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24.06.2022 r. 



Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Stowarzyszenie Telewizji Kablowej „CENTRUM" Zgierz zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy            

z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz 

niniejszego Statutu  i może używać skrótu nazwy STVK „CENTRUM” Zgierz.  

 

§ 2 

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych osób 

zainteresowanych użytkowaniem i rozwojem telewizji kablowej oraz innych technik przekazu audiowizualnego                  

i multimedialnego. 

 

§ 3 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.  

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Zgierz.  

3. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest określony.  

4. Okresem rozliczeniowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.  

 

§ 4 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.  

 

§ 5 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.  

2. Do prowadzenia spraw związanych z bieżącą działalnością, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.  

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.  

4. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może by  

przeznaczony do podziału między jego członków.  

5. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady Programowej nie mogą być zatrudniani w Stowarzyszeniu 

zarówno na podstawie umowy o pracę jak i na podstawie umów cywilnoprawnych.  

6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać zwrot kosztów za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. 

Wysokość zwrotu kosztów określa uchwałą Zebranie Delegatów w Regulaminie Pracy Zarządu. 

 

Rozdział II 

Cele, sposoby działania i prowadzenie działalności gospodarczej 

 

§ 6 

Celem Stowarzyszenia jest:  

1. eksploatacja oraz dbanie o stan techniczny i rozwój sieci kablowych należących do Stowarzyszenia,  

2. zaspokajanie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych członków,  

3. integracja członków Stowarzyszenia z mieszkańcami miasta i regionu,  

4. promocja kultury regionu i kultury polskiej oraz imprez kulturalnych, oświatowych, turystycznych sportowych                   

i rekreacyjnych,  

5. współpraca z organami administracji publicznej,  

6. redagowanie i rozpowszechnianie własnego programu lokalnego,  

 

§ 7 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

1. eksploatację sieci kablowych należących do Stowarzyszenia,  

2. udostępnienie odbiorcom programów telewizyjnych, radiowych i internetu w sieciach kablowych Stowarzyszenia,  

3. pozyskiwanie nowych członków,  

4. ochronę praw członków Stowarzyszenia,  

5. nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami, organizacjami społecznymi i samorządowymi,  

6. realizację własnego, lokalnego programu telewizyjnego,  

7. prowadzenie działalności gospodarczej,  

8. redagowanie i upowszechnianie własnej strony internetowej. 

 

§ 8 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w regulaminach i umowach                        

w zakresie:  



1. wykonywania instalacji elektrycznych (43.21 Z), 

2. nadawania programów radiofonicznych (60.10 Z), 

3. nadawania programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (60.20 Z),  

4. produkcji filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11 Z), 

5. dystrybucji filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13 Z), 

6. telekomunikacji przewodowej (61.10 Z),  

7. najmu i dzierżawy sieci kablowych, urządzeń odbiorczych telewizji kablowych (77.39 Z),  

8. sprzedaży urządzeń do odbioru telewizji kablowej (47.99 Z), 

9. działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z). 

 

§ 9 

Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność samodzielnie.  

 

Rozdział III 

Członkowie Stowarzyszenia 

 

§ 10 

1. Stowarzyszenie posiada członków zwyczajnych, wspierających i honorowych. 

2. Zwyczajnym członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki: 

a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych, przy czym małoletni w wieku od 16 do 18 lat mogą zostać 

przyjęci w poczet członków Stowarzyszenia, 

b. nie jest  pozbawiona praw publicznych, 

c. akceptuje i godzi się przestrzegać postanowień Statutu, 

d. korzysta z usług świadczonych przez Stowarzyszenie – to jest, ma zawartą ze Stowarzyszeniem wiążącą umowę 

o świadczenie usług telekomunikacyjnych, 

e. nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Stowarzyszenia – pod pojęciem działalności konkurencyjnej 

rozumie się działalność w zakresie wskazanym w § 8 Statutu, wykonywaną w ramach indywidualnej 

działalności gospodarczej, spółki cywilnej, spółki prawa handlowego, lub w ramach stosunku pracy, zlecenia, 

innej umowy cywilno-prawnej zawartej z podmiotem prowadzącym działalność konkurencyjną wobec 

Stowarzyszenia, bądź jako wspólnik, członek lub członek władz takiego podmiotu, 

f. dobrowolnie wyrazi swoją wolę przystąpienia do Stowarzyszenia w pisemnej deklaracji i wniesie opłatę 

wpisową. 

3. Zwyczajnym członkiem Stowarzyszenia  staje się po złożeniu pisemnej deklaracji i podjęciu uchwały przez Zarząd 

Stowarzyszenia.  

 

§ 11 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność  do czynności prawnych, nie 

pozbawiona praw publicznych lub osoba prawna, deklarująca pomoc finansową lub rzeczową na potrzeby realizacji 

celów Stowarzyszenia.  

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu deklaracji członkowskiej i podjęciu uchwały przez Zarząd 

Stowarzyszenia.  

3. Członkowi wspierającemu nie  przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze, może jednak zgłaszać postulaty                        

i wnioski do organów statutowych Stowarzyszenia, oraz brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem 

doradczym. 

4. Członek wspierający ma obowiązek: 

a) przestrzegania Statutu, 

b) udzielania pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego statutowych zadań, 

c) udzielania pomocy finansowej Stowarzyszeniu w postaci zadeklarowanej składki lub dotacji doraźnych. 

 

§ 12 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład  w działalność              

i rozwój Stowarzyszenia. 

2. Członkiem honorowym staje się po podjęciu uchwały przez Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu albo co 

najmniej 6 członków Stowarzyszenia.  

3. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu. 

4. Członek honorowy zwolniony jest ze składek członkowskich.    

 

§ 13 

1. Deklaracja członka zwyczajnego i członka wspierającego powinna zawierać:  

a. imię i nazwisko kandydata lub nazwę instytucji osoby prawnej wraz z adresem,  



b. zobowiązanie do przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia oraz 

regularnego opłacania składki członkowskiej,  

c. podpis kandydata, a w przypadku osoby prawnej, podpis organu uprawnionego do reprezentowania.  

2. W przypadku osoby prawnej obowiązuje opłata wpisowa, której wysokość określa Zarząd.  

3. Składka członkowska za bieżący miesiąc płatna jest do końca miesiąca. 

4. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia członka zwyczajnego lub wspierającego przysługuje odwołanie do 

Zebrania Delegatów. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet członków.  

 

§ 14 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:  

a. pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi,  

b. wykluczenia ze Stowarzyszenia,  

c. utraty osobowości prawnej przez osobę prawną,  

d. śmierci członka, 

e. w przypadku członka zwyczajnego – zaprzestania korzystania z usług świadczonych przez Stowarzyszenie,            

to jest nieposiadania zawartej ze Stowarzyszeniem wiążącej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych,           

w skutek jej niezawarcia, rozwiązania, wypowiedzenia, wygaśnięcia lub z jakichkolwiek innych przyczyn.  

2. Za datę ustania członkostwa w skutek rezygnacji  uznaje się dzień złożenia rezygnacji.  

3. Rezygnacja z członkostwa nie rodzi po stronie Stowarzyszenia obowiązku zwrotu wpłaconej opłaty wpisowej, 

składek członkowskich oraz innych zobowiązań z wyjątkiem składek nadpłaconych.  

4. W przypadku braku wpłaty składki członkowskiej do końca bieżącego miesiąca członkostwo ulega zawieszeniu. 

Zawieszenie w prawach członka następuje do czasu spłaty zaległych składek. Spłata zaległych składek musi 

nastąpić w terminie jednego miesiąca od daty zawieszenia.  

5. Przekroczenie terminu, o którym mowa w pkt 4 powoduje, że ma zastosowanie § 15 pkt 3 Statutu. 

§ 15 

Członek może być wykluczony ze Stowarzyszenia w przypadku gdy:  

1. świadomie szkodzi interesom Stowarzyszenia albo naraża je na straty materialne lub finansowe,  

2. nie przestrzega postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia,  

3. uchyla się od wykonania istotnych zobowiązań wobec Stowarzyszenia, a w szczególności nie płaci składek 

członkowskich, a zadłużenie z tego tytułu obejmuje okres co najmniej 2 miesięcy, 

4. prowadzi działalność konkurencyjną wobec Stowarzyszenia w rozumieniu §10 ust. 2 lit e Statutu.   

 

§ 16 

1. Uchwałę o wykluczeniu członka Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. Wykluczenie członka następuje z chwilą 

doręczenia mu zawiadomienia o wykluczeniu wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o trybie i terminie wniesienia 

odwołania.  

2. Członkowi wykluczonemu przysługuje prawo odwołania się od uchwały Zarządu do Zebrania Delegatów. 

Odwołanie winno zostać wniesione za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia 

uchwały Zarządu.  

§ 17 

1. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo z uwagi na nieuiszczenie składek 

członkowskich może nastąpić uchwałą Zarządu po uregulowaniu przez wykluczonego członka:  

a. zaległych składek członkowskich,  

b. innych należności wobec Stowarzyszenia wynikających ze stosunku członkostwa,  

c. przedłożeniu nowej deklaracji członkowskiej. 

2. Osoby, które zostały wykluczone z przyczyn wskazanych w § 15, innych niż nieuiszczenie składek członkowskich 

nie mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia.  

 

§ 18 

Członkowi wykluczonemu nie przysługuje zwrot wniesionej składki wpisowej oraz składek członkowskich.  

 

Rozdział IV 

Prawa i obowiązki członka  

 

§ 19 

Członek Stowarzyszenia ma prawo:  

1. wybierać i być wybieranym do  organów Stowarzyszenia – nie dotyczy to członków wspierających i honorowych,  

2. otrzymywać informację o czasie, miejscu i porządku obrad  Zebrania Delegatów  



3. brać czynny udział w życiu Stowarzyszenia z prawem zgłaszania wniosków w sprawach związanych z jego 

działalnością,  

4. zapoznawać się z treścią protokołów z obrad Zebrania Delegatów,  

5. zapoznawać się ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniami organów Stowarzyszenia,  

6. otrzymać nieodpłatnie jeden egzemplarz Statutu Stowarzyszenia,  

7. korzystać z ulg w opłatach za usługi świadczone przez Stowarzyszenie.  

 

§ 20 

Członek Stowarzyszenia obowiązany jest do:  

1. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał  organów Stowarzyszenia,  

2. regularnego opłacania składek i innych należności obowiązujących w Stowarzyszeniu,  

3. dbałości o dobro i rozwój Stowarzyszenia oraz poszanowania jego mienia,  

4. aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu, 

5. korzystania z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez stowarzyszenie. 

 

Rozdział V 

Struktura Organizacyjna 

 

§ 21 

Organami Stowarzyszenia są:  

1. Zebranie Delegatów, w przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia, według stanu na 31 grudnia będzie 

mniejsza niż 200, wówczas funkcję Zebrania Delegatów pełnić będzie Walne Zebranie Członków. Ilekroć                          

w Statucie mowa jest o Zebraniu Delegatów rozumie się przez to również Walne Zebranie Członków, 

2. Zarząd,  

3. Komisja Rewizyjna,  

4. Rada Programowa. 

 

§ 22 

1. Kadencja wybieralnych organów Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą 

większością głosów.  

2. Odwołanie członka organu Stowarzyszenia odbywa się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym i jest 

dokonywane przez Zebranie Delegatów  na pisemny wniosek organu Stowarzyszenia lub co najmniej 6 członków 

Stowarzyszenia. W przypadku gdy z wnioskiem o odwołanie członka organu występuje Zarząd lub Komisja 

Rewizyjna, wniosek powinien zawierać projekt uchwały oraz uzasadnienie.  

3. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów biorących udział w głosowaniu.  

4. Zebranie Delegatów może ustalić głosowanie tajne na wniosek, który uzyska poparcie co najmniej 1/3 biorących 

udział w Zebraniu.  

 

§ 23 

1. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Rady Programowej w trakcie 

trwania kadencji poniżej minimalnej liczby określonej postanowieniami niniejszego Statutu, uzupełnienie składu 

osobowego organów nastąpi na najbliższym Zebraniu Delegatów.  

2. W przypadku zmniejszenia się ilości Delegatów w trakcie trwania kadencji o więcej niż 50% przeprowadza się  

wybory uzupełniające. 

 

Zebranie Delegatów 

 

§ 24 

1. Wyboru Delegatów dokonują członkowie Stowarzyszenia, w ramach grup członkowskich określanych przez 

Zarząd, według następujących zasad: 

a. przy ilości członków od 201 do 400 wybiera się jednego Delegata na 5 członków, 

b. przy ilości członków od 401 do 800 wybiera się jednego Delegata na 10 członków, 

c. przy ilości członków od 801 do 1600 wybiera się jednego Delegata na 20 członków, 

2. Członek może kandydować i być wybrany jako Delegat, jeśli: 

a. spełnia wszystkie warunki wskazane w § 10 ust. 2 Statutu, oraz 

b. zobowiąże się na piśmie do zachowania poufności wszystkich informacji stanowiących tajemnicę 

Stowarzyszenia, które uzyskał w związku z pełnioną funkcją Delegata. 

3. Delegat zobowiązany jest, poza obowiązkami Członka wskazanymi w §20, ponadto do: 

a. uczestniczenia w Zebraniach Delegatów , 



b. aktywnej współpracy z organami Stowarzyszenia celem realizacji jego celów. 

4. Utrata funkcji Delegata może nastąpić w skutek: 

a. rezygnacji z pełnionej funkcji, 

b. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu z przyczyn wymienionych w §14 ust.1, 

c. odwołania z pełnionej funkcji. 

5. Delegat może zostać odwołany z pełnionej funkcji uchwałą Zebrania Delegatów w przypadku: 

a. nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na co najmniej dwóch Zebraniach Delegatów; 

b. naruszenia zakazu konkurencji, o którym mowa w §10 ust. 2 lit e Statutu, 

c. naruszenia obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust.2 lit b niniejszego postanowienia, 

d. podejmowania działań godzących w interesy lub dobre imię Stowarzyszenia. 

6. W przypadku stwierdzenia, iż Delegat prowadzi działalność konkurencyjną, narusza obowiązek zachowania 

poufności, godzi w interesy lub dobre imię Stowarzyszenia, Zarząd może podjąć  z własnej inicjatywy lub na 

wniosek Komisji Rewizyjnej uchwałę o jego zawieszeniu w prawach i obowiązkach Delegata. Zawieszenie 

Delegata trwa do czasu podjęcia decyzji przez najbliższe Zebranie Delegatów, co do ewentualnego jego odwołania. 

 

§ 25 

1. W Zebraniu Delegatów udział biorą:  

a. z głosem stanowiącym - Delegaci,  

b. z głosem doradczym - zaproszeni goście.  

2. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Zarząd powiadamia Delegatów na piśmie co najmniej na                  

14 dni przed terminem Zebrania Delegatów.  

3. Zebranie Delegatów jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał, gdy bierze w nim udział więcej niż 50% 

Delegatów w pierwszym terminie, a w drugim terminie - niezależnie od liczby Delegatów z zastrzeżeniem § 38 

ust. 1 Statutu.  

 

§ 26 

1. Zebranie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  

2. Zebranie Delegatów zwołuje się przynajmniej raz w roku w terminie do 30 czerwca lub w innym terminie 

określonym obowiązującymi przepisami.  

 

§ 27 

1. Obrady Zebrania Delegatów otwiera Prezes Zarządu lub wyznaczony członek Zarządu, który przeprowadza 

wybory Prezydium i protokolanta.  

2. Obradami Zebrania Delegatów kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz.  

3. Z obrad Zebrania Delegatów sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zebrania i Sekretarz. 

Protokoły przechowuje Zarząd Stowarzyszenia.  

4. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Prezydium Zebrania Delegatów                                 

i powołanych na nim komisji.  

5. Zebranie Delegatów może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy, a także zmienić kolejność 

rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.  

6. Za zgodą większości Delegatów, dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad 

łącznie.  

7. Nadzwyczajne Zebranie Delegatów może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach.  

8. Nadzwyczajne Zebranie Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.  

9. Nadzwyczajne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd:  

a. z własnej inicjatywy,  

b. na wniosek Komisji Rewizyjnej,  

c. na umotywowany wniosek co najmniej 10% członków Stowarzyszenia lub 30% Delegatów.  

10. W przypadkach określonych w pkt 9 lit. b. i c. Nadzwyczajne Zebranie Delegatów winno być zwołane nie później 

niż w ciągu 60 dni od daty złożenia wniosku Zarządowi. W przypadku, gdyby w tym terminie Zarząd nie zwołał 

Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów uprawniona do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna.  

 

§ 28 

1. Do kompetencji Zebrania Delegatów należy:  

a. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,  

b. uchwalanie Statutu i jego zmian,  

c. uchwalanie budżetu, planów gospodarczych i inwestycyjnych,  

d. wybór i odwoływanie członków  Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Programowej Stowarzyszenia,  

e. udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,  



f. uchwalanie wysokości składek członkowskich i wysokości opłat abonamentowych,  

g. uchwalenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, 

h. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Programowej, oraz 

sprawozdań finansowych 

i. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,  

j. podejmowanie uchwał o połączeniu stowarzyszeń lub podziale stowarzyszenia i warunków tych operacji,  

k. podejmowanie uchwał o przynależności do Związku Stowarzyszeń lub innych organizacji,  

l. powoływanie i odwoływanie komisji do realizacji określonych zadań oraz przyjmowanie ich sprawozdań,  

m. podejmowanie uchwały o likwidacji Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,  

n. podejmowanie uchwały o zaciąganiu przez Zarząd kredytu i jego wysokości,  

o. rozpatrywanie odwołań od uchwał organów Stowarzyszenia, zgodnie z postanowieniami Statutu,  

p. podejmowanie innych uchwał wniesionych pod obrady,  

q. uchwalanie struktury organizacyjnej Stowarzyszenia,  

r. uchwalanie regulaminu obrad Zebrania Delegatów oraz regulaminów pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej, 

Rady Programowej, Zebrania Grupy Członkowskiej i innych powołanych komisji,  

s. uchwalanie regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Stowarzyszenie.  

W przypadku nie udzielenia absolutorium Zarządowi, Zebranie Delegatów powołuje nowy Zarząd. 

 

Zarząd 

 

§ 29 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Zebrania Delegatów, reprezentuje 

je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Zebraniem Delegatów.  

2. Zarząd składa się z 3 do 7 członków, w tym:  

− Prezesa  

− Wiceprezesów  

− Sekretarza  

− Członków  

Zarząd powołuje spośród siebie Prezesa, Wiceprezesów i Sekretarza. 

3. Członek może kandydować i być wybierany do Zarządu jeśli: 

a. spełnia wszystkie warunki wskazane w § 10 ust. 2 Statutu, oraz 

4. zobowiąże się na piśmie do zachowania poufności wszystkich informacji stanowiących tajemnicę Stowarzyszenia, 

które uzyskał w związku z pełnioną funkcją. Osoby, które weszły w skład Zarządu Stowarzyszenia w terminie                   

7 dni składają oświadczenia, że nie prowadzą działalności konkurencyjnej w zakresie określonym w § 10 ust. 2 lit 

e i zobowiązują się do zachowania poufności.  

5. W przypadku stwierdzenia, iż członek Zarządu prowadzi konkurencyjną działalność w zakresie określonym                       

w § 10 ust. 2 lit e, narusza tajemnicę służbową lub obowiązek zachowania poufności, godzi w interesy lub dobre 

imię Stowarzyszenia, Zarząd może podjąć  z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwałę                       

o jego zawieszeniu w prawach i obowiązkach członka Zarządu.  

6. Zawieszenie członka Zarządu następuje do czasu podjęcia decyzji przez najbliższe Zebranie Delegatów, co do 

ewentualnego jego odwołania. Do tego czasu Zarząd pracuje  w zmniejszonym składzie.  

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż l raz w miesiącu i są protokołowane.  

8. Pracą Zarządu kieruje Prezes lub, w przypadku jego nieobecności, jeden z Wiceprezesów.  

 

§ 30 

1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:  

a. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Zebrania Delegatów,  

b. sporządzanie planów gospodarczych i programów inwestycyjnych oraz sporządzanie projektu budżetu na 

następny okres sprawozdawczy,  

c. prowadzenie bieżącej działalności w ramach ustalonych planów,  

d. opracowanie projektu struktury organizacyjnej Stowarzyszenia,  

e. podejmowanie uchwał o zawieszeniu w prawach i obowiązkach członka Zarządu,   

f. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,  

g. podejmowanie uchwał o przyjęciu i wykluczeniu członków,  

h. sporządzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 

rozliczeniowy, 

i. zaciąganie kredytów, pożyczek, leasingów i innych form finasowania do kwoty określonej przez Zebranie 

Delegatów,  

j. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,  

k. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,  



l. ustalanie wysokości opłaty wpisowej,  

m. zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Zebrania Delegatów,  

n. powoływanie komisji doradczych lub zespołów problemowych,  

o. podział na okręgi wyborcze i organizowanie Zebrań Grup Członkowskich,  

p. uchwalanie cennika usług telekomunikacyjnych Stowarzyszenia, 

q. uchwalanie regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Stowarzyszenie zgodnie                                            

z obowiązującym prawem stanowienie w innych sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia, 

niezastrzeżonych do wyłącznej decyzji innych jego organów.  

 

§ 31 

Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważnionych dwóch  

członków Zarządu w tym Prezes Zarządu lub Wiceprezes.  

 

Komisja Rewizyjna 

 

§ 32 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.  

2. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 osób. W głosowaniu Komisja wybiera ze swojego składu 

przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. Zmian dokonuje się w tym samym trybie.  

3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu.  

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.  

5. Członek może kandydować i być wybierany do Komisji Rewizyjnej jeśli: 

a. spełnia wszystkie warunki wskazane w § 10 ust. 2 Statutu, oraz 

b. zobowiąże się na piśmie do zachowania poufności wszystkich informacji stanowiących tajemnicę 

Stowarzyszenia, które uzyskał w związku z pełnioną funkcją  

6. Osoby, które weszły w skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w terminie 7 dni składają oświadczenia,  że nie 

prowadzą działalności konkurencyjnej w zakresie określonym w § 10 ust. 2 lit e i zobowiązują się do zachowania 

poufności.  

7. W przypadku stwierdzenia, iż członek Komisji Rewizyjnej prowadzi konkurencyjną działalność w zakresie 

określonym w § 10 ust 2 lit e, narusza tajemnicę służbową lub obowiązek zachowania poufności, godzi w interesy 

lub dobre imię Stowarzyszenia, Komisja  Rewizyjna na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy może podjęć 

uchwałę o jego zawieszeniu w prawach  i obowiązkach członka Komisji Rewizyjnej.  

8. Zawieszenie członka Komisji Rewizyjnej następuje do czasu podjęcia decyzji przez najbliższe Zebranie 

Delegatów, co do ewentualnego jego odwołania. Do tego czasu Komisja Rewizyjna pracuje w zmniejszonym 

składzie.  

 

§ 33 

1. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący komisji lub w razie jego nieobecności zastępca co 

najmniej raz na kwartał.  

2. Posiedzenie Komisji odbywa się również na wniosek Zarządu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku. 

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są protokołowane, a protokoły są przechowywane w siedzibie Stowarzyszenia.  

 

§ 34 

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

a. bieżąca kontrola działalności Zarządu i Rady Programowej pod względem zgodności z prawem i Statutem 

Stowarzyszenia,  

b. dokonywanie analizy i oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalność 

Stowarzyszenia w roku rozliczeniowego, 

c. kontrola działalności finansowej i gospodarczej Zarządu pod kątem zasad racjonalnej gospodarki i dyscypliny 

finansowej,  

d. w przypadku stwierdzenia rażącej niegospodarności lub działań Zarządu na szkodę Stowarzyszenia 

wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów, a w razie niezwołania go przez Zarząd                       

w określonym Statutem terminie – samodzielne zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów  

e. wnioskowanie do Zebrania Delegatów o udzielenie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy, 

f. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,  

g. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Zebraniu Delegatów,  

h. wnioskowanie do Zarządu o zawieszenie w prawach i obowiązkach członka Zarządu lub Rady Programowej 

i. wnioskowanie do Zarządu we wszystkich innych sprawach istotnych dla funkcjonowania Stowarzyszenia, 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo żądać i otrzymywać kopie wybranych przez siebie dokumentów 

niezbędnych do kontroli.  



3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wynosić oryginałów kontrolowanych dokumentów objętych tajemnicą 

handlową poza siedzibę Stowarzyszenia.  

 

Rada Programowa 

 

§ 35 

1. Rada Programowa jest organem statutowym Stowarzyszenia. 

2. Skład Rady Programowej jest określony w ilości od 3 do 5 osób. Wybiera spośród siebie przewodniczącego, 

zastępcę i sekretarza. 

3. Członek może kandydować i być wybierany do Rady Programowej jeśli: 

a. Spełnia wszystkie warunki wskazane w § 10 ust.2  Statutu, oraz 

b. zobowiąże się na piśmie do zachowania poufności wszystkich informacji stanowiących tajemnicę 

Stowarzyszenia, które uzyskał w związku z pełnioną funkcją  

4. Osoby, które weszły w skład Rady Programowej Stowarzyszenia w terminie 7 dni składają oświadczenia,  że nie 

prowadzą działalności konkurencyjnej w zakresie określonym w § 10 ust. 2 lit e i zobowiązują się do zachowania 

poufności.  

5. W przypadku stwierdzenia, iż członek Rady Programowej prowadzi konkurencyjną działalność w zakresie 

określonym w § 10 ust 2 lit e, narusza tajemnicę służbową lub obowiązek zachowania poufności, godzi w interesy 

lub dobre imię Stowarzyszenia, Rada Programowa na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy może podjęć 

uchwałę o jego zawieszeniu w prawach  i obowiązkach członka Rady Programowej.  

6. Zawieszenie członka Rady Programowej następuje do czasu podjęcia decyzji przez najbliższe  Zebranie Delegatów, 

co do ewentualnego jego odwołania. Do tego czasu Rada Programowa pracuje w zmniejszonym składzie.  

7. Posiedzenia Rady Programowej są protokołowane, a protokoły są przechowywane w siedzibie Stowarzyszenia. 

8. Rada Programowa składa sprawozdanie ze swojej działalności na Zebraniu Delegatów. 

9. Rada Programowa opiniuje ramówki przygotowane przez redakcję programu lokalnego i czuwa nad realizacją 

zaplanowanych przedsięwzięć programowych oraz uatrakcyjnieniem programu lokalnego. 

10. Rada Programowa śledzi realizację zadań wyznaczonych przez Statut, a realizowanych przy pomocy programu 

lokalnego. 

11. Rada Programowa dąży do ciągłego podnoszenia poziomu emitowanych programów oraz utrzymuje kontakt                      

z widzami. 

12. Rada Programowa ocenia pracę redakcji programu lokalnego i jej poszczególnych członków, a opinię przekazuje 

Zarządowi Stowarzyszenia. 

 

Rozdział VI 

Majątek i fundusze 

 

§ 36 

Majątek Stowarzyszenia stanowią: majątek trwały i obrotowy oraz wartości niematerialne i prawne.  

 

§ 37 

1. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:  

a. składki członkowskie,  

b. opłaty wnoszone przez członków Stowarzyszenia,  

c. wpływy z działalności gospodarczej,  

d. dotacje,  

e. darowizny, zapisy i spadki,  

f. dochody z majątku Stowarzyszenia,  

g. wpływy z czynszu, najmu i dzierżawy,  

h. wpływy z reklam i ogłoszeń.  

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

Rozdział VII 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia. 

 

§ 38 

1. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu lub podziale Stowarzyszenia przez Zebranie Delegatów wymaga obecności na 

zebraniu 2/3 Delegatów oraz bezwzględnej większości głosów.  

2. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie lub podziału Stowarzyszenia są przedmiotem obrad Zebrania 

Delegatów wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w proponowanym porządku obrad Zebrania 

Delegatów.  Do zawiadomienia należy dołączyć projekt uchwał dotyczących wyżej wymienionych spraw.  



3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu lub podziale Stowarzyszenia Zebranie Delegatów określa sposób 

przeprowadzenia likwidacji, podziału oraz  przeznaczenia  majątku Stowarzyszenia. Na wniosek głosowanie nad 

uchwałą może być imienne.  

4. Likwidatorem jest Zarząd Stowarzyszenia, o ile uchwała Zebrania Delegatów nie stanowi inaczej.  

 

§ 39 

Zmiany Statutu wchodzą w życie z chwilą uchwalenia po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu.  

 

§ 40 

W sprawach nie uregulowanych w statucie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa. 


