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Rozdział I 
 

Postanowienia ogólne 

 

 

§ 1 

 
Stowarzyszenie nosi nazwę: Społeczny Komitet Odbudowy Klimka; w dalszej części statutu 
zwany jest  Komitetem. 
 

§ 2 

 
1. Terenem działania Komitetu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, Komitet  może 

prowadzić działalność także za granicą zgodnie z przepisami prawa danego państwa. 
2. Siedzibą władz komitetu jest miasto Grudziadz 

 
 

§ 3 

 
Komitet jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na podstawie przepisów obowiązującego 
prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 
Komitet jest kontynuatorem  tradycji i dorobku Towarzystwa  Upiększania Miasta  
założonego  w 1862 r  jako opiekuna Wzgórza Zamkowego w Grudziądzu . 
 
 

§ 4 

 
Komitet  może  powoływać oddziały i koła. 
 
                                                                          § 5 
Komitet może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o takich samych lub 
podobnych celach 
 
                                                                          § 6 
 
Komitet  ma prawo używać pieczęci i odznak organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami 
                                                                           
                                                                          § 7 
1. Komitet opiera swoja działalność na pracy społecznej ogółu członków; do prowadzenia 
swych spraw może zatrudnić pracowników. 
2 Komitet jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia  
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 
3. Komitet  prowadzi działalność pożytku publicznego społecznie użyteczną w sferze zadań 
publicznych. 
 
 

 

Rozdział II 
 

Cele i sposoby działania 
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§ 8 

 
Celem Komitetu jest podejmowanie działań i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do 
ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego  oraz pobudzanie  inicjatywy społecznej na rzecz 
ochrony i opieki nad zabytkami w tym  doprowadzenie do  rekonstrukcji  wieży zwanej 
„Klimek”, symbolu Grudziądza.  i obszaru wzgórza  zamkowego po badaniach 
archeologicznych.. 
 
 

§ 9 
 
 

Komitet realizuje swój cel w szczególności przez: 
1) uświadomienie społeczeństwu znaczenia dziedzictwa kultury jako ważnego 

wyznacznika tożsamości narodowej, 
2) propagowanie potrzeby opieki nad zabytkami i krajobrazem kulturowym oraz 

krzewienie wiedzy o zabytkach, 
3) otoczenie bezpośrednią opieką obiektów i zespołów zabytkowych  przez  członków 

Komitetu oraz podejmowanie prac konserwatorskich pod nadzorem państwowej  i 
samorządowej administracji konserwatorskiej. 

4) Informowanie  społeczeństwa o stanie zachowania obiektów i przedmiotów 
zabytkowych o podjętych staraniach  i wysiłkach zmierzających  do ich 
zabezpieczenia , oraz  interweniowanie w wypadku  zagrożenia  obiektów 
zabytkowych, 

5) współpracę z organami państwowymi i samorządowymi, zwłaszcza ze Służbą 
Ochrony Zabytków i Ochrony Środowiska, 

6) współpracę z fundacjami i stowarzyszeniami ,zwłaszcza regionalnymi ,organizacjami 
młodzieżowymi ,turystycznymi, zawodowymi i politycznymi,  

7) inicjowanie i prowadzenie prac i badań  oraz współpracę  z instytucjami  naukowymi, 
uczelniami, muzeami, bibliotekami i archiwami, 

8) prowadzenie działalności wydawniczej, wydawnictw edukacyjnych w zakresie historii 
i ochrony  dóbr kultury i sztuki , 

9) tworzenie  i pomnażanie funduszy przeznaczonych  na rewaloryzacje zabytków 
rekonstrukcję wieży  i obszaru  wzgórza zamkowego i działalność statutowa, 

10) nagradzanie ,wyróżnianie  oraz  występowanie z  wnioskiem  w sprawie  nagród za  
opiekę nad  zabytkami, 

11) współpraca  z odpowiednimi  instytucjami  i stowarzyszeniami  zagranicznymi  , 
12) współpraca ze środowiskiem nauczycielskim  i młodzieżą ,udzielenie  pomocy  

szkołom i organizacjom    młodzieżowym  w upowszechnianiu  wiedzy o zabytkach 
13) prowadzenie odpłatnej działalności  pożytku publicznego w zakresie: 

a /  inicjowanie i prowadzenie prac i badań  naukowych  oraz współpracy z 
instytucjami  naukowymi ,uczelniami ,muzeami ,bibliotekami  i archiwami, 
b/ organizacja i prowadzenie szkoleń  i kursów na temat  ochrony dóbr kultury i 
sztuki. 
c/   działalność wydawnicza w tym wydanie własnego biuletynu edukacyjnego w 
zakresie historii i ochrony dóbr kultury i sztuki 
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                                                             Rozdział III 
 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 
 
 

§  10 

 
Członkami Komitetu mogą zostać osoby fizyczne, prawne. Osoba prawna działa poprzez 
swojego przedstawiciela i może być jedynie członkiem wspierającym. 
 

 

§  11 

 
       1  .Członkowie Komitetu dzielą się na: 

- zwyczajnych, 
- wspierających 
- honorowych 

 
2  Członkiem zwyczajnym Komitetu z zastrzeżeniem  ust.3 -  może być pełnoletni 

obywatel RP a także cudzoziemiec popierający cele statutowe Komitetu, który  na 
podstawie  pisemnej deklaracji zostanie przyjęty przez Zarząd Komitetu .Tekst 
deklaracji ustala  Zarząd, zgodnie  z obowiązującymi przepisami. 

3 Członkiem zwyczajnym  Komitetu może być także  osoba małoletnia ,spełniająca 
warunki  przewidziane prawem, 

4 Członkiem wspierającym Komitetu może  być osoba  fizyczna  lub prawna , która 
zadeklaruje stałe poparcie  finansowe dla Komitetu i na podstawie  pisemnej 
deklaracji zostanie  przyjęta przez  Zarząd  

5 Godność członka  honorowego Komitetu  nadaje Walne Zgromadzenie  osobom  
szczególnie  zasłużonym w dziedzinie  opieki nad zabytkami  lub dla  rozwoju  
założonych celów  komitetu, 

6 Przy Komitecie mogą być afiliowane stowarzyszenia o podobnych celach, na 
podstawie dwustronnej umowy. 

 
                                                                     §  12 

 

 
1  . Członkowie  zwyczajni Komitetu mają prawo do: 

1) czynnego  i biernego wyboru do władz  Komitetu, 
2) brania udziału w zebraniach ,odczytach  i konferencjach oraz 

imprezach organizowanych  przez  Komitet, 
3) noszenia odznaki członkowskiej 
4) zgłaszania  wniosków dotyczących  działalności Komitetu; 
5) członkowie  małoletni poniżej 16 lat nie mają prawa określonego w 

ust.1 pkt 1 i nie  biorą udziału w głosowaniach na walnych 
Zebraniach Komitetu 
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§  13 
        
 
      1.     Członkowie zwyczajni mają obowiązek; 

                          1)   Przyczyniania się do realizacji celów Komitetu, 
                          2)     Brania udziału w zebraniach i pracach Komitetu 
                          3)     Przestrzegania postanowień  statutu i uchwał władz Komitetu 
                          4)    Opłacenia  wpisowego członkostwa w Komitecie 
3. W uzasadnionych  przypadkach Zarząd Komitetu  ma prawo  zwolnić  członka  
       z  obowiązku opłacenia  wpisowego  członkostwa 
 

 
 

§ 14 

 
Członkowie wspierający mają prawo: 

1) uczestniczenie w   Walnych Zebraniach  Komitetu z  głosem doradczym( osoba 
prawna za pośrednictwem swojego przedstawiciela), 

2) korzystania z pomocy i urządzeń Komitetu na zasadach określonych przez Zarząd . 
                                                                        
                                                                       §  15 
 
Członkowie wspierający mają obowiązek: 

1) popierania  działalności Komitetu, 
2) regularnego opłacania zadeklarowanej składki. 

 
§ 16  

 
Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych ,są  natomiast 
zwolnieni od obowiązku opłacania składek. 
                                                                      

 

                                                                        § 17 

 
Członkostwo  zwyczajne ustaje w razie: 

1) dobrowolnego zgłoszenia  Zarządowi, 
2) skreślenia przez Zarząd  z listy członków z powodu nieopłaceniu wpisowej składki 

członkowskiej lub  nie brania  udziału w pracach Komitetu ponad jeden rok. 
3) Wykluczenia  przez Zarząd  za działalność  na szkodę Komitetu, bądź  nie 

przestrzeganie  postanowień statutu lub w wypadku skazania  prawomocnym 
wyrokiem  sądu powszechnego na karę  dodatkową utraty praw publicznych, 

4) Śmierci członka, 
5) Członkostwo wspierające ustaje w razie  skreślenia  przez Zarząd  z powodu 

nieopłacenia  zadeklarowanej składki wpisowej za okres ponad  1 roku  lub utraty 
osobowości prawnej. W stosunku do  członków  wspierających  będących  osobami 
fizycznymi  stosuje się  odpowiednie  postanowienia  ust.1 

6) Jeżeli członek zwyczajny Komitetu  niedopełnieniem obowiązków  wynikających  ze  
statutu lub będąc  członkiem jego władz, swoim  postępowaniem  i zaniedbaniem  
narazi  Komitet  na szkody materialne  lub  naruszenie  dobrego imienia ,może  być  
przez Zarząd  wykluczony lub ukarany zakazem pełnienia  funkcji przez okres  3 lat . 
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                                                                 § 18 
                                     

1. Członkowi skreślonemu bądź wykluczonemu za działalność na szkodę 
Komitetu lub nieprzestrzeganie jego statutu przysługuje w terminie  30 dni od 
daty powiadomienia  o skreśleniu lub wykluczeniu, prawo wniesienia  
odwołania  do Zarządu .Od  decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania  do 
Walnego Zebrania ,którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. 

 
2. Członek  skreślony z powodu niepłacenia wpisowej składki może  być 

przywrócony w prawach członkowskich po uiszczeniu zaległych składek 
 

 

Rozdział IV 
 

Władze naczelne Komitetu 
 

§ 19 

 
Władzami naczelnymi Komitetu są: 
    1)Walne Zebranie  
    2) Zarząd Komitetu, zwany dalej Zarządem, 
    3) Komisja Rewizyjna. 
 
 

§ 20 
Kadencja władz Komitetu trwa 3 lat. 
 
 

§ 21 

 
1. Uchwały władz Komitetu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów 
    przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania z  
    wyjątkiem spraw personalnych. 
2. W razie równości głosów  decyduje głos przewodniczącego. 
3. Głosowanie tajne odbywa się na wniosek co najmniej 1/5 uprawnionych  do głosowania. 
 
 

§ 22 

 
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Komitetu. 
2. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem decydującym wszyscy członkowie zwyczajni  
3. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
4. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku. 
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: 

a) z własnej inicjatywy, 
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 
c) na wniosek co najmniej 1/10 ogólnej liczby członków Komitetu. 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w ciągu 30 dni od daty złożenia 
    żądania lub wniosku.    
7. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków 
    nie później niż 7 dni przed terminem. 
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§ 23 

 
Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

1) wytyczenie ogólnego kierunku działalności Komitetu zgodnie ze Statutem i 
uchwałami, 

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej oraz decydowanie o udzieleniu absolutorium Zarządowi, 

3) wybór w głosowaniach tajnych:  
               a) przewodniczącego  Zarządu, 
               b) pozostałych członków Zarządu,  
               c) członków Komisji Rewizyjnej 

4) uchwalanie poprawek do Statutu, 
5) Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie w  

obecności co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, a w 
drugim terminie - niezależnie od liczby obecnych, z wyjątkiem §29 i 30. 

 
 
 
 

§ 24 

 
1. W skład Zarządu Komitetu wchodzi  3-6 osób, w tym  przewodniczący, sekretarz  
     i  skarbnik. 
2. W zebraniach Zarządu Komitetu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie 
     Komisji Rewizyjnej. 
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. 
 
 
 

§25 

 

 

 
Do kompetencji Zarządu Komitetu należy: 

1) reprezentowanie Komitetu na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
2) uchwalanie rocznych planów pracy oraz preliminarzy dochodów i wydatków, 
3) zarządzanie majątkiem  i funduszami  Komitetu 
4) kierowanie działalnością Komitetu zgodnie ze Statutem i wytycznymi Walnego 

Zebrania, 
      5) zwoływanie Walnego Zebrania i składanie na nim sprawozdania z działalności  
           Komitetu, 

6) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz skreślanie z listy 
członków  

7)  podejmowanie wszelkich innych prac i przedsięwzięć zmierzających do 
urzeczywistnienia celu Komitetu, w tym także wyłonienie ośrodka badawczego. 

 
 
 

 

§ 26 
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1. Komisja Rewizyjna Komitetu składa się z 3 członków. Członek  Komisji 

Rewizyjnej  nie może  piastować innych funkcji statutowych w Komitecie, 
2. Komisja Rewizyjna  wybiera ze swego grona  przewodniczącego i sekretarza, 
3. Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej  należy: 

1) kontrola całokształtu działalności Komitetu nie rzadziej  niż  raz  w roku, 
2) kontrola dokumentów  finansowych  i kasowych 
3) składanie sprawozdań z działalności  kontrolnych  podczas Walnego 

Zgromadzenia, 
4) występowanie  z wnioskiem o absolutorium  dla Zarządu, 
5) występowanie z wnioskiem o zwołanie  nadzwyczajnego Zgromadzenia , 

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają  zwykłą większością głosów  przy  
      obecności co najmniej   2 członków 
5. Członkowie Komisji  Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia  z tytułu 

udziału w pracach tego organu , mogą  natomiast otrzymywać  zwrot  
uzasadnionych  kosztów  związanych  z uczestnictwem w pracach tego organu, 

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej  nie mogą pozostawać w żadnym  stosunku 
pokrewieństwa ,powinowactwa lub  podległości z tytułu  zatrudnienia  wobec 
członków   Zarządu 

7. Członkiem Komisji Rewizyjnej  nie może być osoba ,która  była  skazana  
prawomocnym  wyrokiem  sądu za przestępstwo z winy umyślnej. 

. 
 
 

 
 
                                                               Rozdział V 

 

Majątek i fundusze  komitetu 
 

 
§ 27 

 
1.Na majątek Komitetu  składają się  ruchomości ,nieruchomości i fundusze 
2.Na fundusze Komitetu składają się : 

1)  wpisowe ,składki członkowskie, 
2) darowizny, zapisy, spadki i dotacje oraz nawiązki  orzekane przez sądy,. 
3) wpływy z działalności statutowej i majątku nieruchomego oraz imprez 

organizowanych  przez Komitet na podstawie  obowiązujących przepisów, 
4) wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego. 
 

 

§ 28 
 

1) Dochody osiągnięte przez Komitet z działalności odpłatnej pożytku publicznego służą 
wyłącznie  realizacji jego celów statutowych i zadań publicznych, 

2)  W Komitecie zabrania się: 
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania  zobowiązań majątkiem Komitetu w 

stosunku do jego członków ,członków  organów  lub pracowników oraz osób, 
z którymi członkowie  lub pracownicy  pozostają w związku małżeńskim  albo 
w stosunku pokrewieństwa  lub powinowactwa w linii prostej lub  linii bocznej 
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do drugiego  stopnia albo są związani z  tytułu przysposobienia, opieki lub 
kurateli, zwanej dalej „ osobami bliskimi” 

2) przekazywania  majątku  Komitetu  na rzecz  jego członków,  członków  
organów  lub  pracowników  oraz ich osób bliskich  na zasadach  innych  niż  
w stosunku  do osób trzecich, przede  wszystkim  jeżeli  to przekazanie 
następuję  bezpłatnie  lub na preferencyjnych warunkach, 

3) wykorzystywania  majątku na rzecz  członków ,członków  organów lub 
pracowników oraz  ich  osób bliskich, na zasadach  innych  niż  w stosunku  do 
osób trzecich 

4) zakupu na szczególnych  zasadach towarów  lub usług od podmiotów , w 
których  uczestniczą członkowie  Komitetu , członkowie  jego organów  lub 
pracownicy oraz ich  osoby bliskie. 

 

 

 

§ 29 

 

 
1. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych Komitetu, wymagane są 
    podpisy dwóch członków Zarządu, w tym przewodniczącego. 
 

 
 

 
Rozdział VI 

 
Zmiana Statutu i rozwiązanie się Komitetu 

 
 

§ 30 

 
Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów  
przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. 

 
 

§ 31 

 
1. Uchwałę o rozwiązaniu się Komitetu podejmuje Walne Zebranie bezwzględną większością 
    głosów przy obecności co najmniej  ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. 
2. Uchwała o rozwiązaniu się Komitetu powinna określać przeznaczenie majątku Komitetu. 
3.,  Uchwałą Walnego Zebrania Komitet  może  przekształcić  się w inne stowarzyszenie 
działające na rzecz Grudziądza. 


