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Rozdział  - I 

Nazwa, teren działania, siedziba 
i charakter prawny Towarzystwa 

 
§1 

 

Towarzystwo Wędkarskie „TON”, zwane dalej Towarzystwem działa na podstawie ustawy z dnia 7 
kwietnia 1989 roku. Prawo o Stowarzyszeniach - Dz. U. z 1989 roku nr 20 poz. 104 z późniejszymi 
zmianami, oraz na podstawie niniejszego Statutu. 

 § 2 
 

1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Gminy Goleszów. 
2. Siedzibą Towarzystwa jest miejscowość Goleszów gmina Goleszów woj. śląskie. 
 

§ 3 
 

Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych 
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w 
Bielsku-Białej ul. Bogusławskiego 24 i podlegającym swej działalności przepisom prawa. 

§ 4 
 

Towarzystwo używa nazwy, godła i pieczęci w/g wzorów ustalonych przez Zarząd Towarzystwa. 

Rozdział - II 

Cele i sposoby działania Towarzystwa Wędkarskiego „TON” 

 

§ 5 
 

Celem Towarzystwa jest: 
1.  Organizacja wędkarstwa i sportu wędkarskiego 
2.  Stwarzanie swym członkom oraz ich rodzinom dogodnych warunków wędkowania i rekreacji 
3.  Racjonalnie wykorzystywania i ochrona wód pozostających w użytkowaniu Towarzystwa 
4.  Ochrona przyrody i rozwijanie znajomości zasad gospodarki rybnej oraz umiejętności sportowych 
5.  Kształtowanie etyki wędkarskiej 
 

§ 6 
 

Cele określone w $5 Towarzystwa realizuje poprzez: 
1. Reprezentowanie wędkarzy w nim zrzeszonych wobec władz administracyjnych i samorządnych 

Gminy Goleszów, a także współpracę z nimi. 
2. Organizowanie zawodów, imprez i konkursów wędkarskich oraz uczestniczenie w takich zawodach w 

kraju i za granicą. 
3. Ochronę wód przed zanieczyszczeniami, kłusownictwem i innymi szkodami. 
4. Upowszechnianie sportu, turystyki i wypoczynku wędkarskiego wśród miejscowego społeczeństwa. 
5. Współpracą z organami samorządu lokalnego i administracji w zakresie ochrony przyrody i innymi 

kołami wędkarskimi oraz uczestnictwa w akcjach ekologicznych. 
6. Organizowanie dochodowych imprez i działań związanych z realizacją celów Towarzystwa oraz 

działalności gospodarczej. 
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§ 7 
                                       

W swej działalności Towarzystwo opiera się na dobrowolnej pracy swych członków, sympatyków oraz 
pomocy udzielanej w ramach realizacji zadań zleconych przez gminę Goleszów, na pomocy udzielonej 
przez członków wspierających oraz inne osoby fizyczne i prawne, a także na dochodach z imprez 
zorganizowanych przez Zarząd Towarzystwa i  z działalności gospodarczej. 

 

Rozdział - III 

Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki 

 

§ 8 
 

1. Członkostwo Towarzystwa jest dobrowolne 
2. Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 

1.  zwyczajnych 
2.  honorowych 
3.  wspierających 

 
§ 9 

 

 
1 Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być: 

1. osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, zna i uznaje Statut, cele Towarzystwa oraz uiściła 
wpisowe, opłaciła składkę członkowską określonej wysokości i posiada Kartę Wędkarską 

2. małoletni w wieku od 16 do 18 lat, który ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych zna i 
uznaje Statut, cele Towarzystwa oraz uiścił składkę na zarybianie w określonej wysokości, 
odpracował obowiązujący czyn społeczny i posiada Kartę Wędkarską. 

2 Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba, której Walne Zebranie Towarzystwa przyzna 
ten tytuł w uznaniu zasług dla rozwoju Towarzystwa Wędkarskiego „TON”. Członek honorowy 
posiada wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego za wyjątkiem biernego prawa wyborczego. 

3 Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub organizacja, która finansowo lub w inny 
sposób wspiera działalność Towarzystwa. 

4 Członkami Towarzystwa nie mogą być osoby pozbawione praw publicznych. 
 

§ 10 
 

O przyjęciu w poczet członków Towarzystwa decyduje Zarząd. Decyzja odmowna odnośnie przyjęcia do 
T. W.  „TON” jest ostateczna i nie musi być umotywowana ani nie podlega zaskarżeniu. 

 

§ 11 

 

 Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo: 
1.  Uczestniczyć w Walnym Zebraniu członków Towarzystwa i wykonywać na nim prawo głosu 
2.  Wybierać i być wybieranym do wszystkich władz i organów Towarzystwa  z tym, że w składzie 

Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa większość stanowić muszą członkowie o pełnej 
zdolności do czynności prawnych. 

3.  Kierować postulaty i wnioski do władz Towarzystwa, poddawać krytyce ich działalność oraz 
zwracać się do nich z pytaniami, skargami i żądać odpowiedzi. 

4.  Korzystać zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd z wód i urządzeń będących w 
dyspozycji Towarzystwa. 
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   Członkowie honorowi i wspierający mają prawo brania udziału w obradach Walnego Zebrania i 

Zebrania Zarządu Towarzystwa na zaproszenie tych władz. Członkom honorowym może być 
przyznane przez Zarząd upoważnienie określone w $11 pkt 4. 

 
§ 12 
 

Członek zwyczajny Towarzystwa ma obowiązek: 

1.  Przestrzegać postanowień niniejszego Statutu, przepisów i uchwał władz Towarzystwa oraz 
regularnie płacić składki członkowskie. 

2.  Przestrzegać przepisów o rybołówstwie i ochronie przyrody oraz regulaminów Towarzystwa. 
3.  Pogłębiać wiedzę i praktykę wędkarską poprzez czynny udział w szkoleniach, zawodach i 

imprezach organizowanych przez Towarzystwa. 
4.  Brać czynny udział w pracach i akcjach Towarzystwa. 
5.  Uczestniczyć w Walnych Zebraniach i innych zebraniach organizowanych przez Zarząd. 
6.  Dbać o dobre imię Towarzystwa Wędkarskiego „TON” 

 
§ 13 

 

Członek Towarzystwa naruszający obowiązki określone w $12 może być ukarany przez Zarząd 
Towarzystwa jedną z następujących kar: 

 
1.  upomnienia 
2.  nagany 
3.  cofnięcie przyznanego przez Towarzystwo zezwolenia na wędkowanie na czas określony. 
4.  wykluczenia z Towarzystwa 

 

 Od orzeczenia Zarządu Towarzystwa o ukaraniu karami pkt. 1-3 członek ma prawo odwołać się w 
terminie 14 - dniowym od daty doręczenia mu orzeczenia do Komisji Rewizyjnej Towarzystwa. Uchwała 
Komisji Rewizyjnej w tej sprawie jest ostateczna. Od orzeczenia Zarządu Towarzystwa o ukaraniu karą 
wykluczenia z Towarzystwa członek ma prawo odwołać się do walnego zebrania członków Towarzystwa. 
Skreślenie z ewidencji kar o których mowa w pkt. 1,2 następuje po roku od daty orzeczenia kary. 

 
§ 14 

 

Członkostwo ustaje w skutek:  

1.  Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Towarzystwa. 
2.  Nie zapłacenie składek i innych opłat w oznaczonym terminie. 
3.  Wykluczenia z Towarzystwa. 
4.  Śmierci 

 
Ponowne przyjęcie do Towarzystwa osoby, która została wykluczona, może nastąpić po upływie 2 lat od 
daty uprawomocnienia się orzeczenia o wykluczeniu. 

Rozdział - IV 

Władze Towarzystwa, ich organizacja i kompetencje.     

 
§ 15 

 

Władzami Towarzystwa  są: 

1.  Walne Zebranie członków Towarzystwa 
2.  Zarząd 
3.  Komisja Rewizyjna 
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Walne Zebranie. 

 

§ 16 
 

1.  Walne Zebranie stanowią wszyscy członkowie Towarzystwa. 
2.  W walnym Zebraniu mają prawo brać udział członkowie honorowi i wspierający oraz inne osoby 

zaproszone - z głosem doradczym.  
3.  Do kompetencji Walnego Zebrania oprócz spraw określonych ustawą oraz wymienionych odrębnie w 

Statucie należy : 
 1 . uchwalanie zmian i uzupełnień Statutu     

      2. uchwalanie programu działania Towarzystwa 
 3. wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu 

      4. wybór i odwoływanie wybranych  przez Prezesa członków do pracy w Zarządzie,  
 5. wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej 

6. przeprowadzanie wyborów uzupełniających do Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej  
     7. rozpatrywanie i ocena działalności Towarzystwa na podstawie sprawozdań Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej 

     8.udzielanie Zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy        
     9. decydowanie o rozwiązaniu Towarzystwa 

     
 

§ 17 
 

Walne Zebranie obraduje: 
1.  Raz na rok - na sesji zwyczajnej zwoływanej przez Zarząd  na termin nie późniejszy niż do 30 kwietnia 

każdego roku kalendarzowego 
2.  Na sesjach nadzwyczajnych - zwoływanych przez Zarząd w sprawach wymagających niezwłocznego 

postanowienia z inicjatywy samego Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, a ponadto także na pisemne 
żądanie co najmniej 30% członków zwyczajnych. Zarząd obowiązany jest zwołać nadzwyczajną sesję 
Walnego Zebrania w ciągu 1 - go miesiąca od daty zgłoszenia żądania przez Komisję Rewizyjną lub 
wymaganą liczbę członków. W przypadku nie zwołania Walnego Zebrania w tym terminie przez 
Zarząd a także w terminie określonym w ust.1 - Walne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna. 

 
 

§ 18 
 

Walne Zebranie podejmuje uchwały : 

1.  zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych  
2.  bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych - w 

sprawach dotyczących zmiany lub uzupełnienia Statutu i rozwiązania Towarzystwa.  
3.  uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, jednakże na żądanie co najmniej 1/10 obecnych członków 

uprawnionych do głosowania - Przewodniczący zarządza głosowanie tajne 
4.  członka do władz Towarzystwa wybiera się  z obecnych członków na zebraniu , jednakże 

dopuszczalny jest wybór nieobecnego po przedstawieniu jego pisemnej zgody na kandydowanie. 
5.  Zarząd może postanowić i podać do wiadomości członkom w zawiadomieniach o zwołaniu Walnego 

Zebrania, że w przypadku braku quorum, Walne Zebranie obradować będzie w drugim terminie, nie 
wcześniejszym jednak niż po upływie 1/2 godz. od pierwszego terminu. W drugim terminie uchwały 
Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów obecnych uprawnionych do głosowania, bez 
względu na ilość obecnych. 

6.  postanowienia ust.5 nie mają zastosowania w przypadku rozpatrywania przez Walne Zebranie spraw 
określonych w pkt.2.         

 
§ 19 

 

Sposób powiadamiania członków o Walnym Zebraniu, jak również sposób i tryb obradowania Zebrania 
szczegółowo określa regulamin Walnego Zebrania uchwalony przez Walne Zebranie członków. 
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Zarząd 

 

§ 20 
 

Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy: 
1.  uchwalanie planu działania Towarzystwa oraz budżetu 
2.  wykonywanie uchwał Walnego Zebrania 
3.  zarządzanie majątkiem i finansami Towarzystwa 
4.  zagospodarowywanie i ochrona wód Towarzystwa przed wszelkimi szkodami, a w szczególności 

przed zanieczyszczeniem i kłusownictwem 
5.  organizowanie sportu wędkarskiego i rekreacji 
6.  opracowywanie i składanie sprawozdań z działalności Towarzystwa 
7.  prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Towarzystwa 
8.  organizowanie prac przy porządkowaniu akwenów użytkowanych przez Towarzystwo i terenów 

przyległych oraz innych obiektów Towarzystwa 
9.  przyjmowanie nowych członków 
10. rozpatrywanie spraw spornych pomiędzy członkami Towarzystwa wynikającymi z działalności 

Towarzystwa 
11. orzekanie o ukaraniu członków w sprawach określonych w $13 Statutu 
12. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu 
13. ustalanie składek członkowskich i zarybieniowych 
14. organizowanie imprez dochodowych  
15. wykonywanie innych czynności reprezentacyjnych, zarządzających i kontrolnych nie zastrzeżonych do 

kompetencji pozostałych organów Towarzystwa 
 

 
§ 21 
 

Zarząd Towarzystwa składa się z 7-miu członków w tym : 
1.  Prezesa 
2.  Sekretarza 
3.  Skarbnika 
4.  Kapitana sportowego 
5.  Dwóch gospodarzy 
6.  Członka Zarządu 
Funkcję Wice Prezesa może sprawować dodatkowo członek pełniący inną funkcję w Zarządzie z 
wyjątkiem skarbnika  
 

§ 22 
 

Zarząd obraduje i podejmuje uchwały na zebraniach odbywanych według potrzeb, nie rzadziej jednak niż 
1 raz na kwartał. 

§ 23 

 

Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień każdego z członków Zarządu ustanawia regulamin Zarządu 
opracowany i uchwalony przez Zarząd. 

§ 24 

 

Uchwały  Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% członków. 
Głosowanie odbywa się jawnie o ile Zarząd nie uchwali tajnego głosowania w konkretnej sprawie. 
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§ 25 
 

1.  Kadencja Zarządu trwa 3  lata począwszy od marca 2002r 
2.  W razie   zmniejszenia się liczby członków Zarządu w toku kadencji o więcej niż 3 osoby, Zarząd jest 

obowiązany zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie celem przeprowadzenia wyborów. Do czasu 
przeprowadzenia tych wyborów  Zarząd może działać w zmniejszonym składzie, ustaliwszy w drodze 
uchwały przejęcie przez czynnych członków Zarządu zadań i kompetencji tych członków, których 
działalność w Zarządzie ustała.  

3.  W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu o mniej niż 3 osoby Prezes ma prawo 
powołać do pracy w Zarządzie  do czasu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na następnym 
Walnym Zebraniu, innego członka Towarzystwa, który jednak nie posiada prawa głosu  przy 
podejmowaniu  uchwał.  

 

Komisja Rewizyjna 

 

§ 26 
 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Towarzystwa należy: 

1. kontrolowanie działalności Zarządu pod względem zgodności z prawem, Statutem i uchwałami 
Walnego Zebrania 

2.  przedkładanie Walnemu Zebraniu wniosków o przedmiocie udzielania absolutorium Zarządowi za 
okres sprawozdawczy          

3 .  kontrolowanie działalności finansowej i gospodarczej Towarzystwa oraz badanie wykonania budżetu 

4.  opiniowanie i badanie pod względem zgodności z prawem i stanem faktycznym sprawozdań 
finansowych Zarządu 

5.  rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Zarządu Towarzystwa o ukaraniu karami określonymi w $13 pkt 
1-3 Statutu   

6.  inne uprawnienia zastrzeżone przez Statut do kompetencji Komisji Rewizyjnej.  
 
 

§ 27 
 

1.  Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem 
doradczym 

2.  Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu i badania wszelkich dokumentów Towarzystwa dotyczących 
jego działalności finansowej, gospodarczej i organizacyjnej. 

 

§ 28 
 

1.  Komisja Rewizyjna składa się z 3-ch członków t.j: Przewodniczącego, Z-cy Przewodniczącego i 
Sekretarza 

2.  W przypadku zmniejszenia się składu Komisji o więcej niż 1 członka Zarząd zwołuje Nadzwyczajne 
Walne zebranie w trybie określonym w $17 pkt.2 Statutu  

3.  W przypadku zmniejszenia się składu Komisji o 1 członka Komisja pracuje w zmniejszonym składzie, 
ustaliwszy w drodze uchwały przejęcie przez pozostałych członków zadań i kompetencji członka, 
którego działalność ustała do czasu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na następnym 
Walnym Zebraniu 

 
§ 29 

 

Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata z uwzględnieniem zapisu w $25 ust.1 niniejszego Statutu. 
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§ 30 

 

Organizację pracy i sposób działania Komisji Rewizyjnej określa szczegółowo regulamin Komisji 
Rewizyjnej uchwalony przez tę Komisję. 

Rozdział - V 

Majątek Towarzystwa  

 

§ 31 
 

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości, gotówka i papiery wartościowe. 

Na fundusze Towarzystwa składają się: 

1.  wpisowe oraz wpływy z opłat wnoszonych przez członków 
2.  dotacje i subwencje 
3.  wpływy z własnej działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami 
4.  darowizny i zapisy 
5.  inne wpływy i dochody Towarzystwa 
 

 
§ 32 

 

Fundusze przeznaczone są wyłącznie na finansowanie działalności statutowej Towarzystwa. 

 
§ 33 

 

Do skuteczności czynności prawnych dokonywanych w imieniu Towarzystwa w zakresie jego praw i 
obowiązków majątkowych konieczne jest współdziałanie co najmniej 2 członków Zarządu w tym Prezesa 
lub Wice Prezesa i Skarbnika. 

Rozdział - VI 

Rozwiązanie Towarzystwa 

 

§ 34 
 

Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej w trybie 
określonym w $18 pkt.2 Statutu. 

 

§ 35 

 

1.  Likwidatorami Towarzystwa stają się członkowie Zarządu chyba, że Walne Zebranie podejmujące 
uchwałę o rozwiązaniu postanowi inaczej, dokonując wyboru innego likwidatora lub likwidatorów. 

2.  Walne Zebranie może dokonać wyboru likwidatora spośród osób  nie będących członkami 
Towarzystwa. 

3.  W razie rozwiązania Towarzystwa przez Sąd - w przypadkach prawem przewidzianych - likwidację 
zarządza Sąd wyznaczając likwidatora. 
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§ 36 
 

Majątek zlikwidowanego Towarzystwa przeznacza się w pierwszej kolejności na koszty likwidacji, w 
następnej kolejności na: 

1.  zaspokojenie roszczeń innych wierzycieli, którzy oddali Towarzystwu w formie prawem przewidzianej 
do użytkowania majątek nieruchomy lub ruchomy. 

2.  na inne cele określone w uchwale Walnego Zebrania postanawiającej likwidację Towarzystwa 
 
 

Rozdział -VII 

Postanowienia końcowe     

 
§ 37 

 
Rokiem budżetowym Towarzystwa jest rok kalendarzowy. 

 
§ 38 

 
Preliminarz budżetu Zarząd uchwala na swoim pierwszym zebraniu w roku kalendarzowym. 

 

§ 39 
 

Towarzystwo dokonuje ogłoszeń w sposób ustalony uchwałą Walnego Zebrania. 

 
§ 40 

 

W sprawach nie objętych postanowieniami niniejszego Statutu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
7 kwietnia 1989r.-Prawo o Stowarzyszeniach z późniejszymi zmianami. 

    
 § 41 

 

W sprawach spornych Towarzystwa, które nie należą z mocy Statutu do kompetencji Zarządu, decyzje 
podejmuje Walne Zebranie. 

Statut Towarzystwa Wędkarskiego „TON” w Goleszowie  przyjęto na Nadzwyczajnym Walnym 
Zebraniu  członków w dniu  6 września 1997r. ze zmianami przyjętymi na Walnym Zebraniu 
członków Towarzystwa w dniu 03.03.2001r. 

Przyjęte zmiany wchodzą w życie z dniem 01.03.2002r. 

 
 

Goleszów, dnia 03 marca 2001r.                                                            Podpisy członków Zarządu 


