczestnictwo zawodników w
doraźnych lub zorganizowanych działaniach wpływających na wypracowanie lub
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poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych i
osiąganie wyników sportowych na wszelkich poziomach,
3) tworzy fundacje i inne formy wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych
w dziedzinach określonych zadaniami statutowymi Towarzystwa,
4) współpracuje z samorządem lokalnym oraz innymi instytucjami i organizacjami
krajowymi i zagranicznymi,
5) inspiruje i organizuje szkolenia oraz poradnictwo w zakresie prowadzonej
działalności,
6) podejmuje działania dla pozyskania środków finansowych, w szczególności
z funduszy Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
Mechanizmu Finansowego EOG i innych tego typu funduszy,
7) przygotowuje i realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
i innych tego typu funduszy,
8) realizuje zadania zlecone przez samorząd terytorialny w sferze zadań statutowych
Towarzystwa,
9) w ramach posiadanych środków finansowych udziela pomocy materialnej
w postaci:
a. stypendium socjalnego,
b. stypendium szkolnego za wyniki w nauce,
c. zasiłku losowego,
10) zajmuje stanowisko i wyraża opinie w sprawach dotyczących prowadzonej
działalności,
11) realizuje inne zadania zgodne z celami Towarzystwa.
§ 7.

§ 8.

1.Działalność statutowa Towarzystwa jest podzielona na dwa rodzaje według
kryterium odpłatności za usługi. Nieodpłatną działalnością statutową jest świadczenie
usług na podstawie stosunku prawnego, za które Towarzystwo nie pobiera
wynagrodzenia. Działalność odpłatna może być świadczona publicznie bez pobierania
wynagrodzenia, gdy zaistnieje taka potrzeba, a środki Towarzystwa na to pozwolą.
Decyduje o tym Zarząd Towarzystwa w drodze uchwały podjętej na wniosek Prezesa.
2.Dla realizacji celów, o których mowa w § 6 niniejszego Statutu, Towarzystwo
prowadzi, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami działalność pożytku
publicznego w zakresie:
a) odpłatnie:
- 85.20Z. Szkoły podstawowe
- 85.31A Gimnazja
- 85.31B.Licea ogólnokształcące
- 85.59B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 85.60Z Działalność wspomagająca edukację
b) nieodpłatnie:
- 85.51Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i
rekreacyjnych
- 85.52 Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
- 93.12 Z Działalność klubów sportowych
Towarzystwo dla osiągnięcia swych celów może zawierać porozumienia i umowy
z organizacjami, przedsiębiorstwami, organami administracji samorządowej
i państwowej oraz innymi podmiotami.
Rozdział III
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Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki.
§ 9.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.

§ 10. 1.Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba pełnoletnia, posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych, która jest :
a) rodzicem lub opiekunem dziecka uczęszczającego do Szkoły lub Placówki
prowadzonej przez Towarzystwo,
b) nauczycielem lub pracownikiem takiej Szkoły lub Placówki prowadzonej
przez Towarzystwo,
c) członkiem wspierającym Towarzystwa od minimum jednego roku.
2.Osoba, która nabyła status członka zwyczajnego zachowuje go mimo, iż nie spełnia
już wymogów określonych w ust. 1 z zastrzeżeniem § 20 pkt. 4 niniejszego Statutu.
3.Warunkiem przyjęcia do Towarzystwa w charakterze członka zwyczajnego jest
złożenie pisemnej deklaracji, w której kandydat zobowiązuje się do aktywnej
działalności na rzecz Towarzystwa i przestrzegania postanowień jego Statutu.
§11.

Członkiem wspierającym Towarzystwa może być pełnoletnia osoba fizyczna,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub jednostka organizacyjna bądź
osoba prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Towarzystwa, która
zadeklaruje poparcie finansowe lub rzeczowe na cele Towarzystwa. Jednostka
organizacyjna lub osoba prawna działa w Towarzystwie przez swego przedstawiciela.

§12.

Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba, która wniosła wybitny
wkład w rozwój idei Towarzystwa lub w inny szczególny sposób zasłużyła się
Towarzystwu.

§ 13. Członkiem zwyczajnym i wspierającym Towarzystwa może zostać osoba, która złoży
deklarację; opatrzoną własnym podpisem i zostanie przyjęta przez Zarząd
Towarzystwa.
§ 14. Godność członka honorowego Towarzystwa
Towarzystwa na wniosek Zarządu Towarzystwa.

nadaje

Walne

§ 15. Członkom zwyczajnym Towarzystwa przysługują następujące prawa:
1)
2)
3)
4)
5)

bierne i czynne prawo wyborcze do władz Towarzystwa,
podejmowanie inicjatyw,
zgłaszanie wniosków,
głosowanie nad uchwałami,
uczestnictwo w zebraniach Towarzystwa.

§ 16. Członkom wspierającym i honorowym przysługują następujące prawa:
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Zgromadzenie

1) udział z głosem doradczym w posiedzeniach wszystkich organów Towarzystwa,
2) podejmowanie inicjatyw,
3) zgłaszanie wniosków.
§ 17. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają prawa wyborczego oraz prawa
głosu stanowiącego w obradach władz Towarzystwa.
§ 18. Członkowie Zwyczajni Towarzystwa obowiązani są:
postępować w myśl przepisów statutu,
przestrzegać regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
aktywnie uczestniczyć w działalności Towarzystwa,
regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości i terminach ustalonych
przez Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa,
5) powstrzymywać się od wszelkich działań albo zaniechań, które mogłyby być
szkodliwe dla Towarzystwa.
1)
2)
3)
4)

§ 19. Członkostwo wygasa z chwilą śmierci członka.
§ 20. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w przypadku:
1) prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego na wniosek Zarządu Towarzystwa
o wykluczeniu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów
i uchwał władz Towarzystwa lub działaniu na szkodę Towarzystwa,
2) dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie do Zarządu
Towarzystwa,
3) podjęcia przez Zarząd uchwały o utracie członkostwa z powodu niepłacenia
składek przez okres jednego roku,
4) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub osobowości prawnej,
5) utraty praw publicznych,
§ 21. Członkostwo wspierające ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Towarzystwa,
2) skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa, z powodu utraty
osobowości prawnej lub sprzeniewierzenia się idei Towarzystwa.
§ 22. Godności członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie Towarzystwa na
wniosek Zarządu w przypadku sprzeniewierzenia się idei Towarzystwa.
§ 23. Uchwała o wykluczeniu lub wykreśleniu członka powoduje zawieszenie w prawach
członka Towarzystwa do chwili upływu terminu, o którym mowa w § 24 niniejszego
Statutu a w razie wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia od uchwały
o wykluczeniu lub wykreśleniu – do chwili jego rozpatrzenia przez ten organ. Nie
wniesienie odwołania w terminie wskazanym w § 24 powoduje ustanie członkostwa
w Towarzystwie; taki sam skutek powoduje nie uwzględnienie odwołania przez Walne
Zgromadzenie.
§ 24

Od uchwały Zarządu Towarzystwa o odmowie przyjęcia na członka Towarzystwa oraz
uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu przysługuje zainteresowanemu prawo
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odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie miesiąca od daty powiadomienia
o uchwale.

Rozdział IV
Władze Towarzystwa.
Postanowienia ogólne.
§ 25. Władzami Towarzystwa są:
1)
2)
3)
4)

Walne Zgromadzenie Członków,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna,
Sąd Koleżeński.

§ 26. Władze Towarzystwa podejmują decyzje, formułują opinie i zgłaszają wnioski
w formie uchwał
§ 27. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się
w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
§ 28. W przypadku ustąpienia lub odwołania członka władz Towarzystwa przed upływem
kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród niewybranych
kandydatów w kolejności uzyskanych przez nich głosów. Uzupełnienie nie może
przekroczyć 1/3 liczby członków wybranego składu.
§ 29. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz Towarzystwa i przejęcie spraw od
dotychczasowych władz powinno nastąpić w ciągu jednego miesiąca. Do tego czasu
działają władze poprzedniej kadencji.
Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa
§ 30. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa jest najwyższą władzą Towarzystwa
i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 31. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa zwoływane jest przez
Zarząd co dwa lata jako zebranie sprawozdawczo – wyborcze w terminie do 30
października.
§ 32. 1.Zarząd wysyła zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa
wszystkim uprawnionym listem poleconym
na adres podany w deklaracji
członkowskiej w terminie nie krótszym niż 14 dni przed datą zgromadzenia o jego
terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad.
2.Dopuszczalne jest zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa
poprzez wysłanie listu pocztą elektroniczną na wskazany przez Członka Towarzystwa
adres e-mail w terminie określonym w § 32 ust.1 niniejszego Statutu.
5

3.Dopuszcza się odebranie zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu Członków
Towarzystwa osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru w terminie jak w§ 32
ust.1 niniejszego Statutu.
§ 33. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Zarząd zwołuje w
każdym czasie, z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co
najmniej 1/3 członków zwyczajnych Towarzystwa.
§ 34. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa zwoływane jest przez
Zarząd Towarzystwa w terminie miesiąca od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia
pisemnego wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 35. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa jest władne do podejmowania
prawomocnych uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2
osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez
względu na ich liczbę.
§ 36. W Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa biorą udział:
1) z głosem stanowiącym
2) z głosem doradczym

– członkowie zwyczajni Towarzystwa,
– członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

§ 37. W przypadku braku quorum w I terminie Zarząd Towarzystwa wyznacza II termin, nie
wcześniej jednak niż w godzinę po upływie I terminu.
§ 38. Do zadań Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa należy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)
15)
16)

wybór i odwołanie Prezesa i członków Zarządu,
wybór i odwołanie członków Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej,
przyjmowanie rezygnacji z funkcji Prezesa Towarzystwa,
rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Sądu Koleżeńskiego
i Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie i zmiana regulaminów Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie statutu Towarzystwa i jego zmian,
podejmowanie uchwał w sprawie głównych kierunków działalności
merytorycznej i finansowej Towarzystwa,
uchwalanie wysokości składek członkowskich,
zatwierdzanie preliminarzy i sprawozdań finansowych w związku z upływem
kadencji,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Towarzystwa,
rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków Towarzystwa i Zarząd
Towarzystwa,
zawieszanie uchwał Zarządu Towarzystwa w przypadku ich niezgodności
z przepisami prawa, postanowieniami Statutu lub uchwałami Walnego
Zgromadzenia,
podejmowanie uchwał o nabyciu i zbyciu nieruchomości,
nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Towarzystwa,
udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczenia jego
majątku,
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17) w przypadku uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa powoływanie Komisji
Likwidacyjnej,
18) udzielanie zgody Zarządowi Towarzystwa na tworzenie funduszy celowych,
wyodrębnionych z posiadanych środków finansowych,
19) upoważnianie Zarządu Towarzystwa do dysponowania majątkiem Towarzystwa,
20) określanie kwoty zobowiązań finansowych jakie Zarząd Towarzystwa może
zaciągać wobec osób trzecich.
§ 39. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Towarzystwa, odwołania przed upływem kadencji
Prezesa Towarzystwa lub członków Zarządu oraz pozbawienia godności członka
honorowego Towarzystwa podejmowana jest bezwzględną większością głosów przy
obecności 2/3 liczby uprawnionych.
§ 40. Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia
Członków Towarzystwa podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej
2/ liczby uprawnionych.
3
Zarząd Towarzystwa
§ 41. 1.Zarząd Towarzystwa jest wybierany co dwa lata.
2.W skład Zarządu Towarzystwa nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
§ 42. W skład Zarządu wchodzi pięciu członków, w tym Prezes wybierany przez Walne
Zgromadzenie Członków Towarzystwa, wiceprezes, sekretarz i skarbnik wybierani
przez Zarząd spośród swoich członków.
§ 43. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa
miesiące.
§ 44. 1.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
liczby członków Zarządu.

½

2.Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach personalnych
oraz na wniosek chociaż jednego członka Zarządu.
§ 45. Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy:
1) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa,
2) składanie sprawozdań ze swojej działalności,
3) kierowanie działalnością Towarzystwa w okresie pomiędzy Walnymi
Zgromadzeniami Członków Towarzystwa,
4) opracowanie planów działania i planu finansowego,
5) zarządzanie majątkiem Towarzystwa i dysponowanie jego funduszami,
opracowywanie preliminarzy i sprawozdań budżetowych,
6) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
7) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
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8) podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych dla innych władz
Towarzystwa,
9) podejmowanie uchwał w sprawach przystąpienia do organizacji krajowych
i międzynarodowych,
10) podejmowanie uchwał o przyjęciu członków zwyczajnych i wspierających
Towarzystwa oraz o wygaśnięciu członkostwa,
11) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego
Towarzystwa,
12) zapewnienie warunków działalności Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
13) zatwierdzanie statutów Szkół i Placówek prowadzonych przez Towarzystwo oraz
sprawowanie nadzoru nad nimi,
14) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa
a w szczególności:
a) w razie ustąpienia Prezesa Zarządu i wyboru nowego,
b) wystąpienia ujemnego wyniku finansowego za rok kalendarzowy,
c) braku możliwości uzupełnienia składu władz Towarzystwa w trybie
wynikającym z § 28.
§ 46. Dla ważności oświadczeń w zakresie prawa i obowiązków majątkowych Towarzystwa
oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu,
w tym Prezesa lub Wiceprezesa wraz z innym członkiem Zarządu.

Komisja Rewizyjna
§ 47. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa.
§ 48. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków: przewodniczącego, jego zastępcy
i sekretarza.
§ 49. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności statutowej Towarzystwa oraz przedstawienie
Zarządowi wniosków i ustaleń pokontrolnych. Kontrole mogą być realizowane na
podstawie uchwał Komisji w formie:
a) kontroli planowych, przeprowadzanych nie częściej niż jedna w okresie
kadencji Zarządu,
b) kontroli doraźnych, dotyczących gospodarności, celowości i legalności
działalności prowadzonej przez Zarząd, w tym zarządzania majątkiem
Towarzystwa, przeprowadzanych na podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej
podjętej większością 2/3 głosów przy obecności wszystkich członków Komisji
lub na podstawie pisemnego wniosku 1/4 członków Towarzystwa,
2) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu za okres 1 roku,
3) opiniowanie planów sporządzanych zgodnie z § 45 pkt.4 niniejszego Statutu
i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Towarzystwa do 30 czerwca,
4) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa,
5) żądanie, stosownie do potrzeb od członków Zarządu składania pisemnych bądź
ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw,
6) ustalenie trybu i form działania Komisji Rewizyjnej,
7) przygotowanie własnego preliminarza,
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8) występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu
Zarządowi,
9) opiniowanie wniosków Zarządu o nadaniu tytułu członka honorowego
wspierającego Towarzystwa,
10) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Członków Towarzystwa
11) opiniowanie odwołań od uchwał Zarządu,
12) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa o rozwiązanie
Towarzystwa,
13) kontrolowanie funduszy celowych,
14) kontrolowanie zaciąganych przez Zarząd zobowiązań finansowych,
15) nadzorowanie prawidłowości głosowań Walnego Zgromadzenia Członków
Towarzystwa,
§ 50. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.
§ 51. 1.Członkowie Komisji Rewizyjnej :
1) nie mogą być członkami Zarządu Towarzystwa ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości służbowej,
2) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2.Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok
poprzedni.
3.Członkowie Komisji Rewizyjnej składają z chwilą rozpoczęcia kadencji
oświadczenia o niekaralności oraz o niepozostawaniu w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, braku pokrewieństwa, powinowactwa i podległości z tytułu
zatrudnienia wobec członków Zarządu.
§ 52. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż
dwa razy do roku.
§ 53. 1.Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
2.Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach personalnych lub
na wniosek jednego członka Komisji.
§ 54. Regulamin Komisji Rewizyjnej uchwala na swym pierwszym posiedzeniu Walne
Zgromadzenie Członków Towarzystwa.
Sąd Koleżeński
§ 55. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków, wybieranych przez Walne
Zgromadzenie Towarzystwa.
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§ 56. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę oraz
Sekretarza.
§ 57. Do zakresu działań Sądu Koleżeńskiego należy:
1) rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Towarzystwa oraz
pomiędzy członkami a władzami Towarzystwa, powstałych na tle ich praw
i obowiązków wynikających z przynależności i działalności w Towarzystwie,
2) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków i władz Towarzystwa w zakresie
niedopełnienia przez nich obowiązków i uprawnień wynikających ze Statutu
i uchwał władz Towarzystwa,
3) rozpatrywanie spraw na wniosek władz Towarzystwa lub na wniosek
zainteresowanej strony,
4) składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków
Towarzystwa.
§ 58. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami innych władz Towarzystwa.
§ 59. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach
Zarządu i posiedzeniach Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.
§ 60. Regulamin Sądu Koleżeńskiego określający szczegółowe zasady, tryb i formy jego
działania uchwala na swym pierwszym posiedzeniu Walne Zgromadzenie Członków
Towarzystwa.
§ 61. Sąd Koleżeński może orzec wobec członka władz Towarzystwa o czasowym
zawieszeniu go w pełnieniu funkcji do ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy.
§ 62. Sąd Koleżeński stwierdzając w orzeczeniu naruszenie Statutu lub uchwał władz
Towarzystwa, może orzec karę:
1) upomnienia,
2) zawieszenia w prawach członkowskich na okres jednego do trzech lat,
3) wykluczenia z Towarzystwa.
§ 63. Strony sporu powinny
Koleżeńskiego.

dobrowolnie

podporządkować

się

orzeczeniu

Sądu

§ 64. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego służy stronom prawo wniesienia odwołania do
Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa. Odwołanie wnosi się w terminie 30
dni od otrzymania orzeczenia Sądu Koleżeńskiego za pośrednictwem Zarządu.
Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków
Towarzystwa.
§ 65. Treść § 64 niniejszego Statutu nie zwalnia członka Towarzystwa
odpowiedzialności w postępowaniu na drodze powództwa cywilnego.
Rozdział V
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Czynności z zakresu prawa pracy
§ 66

1.Pracodawcą dla pracowników zatrudnionych w Szkole lub Placówce prowadzonej
przez Towarzystwo jest Szkoła lub Placówka.
2.Czynności prawnych w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba kierująca
Szkołą lub Placówką.
3.Czynności prawnych w sprawach z zakresu zatrudniania w Szkole lub Placówce na
podstawie umowy cywilnoprawnej dokonuje, na podstawie i w ramach
pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd, osoba kierująca tą Szkoła lub Placówką.

Rozdział VI
Majątek i działalność gospodarcza
§ 67. Majątek Towarzystwa stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 68. Przychodami Towarzystwa są między innymi:
1) składki członkowskie,
2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących
w użytkowaniu Towarzystwa,
3) dotacje i subwencje,
4) darowizny, zapisy i spadki,
5) wpływy z działalności statutowej,
6) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Towarzystwo,
7) dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych obliczonego na podstawie
właściwych przepisów oraz przekazywanego na rzecz Towarzystwa zgodnie
z właściwymi przepisami,
8) dochody z każdych innych źródeł dochodów nie zabronionych przez prawo.
§ 69. 1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą jako dodatkową w stosunku
do działalności pożytku publicznego a dochód z niej przeznaczony jest w całości na
działalność pożytku publicznego jako działalności podstawowej.
2.Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą, o której mowa w pkt.1 w
następujących zakresach:
1) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach –
47.19.Z,
2) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, sklepową,
straganami i targowiskami – 47.99.Z,
3) Wynajem i zarzadzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi68.20.Z.
§ 70. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
§ 71. Zabrania się:
11

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Towarzystwa
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Towarzystwa
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 są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania majątku Towarzystwa 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,
3) wykorzystywania majątku Towarzystwa 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
Towarzystwa,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 72. 1.Osoby wchodzące w skład Zarządu Towarzystwa mogą być związane stosunkiem
pracy lub umową cywilnoprawną ze Szkołami i Placówkami prowadzonymi przez
Towarzystwo, przy czym nie może to być więcej niż dwie takie osoby i żadna z nich
nie może sprawować funkcji Prezesa Zarządu Towarzystwa.
2.W przypadku gdy w składzie Zarządu Towarzystwa znajdą się osoby związane
stosunkiem pracy lub umową cywilnoprawną ze Szkołami lub Placówkami
prowadzonymi przez Towarzystwo, podjęcie takiego zatrudnienia w trakcie kadencji
przez kolejnego członka Zarządu Towarzystwa powoduje wygaśnięcie mandatu tegoż
Członka Zarządu z dniem, w którym ten stan powstał.
3.Można nie organizować wyborów uzupełniających do Zarządu jeśli do końca
kadencji pozostało nie więcej niż 2 miesiące.
§ 73. Statut Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego wchodzi w życie z dniem
zarejestrowania w terminie 14 dni po uprawomocnieniu się postanowienia o wpisaniu
Statutu do rejestru sądowego.
Wersja jednolita statutu uwzględniająca zmiany przyjęte na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Członków MTE w dniu 21 października 2015 roku
Prezes MTE

Skarbnik MTE

Dariusz Kozak

Katarzyna Biedrzycka
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