STATUT
TOWARZYSTWA

MIŁOŚNIKÓW

GNIEZNA

( uchwalony na Konferencji TMG w dniu 02 lipca 2005 r. uwzględniający zmiany dokonane
podczas obrad XV Konferencji w dniu 23 stycznia 2010 r. )

I.

Stowarzyszenie

nosi

POSTANOWIENIA OGÓLNE

nazwę

:

§ 1.
Towarzystwo

Miłośników

Gniezna

zwane

dalej

„Towarzystwem”.
§ 2.
1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą – miasto
Gniezno.
2. Towarzystwo może być członkiem związku stowarzyszeń działających na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej lub o zasięgu międzynarodowym.
§ 3.
1. Towarzystwo jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.
2. Towarzystwo posiada prawnie zastrzeżony znak Towarzystwa, może posiadać sztandar,
symbole i hymn oraz używać pieczęci o następującej treści : Towarzystwo Miłośników
Gniezna w Gnieźnie.
II.

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA TOWARZYSTWA

§ 4.
Celem Towarzystwa jest działalność na rzecz ogółu społeczności w zakresie:
1. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
2. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
3. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
4 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

5. turystyki i krajoznawstwa,
6. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
7. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
8. ochrony i promocji zdrowia,
9. ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
10. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,
11. działalności charytatywnej,
12. promocji i organizacji wolontariatu,
13. pomocy Polonii i Polakom za granicą,
14. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym,
15. działalności na rzecz organizacji pozarządowych,
16. wyrażania opinii wobec władzy publicznej w sprawach, które są celami Towarzystwa.

§ 5.
Cele określone w § 4 statutu Towarzystwa realizuje poprzez :
1) skupianie wokół idei Towarzystwa instytucji, stowarzyszeń i ludzi, którym bliska jest
historia Gniezna, jego zabytki, dzień dzisiejszy miasta i jego rozwój w przyszłości,
2) organizowanie konferencji, spotkań, zebrań i sympozjów poświęconych problemom
związanym z całokształtem współczesnego życia Gniezna i jego przyszłością,
3) organizowanie wystaw, pokazów, konkursów i imprez związanych z przeszłością
historyczną i współczesnym życiem miasta,
4) pozyskiwanie pomocy finansowej i materialnej z przeznaczeniem na rozwój życia
społeczno – kulturalnego Gniezna,
5) inspirowanie i popieranie działalności wydawniczej oraz nawiązywanie współpracy
z innymi stowarzyszeniami, instytucjami społeczno – kulturalnymi, naukowymi,
artystycznymi i regionalnymi,
6) bezpośrednią współpracę z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Dom Europejski.
CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 6.
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Członkowie Towarzystwa dzielą się na : zwyczajnych, honorowych i wspierających.
§ 7.
1. Członkiem zwyczajnym może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz
przedstawiciele Polonii.
2.

Członków zwyczajnych przyjmuje do Towarzystwa Zarząd

na podstawie pisemnej

deklaracji kandydata.
§ 8.
Członek zwyczajny ma prawo do :
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa na zasadach
określonych dalszymi postanowieniami statutu,
2) zgłaszanie wniosków i propozycji oraz wypowiadania opinii w sprawie działalności
Towarzystwa,
3) uczestnictwa w zebraniach i konferencjach naukowych organizowanych przez
Towarzystwo,
4) otrzymania legitymacji Towarzystwa.
§ 9.
Członek zwyczajny zobowiązany jest do :
1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Towarzystwa,
2) aktywnego udziału w realizacji celów Towarzystwa oraz dbania o jego rozwój,
3) wywiązywania się z podjętych w Towarzystwie obowiązków,
4) regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 10.
Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek :
1) dobrowolnego, głoszonego Zarządowi wystąpienia z Towarzystwa,
2) skreślenia na skutek nie opłacania składek członkowskich przez okres jednego roku,
3) wykluczenie na mocy decyzji Zarządu Towarzystwa na wniosek Sądu Koleżeńskiego
Towarzystwa.
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§ 11
1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Towarzystwa przez
swoją działalność organizacyjną, zawodową i naukową.
2. Godność członka honorowego Towarzystwa i honorowego prezesa nadaje swoją
uchwałą Konferencja Towarzystwa na wniosek Zarządu.
3. Członek honorowy Towarzystwa ma prawo uczestnictwa we wszystkich formach
działalności Towarzystwa i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek.
§ 12.
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna, względnie instytucja
państwowa czy samorządowa lub podmiot gospodarczy nie mający osobowości prawnej,
spółka prawa handlowego oraz inne stowarzyszenia, jeśli zadeklarują stałe lub okresowe
poparcie finansowe na rzecz Towarzystwa i zostaną przyjęte na podstawie deklaracji
pisemnej przez Zarząd.
2. Członek wspierający, który nie jest osobą fizyczną, działa w Towarzystwie za
pośrednictwem swego przedstawiciela.
3. Członek wspierający korzysta ze wszystkich praw przysługujących członkom zwyczajnym
z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
4. Członkostwo wspierające ustaje w przypadkach określonych w § 10. ust. 1 i 2.

IV.

ORGANIZACJA TOWARZYSTWA
§ 13.

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym Towarzystwa jest sekcja.
2. Sekcja zrzesza członków Towarzystwa, którzy zadeklarowali swoją wolę działania
w tejże sekcji.
3. Sekcje tworzone są uchwałą Zarządu.
§ 14.
Zarząd może powoływać stałe i doraźne komisje i zespoły problemowe, których zasady
działania i organizację określają regulaminy zatwierdzane przez Zarząd Towarzystwa.
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§ 15.
Zarząd może powoływać pełnomocnika do określonych spraw lub rzecznika prasowego.
Zakres praw i obowiązków pełnomocnika lub rzecznika określa pełnomocnictwo udzielone
uchwałą Zarządu.

V. ORGANY TOWARZYSTWA
§ 16.
Władzami Towarzystwa są:
1. Konferencja, jako walne zebranie członków,\
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.
§ 17.
Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata.

VI.

KONFERENCJA TOWARZYSTWA
§ 18.

1. Konferencja Towarzystwa jest najwyższym organem.
2. Konferencja ustala strategię i ukierunkowuje działalność Towarzystwa .
3. Konferencja może być zwołana w trybie zwyczajnym albo nadzwyczajnym.

§ 19.
1. Konferencja w trybie zwyczajnym jest zwoływana przez Zarząd w terminie nie
przekraczającym 4 lata od daty poprzedniej Konferencji jako konferencja sprawozdawczowyborcza, a corocznie jako konferencja sprawozdawcza.”
2. Zarząd zawiadamia członków Towarzystwa o terminie i porządku obrad Konferencji na 14
dni przed jej zwołaniem.
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§ 20.
1. W konferencji biorą udział członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający oraz zaproszeni
goście.
2. Konferencja zwołana w pierwszym terminie jest prawomocna przy obecności co najmniej
połowy (1/2) ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
3. W razie braku prawomocności w pierwszym terminie, konferencja może prawomocnie
obradować w drugim terminie, przypadającym

½ godziny po pierwszym terminie bez

względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

§ 21.
1. Do kompetencji Konferencji należy:
1) uchwalanie strategii działalności (założeń programowych),
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Komisji Rewizyjnej
i Sądu Koleżeńskiego,
3) udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4) zatwierdzanie regulaminu obrad Konferencji,
5) wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
6) uchwalanie zmian statutu,
7) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Towarzystwa,
8) odwoływanie lub zawieszanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego w trakcie kadencji,
9) ustalanie wysokości i zasad zbierania składek członkowskich,
10) ustalanie liczby członków Zarządu,
11) rozpatrywanie odwołań o skreśleniu i wykluczeniu członka,
12) nadawanie godności Członka Honorowego i Prezesa Honorowego.
2. Uchwały Konferencji podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania,
chyba że statut stanowi inaczej.
§ 22.
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Konferencję w trybie nadzwyczajnym zwołuje wyłącznie Zarząd z własnej inicjatywy,
Komisji Rewizyjnej lub ⅓ członków Towarzystwa.
§ 23.
Konferencja w trybie nadzwyczajnym zwoływana jest przez Zarząd w terminie 1 miesiąca od
daty wpłynięcia ważnego wniosku i obraduje nad sprawami, dla których została zwołana.

VII. ZARZĄD TOWARZYSTWA
§ 24.
1. Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa w okresie pomiędzy konferencjami.
2. Zarząd składa się z 7 – 9 członków wybranych przez Konferencję.
3. Prezes Zarządu lub z jego upoważnienia wyznaczony członek Zarządu kieruje bieżącą
działalnością Towarzystwa i reprezentuje je na zewnątrz.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub wyznaczony członek Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się na miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
w kwartale.
§ 25.
Do kompetencji Zarządu należy:
1) organizowanie działalności Towarzystwa i prowadzenie spraw bieżących,
2) zwoływanie Konferencji,
3) wykonywanie uchwał Konferencji,
4) wybieranie ze swojego składu

prezesa, dwóch wiceprezesów( ds. programowych

i finansowych), sekretarza i skarbnika,
5) ustalanie rocznych planów pracy i czuwanie nad ich prawidłową realizacją oraz
opracowywanie sprawozdań z działalności Towarzystwa,
6) tworzenie i rozwiązywanie sekcji,
7) powoływanie stałych lub doraźnych komisji i zespołów problemowych,
8) powoływanie pełnomocników do załatwiania określonych spraw,
9) powoływanie rzecznika prasowego,
10) przygotowywanie preliminarzy budżetowych, sprawozdań i wniosków oraz instrukcji
i regulaminów,
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11) gospodarowanie funduszami i majątkiem Towarzystwa,
12) realizowanie zadań Towarzystwa jako organizacji pożytku publicznego,
13) określenie obszarów odpłatnej i nieodpłatne działalności pożytku publicznego,
14) wybór przedstawicieli Towarzystwa na walne zebrania związków stowarzyszeń
i podmiotów prawa handlowego,
15) podejmowanie uchwał o utworzeniu fundacji i przystąpieniu do związku stowarzyszeń
oraz objęciu akcji i udziałów w podmiotach prawa handlowego,
16) powoływaniu i odwoływaniu głównego księgowego oraz zatrudnianiu i zwalnianiu
pracowników Towarzystwa,
17) uchwalania regulaminu funkcjonowania biura Zarządu oraz sekcji Towarzystwa,
18) nadawanie tytułu Gnieźnianina Roku,
19) wnioskowanie do Konferencji o nadanie godności członka honorowego i prezesa
honorowego Towarzystwa,
20) przyznawanie dorocznych nagród i wyróżnień,
21) przyjmowanie do Towarzystwa nowych członków i wydawanie legitymacji
członkowskich,
22) wykluczanie członków Towarzystwa na wniosek Sądu Koleżeńskiego.
§ 26.
1. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu.
2. Do składania oświadczeń woli za Towarzystwo upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu
działający łącznie.
§ 27.
Zarząd niezwłocznie zawiadamia sąd rejestrowy i organ nadzorujący o wszelkich zmianach
dotyczących Towarzystwa.
VIII. KOMISJA REWIZYJNA
.
§ 28.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Konferencję.
§ 29.
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1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli
całokształtu działalności Towarzystwa pod względem merytorycznym

i finansowym.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi
z ustaleń kontroli i z żądaniem wyjaśnień.
3. Członkowie Komisji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
4..Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie Konferencji oraz stawia wniosek o udzielenie
absolutorium Zarządowi za miniony okres jego kadencji.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpić do Zarządu z wnioskiem o zwołanie, w wypadku
szczególnej wagi, nadzwyczajnej Konferencji.
6. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są

w głosowaniu jawnym, zwykłą

większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków
(kworum).
IX. SĄD KOLEŻEŃSKI
§ 30.
Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybranych przez Konferencję.
§ 31.
1.

Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy naruszania zasad statutowych i etycznych przez

członków Towarzystwa oraz spory miedzy członkami.
2. Sąd Koleżeński jest niezawisły.
3..Uchwały Sądu Koleżeńskiego podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych (kworum).
4.

W razie stwierdzenia poważnego naruszenia zasad statutowych lub etycznych Sąd

Koleżeński może wystąpić do Zarządu z wnioskiem o wykluczenie członka z Towarzystwa.
X. WYBORY ORGANÓW TOWARZYSTWA.
§ 32.
1.

Wybory do organów Towarzystwa odbywają się w drodze tajnego, bezpośredniego

głosowania.
2. Konferencja Towarzystwa może jednomyślnie uchwalić, ze wybory odbędą się
drodze głosowania jawnego.
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3. Liczba kandydatów do władz Towarzystwa jest nieograniczona.
§ 33.
Wpisanie na listę wyborczą wymaga zgody kandydata.
§ 34.
1. Wybór członków władz Towarzystwa odbywa się za pomocą kart do głosowania.
2. Nazwiska kandydatów na karcie sporządzone są w porządku alfabetycznym.
3. Wybór członków odbywa się poprzez zaznaczenie znakiem X w kratce przy nazwiskach
kandydatów, na których delegat głosuje.
4. Za wybranych uznaje się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę
głosów w ramach ilości mandatów określonych dla poszczególnych organów władz.
5. 1) W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów
przypadającą na ostatnie miejsce mandatowe, głosowanie przeprowadza się ponownie, ale
tylko z udziałem tych kandydatów, którzy otrzymali równą liczbę głosów,
2) Jeżeli w wyniku kolejnego głosowania dwóch lub więcej kandydatów otrzymało
ponownie

równą liczbę głosów, głosowanie przeprowadza się wielokrotnie, aż zostanie

wyłoniony kandydat z największą liczbą głosów.
§ 35.
Nowo wybrane władze kolegialne Towarzystwa (Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd
Koleżeński) na swoich pierwszych posiedzeniach wybierają spośród siebie :
1) Zarząd – prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika,
2) Komisja Rewizyjna – przewodniczącego,
3) Sąd Koleżeński – przewodniczącego.
XI. MAJĄTEK I FUNDUSZE TOWARZYSTWA
§ 36.
1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Towarzystwa składają się :
1) wpływy ze składek członkowskich,
2) dotacje, darowizny, zapisy,
3) wpływy z działalności statutowej,
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4) środki finansowe otrzymane na realizację zaplanowanych zadań Towarzystwa jako
organizacji pożytku publicznego.

§ 37.
1. Towarzystwo nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań swoim majątkiem
w stosunku do członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej
"osobami bliskimi".
2. Majątek Towarzystwa nie może być przekazywany lub wykorzystywany na rzecz członków,
członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego
celu Towarzystwa.
3. Majątek Towarzystwa nie może być powiększany drogą zakupu na szczególnych zasadach
towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa,
członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
4. Cały dochód z działalności gospodarczej Towarzystwo przeznacza na działalność
statutową .
§ 38.
Przy zawieraniu umów, udzielaniu pełnomocnictw i składaniu oświadczeń woli we wszystkich
sprawach majątkowych w imieniu i na rzecz Towarzystwa wymagane jest współdziałanie
dwóch członków Zarządu.
.
XII. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA
§ 39.
1. Statut Towarzystwa i jego zmiany uchwala Konferencja w obecności co najmniej połowy
(1/2) ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania kwalifikowaną większością
2/3 głosów.
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2. W przypadku braku kworum o którym mowa w ust.1, Konferencja podejmuje uchwałę
w drugim terminie, bez względu na ilość obecnych, większością 2/3 głosów.

§ 40.
1. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Konferencja kwalifikowaną większością
2/3 głosów.
2. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określa sposób jego likwidacji oraz cel, na jaki ma
być przeznaczony majątek Towarzystwa.
§ 41.
Sprawy

zmiany

statutu

i

rozwiązania

w proponowanym porządku obrad Konferencji.
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Towarzystwa

muszą

być

umieszczone

PROTOKÓŁ Nr 1/20010
z posiedzenia Zarządu Towarzystwa Miłośników Gniezna
odbytego w dniu 29 stycznia 2010 roku.
Porządek posiedzenia.
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
3. Omówienie najbliższych działań TMG.
4. Zakończenie.
Do pk-u 1.
Pierwsze posiedzenie Zarządu TMG otworzył przewodniczący XV Konferencji
Sprawozdawczo – Wyborczej , członek Zarządu Jacek Bogacz.
Do pkt-2.
Zgodnie z § 25 pkt. 4 Statutu Towarzystwa Miłośników Gniezna przystąpiono do wyboru ze
składu Zarządu prezesa, dwóch wiceprezesów oraz sekretarza i skarbnika.
Jan Wesołowski członek Zarządu TMG zaproponował na funkcję Prezesa Towarzystwa Jana
Sochę. Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie, innych kandydatur nie zgłoszono.
W wyniku jawnego głosowanie Prezesem Towarzystwa Miłośników Gniezna został wybrany
jednogłośnie Jan Socha
Nowo wybrany Prezes zaproponował następujący podział funkcji w Zarządzie Towarzystwa :
Henryk Gędek

- wiceprezes ds. organizacyjnych,

Dariusz Michałowski - wiceprezes ds. finansowych,
Jacek Bogacz

-

sekretarz.

Kandydaci na poszczególne funkcje wyrazili zgodę.
W wyniku jawnego głosowanie jednogłośnie przyjęto zaproponowany podział.
Wybór skarbnika nastąpi w terminie późniejszym.
Do pkt-u 3.
Prezes TMG Jan Socha zwrócił uwagę na konieczność wykonania ogromu prac na rzecz
odbudowy zaufania dla Towarzystwa, pilnego podjęcia działań mających na celu wydanie
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„Encyklopedii Miasta Gniezna” i uporządkowania spraw członkowskich, składek i określenia
planu działania na okres kadencji.
Prezes zaproponował aby Jan Wesołowski kontynuował działania mające na celu wydanie
Encyklopedii, zobowiązując go do stałego informowania Zarządu o postępie prac w tym
zakresie., sprawa wydania tej publikacji winna być traktowana jako najważniejsze zadania.
W dyskusji poruszono inne zagadnienia: o planach utworzenia w Gnieźnie muzeum
kolejnictwa / D. Michałowski/, konieczności ścisłej współpracy z mediami /K. Łukasik/,
konieczności uporządkowania spraw organizacyjnych, o potrzebie poszukania nowej
siedziby, o konkursach i nagrodach TMG i konieczności opracowania spisu imprez
organizowanych przez TMG oraz tych w których należy uczestniczyć /H. Gędek/.
Prezes J. Socha zobowiązał się do zorganizowania spotkania z Prezydentem Miasta Gniezna
i Starostą Gnieźnieńskim celem przedstawienie nowego Zarządu oraz zaprezentowania
kierunków działania i form współpracy
Ustalono, że po tych spotkania odbędzie się konferencja prasowa z udziałem mediów, celem
przedstawienia najważniejszych zapisów programu działania.
Prezes zwrócił uwagę na konieczność przygotowania dokumentów do Sądu Rejestrowego,
uporządkowania spraw finansowych, przejęcia dokumentacji znajdującej się w obecnej
siedzibie TMG a także zmiany wzorów podpisów bankowych.
Zarząd ustalił, że będzie spotykał się 1 w miesiącu, rozpatrując bieżące sprawy.
Do pkt-u 4.
Następny termin spotkania ustalono na dzień 5 lutego 2010 r., na tym posiedzenie
zakończono.
……………………..

………………………….

/-/Jacek Bogacz
Sekretarz TMG

/-/Jan Socha
Prezes TMG
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Wyciąg z protokółu nr 1/2010
posiedzenia Zarządu Towarzystwa Miłośników Miasta Gniezna
w dniu 29 stycznia 2010r.
Do pkt-2. Zgodnie z § 25 pkt. 4 Statutu Towarzystwa Miłośników Gniezna przystąpiono do
wyboru ze składu Zarządu prezesa, dwóch wiceprezesów oraz sekretarza i skarbnika.
Jan Wesołowski członek Zarządu TMG zaproponował na funkcję Prezesa Towarzystwa Jana
Sochę. Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie, innych kandydatur nie zgłoszono.
W wyniku jawnego głosowanie Prezesem Towarzystwa Miłośników Gniezna został wybrany
jednogłośnie Jan Socha.
Nowo wybrany Prezes zaproponował następujący podział funkcji w Zarządzie Towarzystwa :
Henryk Gędek

- wiceprezes ds. organizacyjnych,

Dariusz Michałowski - wiceprezes ds. finansowych,
Jacek Bogacz

-

sekretarz.

Kandydaci na poszczególne funkcje wyrazili zgodę.
W wyniku jawnego głosowanie jednogłośnie przyjęto zaproponowany podział.
Wybór skarbnika nastąpi w terminie późniejszym.
.

Sekretarz TMG

Prezes TMG

……………………………………..

…………………………………

/-/Jacek Bogacz

/-/ Jan Socha
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Celem Towarzystwa jest działalność na rzecz ogółu społeczności w zakresie:
1. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
2. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
3. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
4 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
5. turystyki i krajoznawstwa,
6. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
7. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
8. ochrony i promocji zdrowia,
9. ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
10. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami,
11. działalności charytatywnej,
12. promocji i organizacji wolontariatu,
13. pomocy Polonii i Polakom za granicą,
14. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym,
15. działalności na rzecz organizacji pozarządowych,
16. wyrażania opinii wobec władzy publicznej w sprawach, które są celami Towarzystwa.
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Gniezno, dnia 12 marca 20010r.

Sygn.akt PO Ns Rej KSR 3643/10/307

Sąd Rejonowy
Poznań Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Grochowe Łąki 6
61-752 POZNAŃ

W załączeniu przesyłam uzupełniony formularz wniosku KRS-Z20
w związku ze zmianą danych Towarzystwa Miłośników Gniezna.

……………………..
/-/ Jan Socha
Prezes TMG
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Gniezno, dnia 27 kwietnia 2010 r.

Sygn. PO VIII Ne Rej. KSR 5348/10/151

Sąd Rejonowy
Poznań Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Grochowe Łąki 6
61-752 POZNAŃ

W załączeniu przesyłam dodatkowe dokumenty dotyczące
Towarzystwa Miłośników Gniezna, zgodnie z zarządzeniem z dnia 15 kwietnia 2010 r.
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Niniejszym zaświadcza się, że Towarzystwo Miłośników Gniezna prowadzi działalność
pożytku publicznego w zakresie określonym art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. nr 96, poz. 873) poprzez
zrealizowanie m. in. :
Art.4. 1.
4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej ( odbudowa pomnika
B. Chrobrego na placu przykatedralnym zniszczonego przez hitlerowców, budowa pomnika
Patrona miasta św. Wojciecha, wydawnictwa – 4 tomy „Gniezno, Studia i materiały
historyczne”, „Gniezno na europejskim szlaku milenijnym”, widokówki z Gniezna „Pierwszej
Stolicy Polski” i „Pamiątki Zjazdu Gnieźnieńskiego”, tomiki poezji „Gniezno moje miasto”
i „Gniezno na szagę”, 10 edycji konkursu „Gniezno, historia i współczesność”, 5 edycji
konkursu „Mój zabytek –świadek minionego czasu”, udział w konkursie „Małe ojczyzny
– tradycja dla przyszłości”, przyznawanie od 1984 roku corocznych nagród TMG
„Gnieźnianin Roku” oraz nagród w dziedzinach : publikacje naukowe i popularno – naukowe
a dotyczące Gniezna, przyznawanie nagród specjalnych w zakresie osiągnięć artystycznych
czy sportowych),
11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
(przyznawanie od 2001 roku nagród w zakresie „Przedsiębiorca Roku” i Przedsiębiorstwo
Roku”),
16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego ( współorganizacja
corocznych kwest na rzecz odnowy nagrobków zasłużonych obywateli miasta Gniezna
wspólnie z Radą Miasta Gniezna i Stowarzyszeniem Absolwentów I LO w Gnieźnie,
pobudowanie w 2006r.obeliska upamiętniającego istnienie w latach 1854 – 1960 w Parku
Trzech Kultur cmentarza ewangelickiego, pobudowanie w 2000r.obeliska dokumentującego
powstanie cmentarza św. Piotra, pobudowanie w 2009r.obeliska dokumentującego powstanie
cmentarza przy ul. Witkowskiej),
19) turystyki i krajoznawstwa ( w 2000 roku włączono w skład TMG Sekcję Miłośników
Kolei Wąskotorowej, ten historyczny zabytek został uratowany prze miłośników kolei
i Starostwo Powiatu Gnieźnieńskiego, po przekazaniu w marcu 2003 roku przez PKP taboru
kolejki, Starostwo przekazało prowadzenie tej działalności Towarzystwu, które powierzyło to
zadanie powołanej jednostce organizacyjnej jakim jest Biuro Obsługi Kolejki Wąskotorowej,
a które prowadzi Pan Dariusz Michałowski – wiceprezes TMG),
26) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy
między społeczeństwami ( od 30 czerwca 2000 roku przy TMG funkcjonuje Gnieźnieńskie
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Stowarzyszenie „Dom Europejski” działający w ramach Polskiego Stowarzyszenia „Dom
Europejski”
Niniejsze potwierdzenie działalności Towarzystwa Miłośników Gniezna w zakresie pożytku
publicznego przedstawia się celem udokumentowanie dla potrzeb Krajowego Rejestru
Sądowego

Gniezno, dnia 14 maja 2010 r.

Sygn. PO VIII Ne Rej. KSR 5348/10/151
Numer KRS 238745

Sąd Rejonowy
Poznań Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Grochowe Łąki 6
61-752 POZNAŃ

W załączeniu przesyłam formularz KRS-ZK dotyczący wykreślenia ze
składu Zarządu Towarzystwa Miłośników Gniezna p. Marka Nowickiego oraz wyjaśnienie
dotyczące punktu podjęcia uchwały w sprawie zmian statutu Towarzystwa oraz prawidłową
wersję protokółu.
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Gniezno, dnia 14 maja 2010r.

Oświadczenie
Zarządu Towarzystwa Miłośników Gniezna
My niżej podpisani oświadczamy, że osoba przepisująca protokół z notatek sporządzonych
ręcznie przez sekretarza-protokólanta opuściła w pkt-cie 9 część o następującej treści :
‘
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