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STATUT
STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILOW B
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Rozdział 1 Postanowienia ogólne

s1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę. Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B i moze uzywac Skrótu
,,sTTB".
2' Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Po|skiej
3' Siedzibą Stowazyszenia jest miasto Łódz.
4. StowarŻyszenie jest Zawiązane na czas nieograniczony' Posiada osobowośc prawną na
mocy postanowień ustawy dnia 7 kwietnia 1989 r' Prawo o stowarzyszeniach (t'j. DZ' U.
z 2019 r ' poz' 713 z poźn. zm ') oraz niniejszego statutu'
5' Stowarzyszenie może prowadzió działalnośó gospodarczą, według ogólnych zasad
okreśIonych w odrębnych przepisach' Dochód z działalnościgospodarczej słuzy do
rozwoju Stowarzyszenia oraz realizaĄi celów statutowych i nie moze być przeznaczony
do podziału między jego członków'
6. Stowarzyszenie moze należeć do innych krajowych międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.

Rozdział 2 Ce|e i sposoby realizacji
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1. Umozliwianie dostępu do programów telewizyjnych jak i innych sygnałów emitowanych
ze studia włącznie z dostępem do lnternetu, oraz rozwój instalacji kab|owej
z Wykorzystaniem wszelkich moż|iwościrozwojowych włącznie z działalnością
o charakterze multimedialnym.
2. Działalnośćkultura|na' oŚWiatowa oraz wspierająca inicjatywy społeczne'
3' Podejmowanie działań wynikających z potŻeb ku|turalno-społecznych Członków
Stowarzyszenia.
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Stowarzyszenie rea|izuje swoje cele poprzez.

1)

2)
3)
4)
5)

organizowanie

i

prowadzenie pzedsięWzięó związanych

z

emisją programu

osiedlowego.
Redagowanie i upowszechnianie własnej strony internetowejNawiązywanie współpracy z instytucjami i organizacjami realizu.lącymi działania
zbieŻne
z celami Stowarzyszenia.
Prowadzenie działalnościgospodarcze.J W ce|u pozyskania środków flnansowych
niezbędnych d Ia prawidłowej realizaĄi ce|ów statutowych.
Do realizacji ce|óW stowarzyszenie moze zatrudniaÓ pracowników.
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Rozdział 3 Członkowie Stowarzyszenia

s4

1'
2'

Członkiem Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne.
Stowarzyszenie poslada członków'
a) Zwykłych,
b) Honorowych.
3' Członkiem zwykłym Stowarzyszenia moze byc kazda osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolnośó do czynności prawnych' akceptująca postanowienia Statutu' która złozy
pisemną dekiarację i rekomendację dwÓch członków Stowarzyszenia'
4' PrzYjęcia nowych członków dokonuje Zaząd uchwałą podjętą nie póżniej niŻ w ciągu
dwóch miesięcy od daty złozenia dek|aracji'
5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia moze być osoba fizyczna' która wniosła wybitny
Wkład W działa|nośći rozwój Stowarzyszenia'
6' członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków
na wniosek Zarządu albo co najmniej 10 członków Stowazyszenia'
7. Członkowie zwyczĄni ma'ją prawo do:
a) korzystania z dorobku iwszelkich form działa|nościStowarzyszenia,
b) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalnościStowarzyszenia.
8' Członkowie zwycząni mają obowiązek:
a) brania udziału w działainościStowarzyszenia i w realizacjijego celów'
b) uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
c) pzestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d) reguIarnego opłacania składek'
9' Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz Czynnego prawa wyborczego' mogą
jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych Władzach Stowarzyszenia, poza
tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni '
10' Członkowie honorowi są zobowiązani do przestrzegania statutu oraz uchwał władz
Stowarzyszenia' są zwo|nieni ze składek członkowskich.
11. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek
a) złoŻonej na ręce Zarządu dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależnoścido
Stowarzyszenia,
b) Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej'
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego Wyroku sądu,
d) wyk|uczenia przez Zarząd:
. z powodu nieusprawiecjiiwionego za|egania z opłatą składek członkowskich pzez
co najmniej pół roku,
. z powodu raŻąCego naruszenia statutu oraz nieprz estrzegania uchwał władz
Stowarzyszenia,
. działaniu na szkodę Stowarzyszenia,
:

.

udostępniania sygnału osobom nieuprawnionym' zajmującym

inny

lokaI

mieszkalny lub uzytkowy.

12' od uchwałY Zarządu w sprawie wyk|uczenia z członkostwa w Stowarzyszenlu
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty
doręczenia stosownej uchwały' odwołanie jest rozpatrywane na najblizszym Wa|nym
Zebraniu Członków, zaśUchwała Wa|nego Zebrania Członków jest ostateczna'
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Rozdział 4 Władze Stowarzyszenia

Władzami Stowarzyszenia są:
1 - Walne Zebranie Członków'
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizylna.

1.
2.
3.

45.
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Władze Stowarzyszenia Wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu
jaWnym' zwykłą większością głosóW'
Walne Zebranie Członków moze zdecydowaó o przeprowadzeniu głosowania tajnego'
W razie, gdy skład Zaządu |ub Komisji Rewizyjnej u|egnie zmniejszeniu w czasie
trwania kadencji ponizej 3 członków' uzupełnienie ich składu moze nastąpic W drodze
kooptacji, której dokonują pozostaIi członkowie organu' który uległ zmniejszeniu.
Kooptacja jest skuteczna do dnia najb|izszego Walnego Zebrania Członków' które
zobowiązane jest dc uzupełnienia składu organu. W trybie kooptacji mozna powcłaó nie
więcej niz połowę składu organu'
Kadenc]a Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 5 |at.
Szczegółowe zasady działania władz Stowarzyszenia określająich regulaminy określane
przez poszczególne organy Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków

'1.

2'
3.
4'
5.
6'
7'

8.
9'
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Najwyzszą władzą Stowazyszenia jest Walne Zebran je Członków.
Walne zebranie Członków moze byó zwyczĄne i nadzwy czajne '
ZwyczĄne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku do 30 czerwca, jako
sprawozdawcze, i co pięó lat, jako sprawozdawczo-wyborcze.
Zarząd zawladamia członków o jego terminie' miejscu co najmniej na 14 dni przed
terminem Walnego Zebrania Członków' poprzez umieszczenie planszy na telewizyjnym
kanale informacyjnym oraz stronie internetowej Stowarzyszenia.
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym' zwykłą
większością głosóW' przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie.
W drugim terminie uchwały Wa|nego zebrania Członków zapadają bez Względu na
|iczbę obecnych członków' chyba ze dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje zarząd'
a) z własnej inicjatywy,
b) na ządanie Komisji Rewizyjnej'
c) na pisemny wniosek co na]mniej 1/3 ogó|nej |iczby członków zwykłych
Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostaó zwołane przed upływem 30
dni od daty zgłoszenia wniosku i obradowaó nad sprawami' dla których zostało zwołane.
Do kompetencji Walnego Zebrania CzłonkÓw nalezy
a) okreś|anie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia'
b) uchwalanie Statutu ijego zmian Statutu,
c) ustalanie wysokości składek członkowskich,
d) wybór i odwoływanie wszystkich Władz stowarzyszenia,
e) udzje|anie, na wniosek Komisji Rewizy1ne1, absolutorium Zarządowi,
:
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f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego

oraz

sprawozdań władz Stowazyszenia'
g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
h) podejmowanie uchwał w kazdej sprawie wniesionej pod obrady' W sprawach
nieZastrzezonych do kompetencji jnnych organóW'
i) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jegc majątku'
j) podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego'

zARzĄD
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1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnościąStowarzyszenia zgodnie Ze
Statutem
iz uchwałami Walnego Zebrania Członków'
zewnątrz'

a takŻe

reprezentu.je stowarzyszenie na

2. Zarząd składa się z od 3 do 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa wybieranych na
pierwszym posiedzeniu Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb' nie rzadziej jednak niż raz na kwańał
i są protokołowane4' Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes, z Własnej
inicjatywy |ub na żądanie 2 członków zaiządu'
5' członkowie za.ządu mogą otrzymywaĆ wynagrodzenie za pełnione funkcje.
6' Do prowadzenia biezącej działalnościstowarzyszenja Zarząd moŻe zatrudnjaó
pracoWnikóW'

7' Do kompetenqi Zarządu naleŻy

''

a)
b)
c)
d)
e)

8'

kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia'
reaIizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia'
planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
prowadzenie działalnościgospodarczej iwszystkich czynności zlym związanych'
f) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
g) podejmowanie uchwał o przystępowaniu do organizacji, stowarzyszeń i związków
krajowych, regionalnych i międzynarodowych,
h) ustalanie opłat za świadczone usługi w ramach prowadzonej działaIności
gospodarczej,
i) podejmowanie decyzji personalnych oraz ustalanie wynagrodzeń
j) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
k) rozpatrywanie skarg i WnioskóW członków Stowarzyszenia'
l) przyj mowanie i wykluczanie człon ków Stowarzyszenia'
m) zwoływanie Wa|nego Zebrania Członków'
Uchwały Zarządu zapadąą większościągłosów, w razie równe1 |iczby głosów decyduje
głos Prezesa.

KOMISJA REWIZYJNA
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1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 osób w tym Przewodniczącego
i Wicepzewodniczącego wybieranych na pierwszym posiedzeniu Komisji'
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3' Posledzenia
w roku.

Komis.ji Rewizy]nej odbywa1ą się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niŻ raz

|ub
W jego zastępstwie
Wiceprzewodniczący
z własnej inicjatywy lub na ządanle 2 członkóW Komisji'
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nalezy:
a) kontroIa całokształtu działalnośc!Stowarzyszenia,
b) ocena pracy Zarządu, W tym corocznych sprawozdań i bi|ansu'
c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu członkóW wraz z oceną działalności
Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
d) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzjeianie absolutorium Zarządowi,
e) Wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub
bezczyn neg o członka Zarządu,
f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków'
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania wa|nego zebrania
członkÓW przez zarząd w określonym termjnie.
6' Uchwały Komis'ji Rewizy.jnej zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym. W razie
równej Iiczby głcsów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Posiedzenia

Komisji zwołuje Przewcdniczący

Rozdział 5 Majątek i gospodarka finansowa
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Żrodłami ma.1ątku Stowarzyszen ia są:
a) składki członkowskie'
b) darowizny' zapisy i spadki, środkipochodzące z ofiarnościpubIicznej'
c) dotacje' subwencje, udziały, Iokaty,
d) dochody z majątku stowarzyszenia' dochody z własnej działalności'
2 Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansoWą zgodnie z obowiązu.]ącymi przepisami'
J. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciązania majątku Stowazyszenia podejmuje
Zarząd.
1.

4.

Do składania oświadczeń Woli W imieniu

Stowarzyszenia' W tym W sprawach
jest
majątkowych, uprawniony
Prezes Iub Wiceprezes zarządu działa1ący łącznie z innym
członkiem zarządu.

Rozdział 6 Postanowienia końcowe
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1.

11

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Wa|ne Zebranie
Członków zwykłą większością głosów'
Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą
większościągłosów' przy obecności co najmniej połowy członkóW uprawnionych do
głosowania.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne zebranie Członków
wybiei'a likwidatora oraz oki'eś|a przeznaczenie ma]ątku Stowarzyszenia.
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