/ PROJEKT /

Uchwała Nr 1/2018/W
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Tarnowska Organizacja Turystyczna
z dnia 16 marca 2018 roku

w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu
TARNOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA za 2017 rok

stowarzyszenia

Na podstawie § 16 ust. 6 Statutu TARNOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Walne Zebranie
Członków TARNOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA,
uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za rok obrotowy 2017.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZEBRANIA

…………………..

/ PROJEKT /

Uchwała Nr 2/2018/W
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Tarnowska Organizacja Turystyczna
z dnia 16 marca 2018 roku

w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia TARNOWSKA
ORGANIZACJA TURYSTYCZNA za 2017 rok

Na podstawie § 16 ust. 6 Statutu TARNOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Walne Zebranie
Członków TARNOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA,
uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok obrotowy 2017
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZEBRANIA

………………………

/ PROJEKT /
Uchwała Nr 3/2018/W
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Tarnowska Organizacja Turystyczna
z dnia 16 marca 2018 roku

w sprawie
przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
TARNOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA za 2017 rok

stowarzyszenia

Na podstawie § 16 ust. 14 Statutu TARNOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA w zw. z § 11
ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity
Dz.U.2017.201) Walne Zebranie Członków TARNOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA,
uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe stowarzyszenia za rok obrotowy 2016 składające się z:
1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje kwotę: ……………,……. zł (słownie: …………………. zł …./100),
3. Rachunku zysków i strat za okres roku 2017, wykazującego wynik finansowy ogółem w
kwocie: ……………. zł (słownie: …………………….. zł ……………./100),
4. Dodatkowych informacji i objaśnień.
§ 2.
Nadwyżka przychodów nad kosztami za 2017 rok zostaje przeznaczona na działalność statutową
pożytku publicznego na rok 2018.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZEBRANIA

………………….

/ PROJEKT /

Uchwała Nr 4/2018/W
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Tarnowska Organizacja Turystyczna
z dnia 16 marca 2018 roku

w sprawie
udzielenia Prezesowi Zarządu stowarzyszenia TARNOWSKA ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA Janowi Czaja absolutorium z wykonania obowiązków za 2017
rok

Na podstawie § 16 ust. 6 Statutu TARNOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Walne Zebranie
Członków TARNOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA,
uchwala, co następuje:
§1
Udziela się Prezesowi Zarządu stowarzyszenia – Janowi Czaja absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków za okres 01.01.2017-31.05.2017
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZEBRANIA

…………………

/ PROJEKT /

Uchwała Nr 5/2018/W
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Tarnowska Organizacja Turystyczna
z dnia 16 marca 2018 roku

w sprawie
udzielenia Prezesowi Zarządu stowarzyszenia TARNOWSKA ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA Marcinowi Pałachowi absolutorium z wykonania obowiązków
za 2017 rok

Na podstawie § 16 ust. 6 Statutu TARNOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Walne Zebranie
Członków TARNOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA,
uchwala, co następuje:
§1
Udziela się Prezesowi Zarządu stowarzyszenia – Marcinowi Pałachowi absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków za okres 31.05.2017-31.12.2017
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZEBRANIA

…………………

/ PROJEKT /

Uchwała Nr 6/2018/W
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Tarnowska Organizacja Turystyczna
z dnia 16 marca 2018 roku

w sprawie
udzielenia
Wiceprezesowi
Zarządu
stowarzyszenia
TARNOWSKA
ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Tadeuszowi Kwiatkowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków za 2017 rok

Na podstawie § 16 ust. 6 Statutu TARNOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Walne Zebranie
Członków TARNOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA,
uchwala, co następuje:
§1
Udziela się Wiceprezesowi Zarządu stowarzyszenia – Tadeuszowi Kwiatkowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2017-31.12.2017
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZEBRANIA

…………………

/ PROJEKT /

Uchwała Nr 7/2018/W
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Tarnowska Organizacja Turystyczna
z dnia 16 marca 2018 roku

w sprawie
udzielenia Wiceprezesowi Zarządu stowarzyszenia TARNOWSKA
ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Andrzejowi Potępie absolutorium z wykonania
obowiązków za 2017 rok

Na podstawie § 16 ust. 6 Statutu TARNOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Walne Zebranie
Członków TARNOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA,
uchwala, co następuje:
§1
Udziela się Wiceprezesowi Zarządu stowarzyszenia – Andrzejowi Potępie absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2017-31.12.2017
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZEBRANIA

…………………

/ PROJEKT /

Uchwała Nr 8/2018/W
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Tarnowska Organizacja Turystyczna
z dnia 16 marca 2018 roku

w sprawie
udzielenia Wiceprezesowi Zarządu stowarzyszenia TARNOWSKA
ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Romanowi Ciepieli absolutorium z wykonania
obowiązków za 2017 rok

Na podstawie § 16 ust. 6 Statutu TARNOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Walne Zebranie
Członków TARNOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA,
uchwala, co następuje:
§1
Udziela się Wiceprezesowi Zarządu stowarzyszenia – Romanowi Ciepieli absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2017-31.05.2017
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZEBRANIA

…………………

/ PROJEKT /

Uchwała Nr 9/2018/W
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Tarnowska Organizacja Turystyczna
z dnia 16 marca 2018 roku

w sprawie
udzielenia Wiceprezesowi Zarządu stowarzyszenia TARNOWSKA
ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Jackowi Hudymie absolutorium z wykonania
obowiązków za 2017 rok

Na podstawie § 16 ust. 6 Statutu TARNOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Walne Zebranie
Członków TARNOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA,
uchwala, co następuje:
§1
Udziela się Wiceprezesowi Zarządu stowarzyszenia – Jackowi Hudymie absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2017-31.05.2017
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZEBRANIA

…………………

/ PROJEKT /

Uchwała Nr 10/2018/W
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Tarnowska Organizacja Turystyczna
z dnia 16 marca 2018 roku

w sprawie
udzielenia Sekretarz Zarządu stowarzyszenia TARNOWSKA ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA Joannie Dobroś absolutorium z wykonania obowiązków za
2017 rok

Na podstawie § 16 ust. 6 Statutu TARNOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Walne Zebranie
Członków TARNOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA,
uchwala, co następuje:
§1
Udziela się Sekretarz Zarządu stowarzyszenia – Joannie Dobroś absolutorium z wykonania przez
nią obowiązków za okres 01.01.2017-31.05.2017
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZEBRANIA

…………………

/ PROJEKT /

Uchwała Nr 11/2018/W
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Tarnowska Organizacja Turystyczna
z dnia 16 marca 2018 roku

w sprawie
udzielenia Sekretarz Zarządu stowarzyszenia TARNOWSKA ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA Elżbiecie Łabędź absolutorium z wykonania obowiązków za
2017 rok

Na podstawie § 16 ust. 6 Statutu TARNOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Walne Zebranie
Członków TARNOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA,
uchwala, co następuje:
§1
Udziela się Sekretarz Zarządu stowarzyszenia – Elżbiecie Łabędź absolutorium z wykonania przez
nią obowiązków za okres 31.05.2017-31.12.2017
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZEBRANIA

…………………

/ PROJEKT /

Uchwała Nr 12/2018/W
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Tarnowska Organizacja Turystyczna
z dnia 16 marca 2018 roku

w sprawie
udzielenia Skarbnikowi Zarządu stowarzyszenia TARNOWSKA ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA Marcinowi Pałachowi absolutorium z wykonania obowiązków
za 2017 rok

Na podstawie § 16 ust. 6 Statutu TARNOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Walne Zebranie
Członków TARNOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA,
uchwala, co następuje:
§1
Udziela się Skarbnikowi Zarządu stowarzyszenia – Marcinowi Pałachowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2017-31.05.2017
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZEBRANIA

…………………

/ PROJEKT /

Uchwała Nr 13/2018/W
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Tarnowska Organizacja Turystyczna
z dnia 16 marca 2018 roku

w sprawie
udzielenia Skarbnikowi Zarządu stowarzyszenia TARNOWSKA ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA Janowi Czaja absolutorium z wykonania obowiązków za 2017
rok

Na podstawie § 16 ust. 6 Statutu TARNOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Walne Zebranie
Członków TARNOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA,
uchwala, co następuje:
§1
Udziela się Skarbnikowi Zarządu stowarzyszenia – Janowi Czaja absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków za okres 31.05.2017-31.12.2017
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZEBRANIA

…………………

/ PROJEKT /
Uchwała Nr 14/2018/W
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Tarnowska Organizacja Turystyczna
z dnia 16 marca 2018 roku
w sprawie:
ustalenia wysokości składki członkowskiej
Organizacja Turystyczna na rok 2019

stowarzyszenia

Tarnowska

Na podstawie § 16 ust 4 Statutu Tarnowska Organizacja Turystyczna Walne Zebranie
Członków stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym
uchwala, co następuje:
§1
1. Składka członkowska w Tarnowska Organizacja Turystyczna na rok 2018 wynosi:
a) dla samorządów powiatowych powyżej 100 000 mieszkańców – 15 000,00 zł rocznie;
b) dla miast na prawach powiatu powyżej 100 000 mieszkańców w wysokości – 15 000,00 zł
rocznie;
c) dla samorządów powiatowych i miast na prawach powiatu poniżej 100 000 mieszkańców
– 7 500,00 zł rocznie;
d) dla samorządów gminnych powyżej 10 000 mieszkańców – 1500,00 zł rocznie;
e) dla samorządów gminnych poniżej 10 000 mieszkańców – 750,00 zł rocznie;
f) dla podmiotów gospodarczych – 300,00 zł rocznie;
g) dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów – 100,00 zł rocznie;
h) dla osób fizycznych – 50,00 zł rocznie.
2. Członkowie Stowarzyszenia mogą opłacać składkę w wyższej wysokości niż określona w ust 1.
§ 2.
Wysokość wsparcia finansowego przez członków wspierających będzie ustalona w drodze
porozumienia pomiędzy Zarządem Stowarzyszenia i członkiem wspierającym.
§ 3.
Wysokość składki dla członków nowoprzyjętych wynosi 1 część składki rocznej za każdy
rozpoczęty kwartał członkostwa.
§ 4.
Składki za rok bieżący należy przekazywać na konto Tarnowska Organizacja Turystyczna
prowadzone przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Tarnowie na nr rachunku
32 2030 0045 1110 0000 0284 1920 do dnia 31 marca 2019 r.
§ 5.
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2019 roku.
PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZEBRANIA
…………………..

/ PROJEKT /
Uchwała Nr 15/2018/W
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Tarnowska Organizacja Turystyczna
z dnia 16 marca 2018 roku

w sprawie
wprowadzenia zmian w statucie stowarzyszenia
Na podstawie § 16 ust. 1 w zw. z § 35 Statutu Tarnowska Organizacja Turystyczna Walne Zebranie
Członków stowarzyszenia, postanawia zaakceptować i przyjąć następujące zmiany w Statucie
i w związku z tym
uchwala, co następuje:

§1
Zmienia się zapisy paragrafu 6, którego dotychczasowa treść brzmiała:

„
Celem stowarzyszenia jest realizacja następujących zadań:
1. kreowanie i upowszechnianie wizerunku subregionu tarnowskiego (powiaty: brzeski,
tarnowski, dąbrowski i grodzki Tarnów) jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za
granicą,
2. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz integracja społeczności
lokalnej w tym głównie jednostek samorządu lokalnego, branży turystycznej oraz
stowarzyszeń działających w sferze turystyki,
3. tworzenie i rozwój produktów turystycznych wokół lokalnych atrakcji turystycznych,
4. promocja turystyczna oraz koordynacja działań promocyjnych podejmowanych w
regionie,
5. gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach oraz usługach turystycznych,
6. wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej,
7. wspieranie rozwoju lokalnej turystyki w tym zwiększenie liczby turystów odwiedzających
subregion tarnowski,
8. inicjowanie, opiniowanie a także wspomaganie planów rozwoju i modernizacji
infrastruktury turystycznej,
9. podejmowanie działań w zakresie planowania i realizacji imprez turystycznych,
10. prowadzenie działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w sferze
turystyki w tym doskonalenie kadr turystycznych,
11. prowadzenie monitoringu w zakresie turystyki,
12. inicjowanie działań w celu stworzenia poprawy infrastruktury około turystycznej,
13. działania w sferze turystyki na rzecz osób niepełnosprawnych,
14. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy,
15. wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości w sferze
turystyki,
16. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów w sferze turystyki,
17. działania w sferze turystyki na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
18. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
19. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

20. prowadzenie działalności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
21. promocja i organizacja wolontariatu,
22. edukacja dzieci, młodzieży, dorosłych w tym seniorów w zakresie zdrowia,
23. wspieranie funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób
starszych,
24. edukacja ekologiczna, w zakresie ekologii i ochrony środowiska,
25. edukacja w zakresie energii odnawialnej i samej energii odnawialnej w tym
propagowania jej stosowania,
26. wspieranie lokalnych inicjatyw zgodnych z celami Stowarzyszenia.
”

Nowa treść paragrafu będzie brzmiała:
„
Celem stowarzyszenia jest realizacja następujących zadań:
1. kreowanie i upowszechnianie wizerunku subregionu tarnowskiego (powiaty: brzeski,
tarnowski, dąbrowski i grodzki Tarnów) jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za
granicą,
2. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz integracja społeczności
lokalnej w tym głównie jednostek samorządu lokalnego, branży turystycznej oraz
stowarzyszeń działających w sferze turystyki,
3. tworzenie i rozwój produktów turystycznych wokół lokalnych atrakcji turystycznych,
4. promocja turystyczna oraz koordynacja działań promocyjnych podejmowanych w
regionie,
5. gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach oraz usługach turystycznych,
6. wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej,
7. wspieranie rozwoju lokalnej turystyki w tym zwiększenie liczby turystów odwiedzających
subregion tarnowski,
8. inicjowanie, opiniowanie, a także wspomaganie planów rozwoju i modernizacji
infrastruktury turystycznej,
9. podejmowanie działań w zakresie planowania i realizacji imprez turystycznych,
10. prowadzenie działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w sferze
turystyki w tym doskonalenie kadr turystycznych,
11. prowadzenie monitoringu w zakresie turystyki,
12. inicjowanie działań w celu stworzenia poprawy infrastruktury około turystycznej,
13. działania w sferze turystyki na rzecz osób niepełnosprawnych,
14. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy,
15. wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości w sferze
turystyki,
16. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów w sferze turystyki,
17. działania w sferze turystyki na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
18. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
19. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
20. prowadzenie działalności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
21. promocja i organizacja wolontariatu,
22. edukacja dzieci, młodzieży, dorosłych w tym seniorów w zakresie zdrowia,
23. wspieranie funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób
starszych,
24. edukacja ekologiczna, w zakresie ekologii i ochrony środowiska,
25. edukacja w zakresie energii odnawialnej i samej energii odnawialnej w tym
propagowania jej stosowania,
26. wspieranie lokalnych inicjatyw zgodnych z celami Stowarzyszenia.
”

§2
Zmienia się zapisy paragrafu 16, którego dotychczasowa treść brzmiała:
„
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. uchwalanie Statutu stowarzyszenia i jego zmian,
2. wybór, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 23 ust. 3, oraz
członków Komisji Rewizyjnej (wybrane organy konstytuują się w ciągu 7 dni od daty
Walnego Zebrania),
3. wybieranie, zawieszanie i odwoływanie, w głosowaniu tajnym Prezesa stowarzyszenia i
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
4. uchwalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego,
5. uchwalanie planów działania stowarzyszenia i planów finansowych,
6. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, a także
podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia absolutorium
Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
7. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,
8. upoważnienie Zarządu do zaciągania kredytów, pożyczek i do ustanawiania gwarancji
bankowych,
9. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do innych organizacji,
10. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu odnośnie wykluczenia, skreślenia z listy
członków lub nie przyjęcia w poczet członków,
11. nadawanie godności członka honorowego stowarzyszenia,
12. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania oraz innych regulaminów
stowarzyszenia z wyłączeniem: regulaminu biura stowarzyszenia, zasad wynagrodzenia
pracowników Biura oraz regulaminów określających zakres działania oraz zakres
uprawnień i obowiązków kierujących zakładem stowarzyszenia,
13. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązywania stowarzyszenia,
14. rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
15. rozpatrywanie skarg członków stowarzyszenia na działalność Zarządu,
16. powoływanie i odwoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu
oraz decydowania w sporach pomiędzy członkami Zarządu,
17. podejmowanie uchwał w sprawie objęcia udziałów w spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością lub akcji spółki akcyjnej.
”

Nowa treść paragrafu będzie brzmiała:
„
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. uchwalanie Statutu stowarzyszenia i jego zmian,
2. wybór, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 23 ust. 3, oraz
członków Komisji Rewizyjnej (wybrane organy konstytuują się w ciągu 7 dni od daty
Walnego Zebrania),
3. wybieranie, zawieszanie i odwoływanie, w głosowaniu tajnym Prezesa stowarzyszenia i
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
4. uchwalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego,
5. uchwalanie planów działania stowarzyszenia i planów finansowych,
6. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, a także
podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia absolutorium
Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
7. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,
8. upoważnienie Zarządu do zaciągania kredytów, pożyczek i do ustanawiania gwarancji
bankowych,
9. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do innych organizacji,

10. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu odnośnie wykluczenia, skreślenia z listy
członków lub nie przyjęcia w poczet członków,
11. nadawanie godności członka honorowego stowarzyszenia,
12. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków, regulamin Wyboru
Organów, regulaminu Zarządu, regulaminu Komisji Rewizyjnej oraz innych regulaminów
stowarzyszenia z wyłączeniem: regulaminu biura stowarzyszenia, zasad wynagrodzenia
pracowników Biura oraz regulaminów określających zakres działania oraz zakres
uprawnień i obowiązków kierujących zakładem stowarzyszenia,
13. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązywania stowarzyszenia,
14. rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
15. rozpatrywanie skarg członków stowarzyszenia na działalność Zarządu,
16. powoływanie i odwoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu
oraz decydowania w sporach pomiędzy członkami Zarządu,
17. podejmowanie uchwał w sprawie objęcia udziałów w spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością lub akcji spółki akcyjnej.
”

§3
Zmienia się zapisy paragrafu 21, którego dotychczasowa treść brzmiała:
„
Zarząd jest organem wykonawczym stowarzyszenia, kieruje działalnością stowarzyszenia i
odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.
„

Nowa treść paragrafu będzie brzmiała:
„
1. Zarząd jest organem wykonawczym stowarzyszenia, kieruje działalnością
stowarzyszenia i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.
2. W innych sprawach, w których nie podejmuje się uchwały oraz niezastrzeżonych do
kompetencji innych organów Stowarzyszenia, Zarząd wydaje zarządzenia.

„

§4
Zmienia się zapisy paragrafu 22, którego dotychczasowa treść brzmiała:
„
Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
1. reprezentowanie interesów stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2. współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami
politycznymi i społecznymi oraz innymi instytucjami w sprawach dotyczących działalności
statutowej w tym zawieranie porozumień i umów o współpracy,
3. składanie sprawozdań z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu,
4. zwoływanie Walnych Zebrań i przygotowywanie wniosków na Walne Zebranie,
5. przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zebrania i innych aktów normatywnych w
tym regulaminów,
6. realizowanie uchwał i wniosków Walnych Zebrań,
7. przyjmowanie w poczet członków stowarzyszenia i skreślanie z listy członków
stowarzyszenia,
8. kierowanie bieżącą pracą stowarzyszenia,
9. organizowanie szkoleń oraz kursów,
10. wnioskowanie o nadanie odznak i przyznawanie nagród,
11. powoływanie i odwoływanie dyrektora biura oraz zatrudnianie i zwalnianie
pracowników Stowarzyszenia,
12. uchwalanie regulaminu i preliminarza wydatków Biura oraz zasad wynagrodzenia
pracowników Stowarzyszenia

13. realizacja programów i celów Stowarzyszenia,
14. zarządzanie majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełnianie swoich obowiązków
ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczo – finansowym, przy ścisłym
przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień statutu, uchwał Walnego Zebrania
Członków i regulaminów,
15. powoływanie i likwidowanie wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo zakładów
stowarzyszenia,
16. uchwalanie regulaminów określających zakres działania oraz zakres uprawnień i
obowiązków kierujących zakładem stowarzyszenia.
”

Nowa treść paragrafu będzie brzmiała:
„
Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
1. reprezentowanie interesów stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2. współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami
politycznymi i społecznymi oraz innymi instytucjami w sprawach dotyczących działalności
statutowej w tym zawieranie porozumień i umów o współpracy,
3. składanie sprawozdań z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu,
4. zwoływanie Walnych Zebrań i przygotowywanie wniosków na Walne Zebranie,
5. przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zebrania i innych aktów normatywnych w
tym regulaminów,
6. realizowanie uchwał i wniosków Walnych Zebrań,
7. przyjmowanie w poczet członków stowarzyszenia i skreślanie z listy członków
stowarzyszenia,
8. kierowanie bieżącą pracą stowarzyszenia,
9. organizowanie szkoleń oraz kursów,
10. wnioskowanie o nadanie odznak i przyznawanie nagród,
11. powoływanie i odwoływanie dyrektora biura oraz zatrudnianie i zwalnianie
pracowników Stowarzyszenia,
12. uchwalanie regulaminu i preliminarza wydatków Biura oraz zasad wynagrodzenia
pracowników Stowarzyszenia
13. realizacja programów i celów Stowarzyszenia,
14. zarządzanie majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełnianie swoich obowiązków
ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczo – finansowym, przy ścisłym
przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień statutu, uchwał Walnego Zebrania
Członków i regulaminów,
15. powoływanie i likwidowanie wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo zakładów
stowarzyszenia,
16. uchwalanie regulaminów określających zakres działania oraz zakres uprawnień i
obowiązków kierujących zakładem stowarzyszenia,
17. uchwalanie innych regulaminów stowarzyszenia nie zastrzeżonych do kompetencji
Walnego Zebrania Członków
”
§5

Zmienia się zapisy paragrafu 32, którego dotychczasowa treść brzmiała:

„
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej:
1. uchwały organów stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów,
2. głosowanie tajne zarządza się, jeżeli tak postanowione zostanie zwykłą większością osób
uprawnionych,
3. członkowie władz stowarzyszenia powiadamiani są o terminie, miejscu i porządku obrad
posiedzenia w sposób zwyczajowo przyjęty przez stowarzyszenie, nie później niż na 14 dni
przed zamierzonym posiedzeniem,

4. obrady organów stowarzyszenia są protokołowane, a do protokołu dołącza się teksty
podjętych uchwał.
„

Nowa treść paragrafu będzie brzmiała:
„
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej:
1. uchwały organów stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów,
2. głosowanie tajne zarządza się, jeżeli tak postanowione zostanie zwykłą większością osób
uprawnionych,
3. członkowie władz stowarzyszenia powiadamiani są o terminie, miejscu i porządku obrad
posiedzenia w sposób zwyczajowo przyjęty przez stowarzyszenie, nie później niż na 14 dni
przed zamierzonym posiedzeniem,
4. obrady organów stowarzyszenia są protokołowane, a do protokołu dołącza się teksty
podjętych uchwał.
5. do kworum liczy się Członków Stowarzyszenia reprezentowanych przez pełnomocnika.

„

§6
Załącznikiem do niniejszej uchwały jest statut Stowarzyszenia Tarnowska Organizacja
Turystyczna w nowej wersji – ze zmianami wprowadzonymi w dniu 16 marca 2018
roku.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje z dniem wprowadzenia wpisu
o zmianie Statutu Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZEBRANIA

…………………….

