Rozdział I
Nazwa, teren działalności i osobowość prawna Towarzystwa

§1
Towarzystwo nosi nazwę: Macierz Ziemi Cieszyńskiej – Towarzystwo Miłośników Regionu.
§2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz
Towarzystwa jest miasto Cieszyn.

§3
Macierz Ziemi Cieszyńskiej Towarzystwo Miłośników Regionu jest kontynuatorem i prawnym
następcą Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego założonej w 1885 r., od 1937
roku Macierzy Szkolnej Ziemi Cieszyńskiej, a od 1957 roku Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.
§4
Macierz Ziemi Cieszyńskiej – Towarzystwo Miłośników Regionu jest osobą prawną.

§5
Towarzystwo używa pieczęci owalnej z napisem w otoku „Macierz Ziemi Cieszyńskiej –
TMR” – pośrodku „Zarząd Główny” oraz pieczęci podłużnej z napisem „Macierz Ziemi
Cieszyńskiej – Towarzystwo Miłośników Regionu – Zarząd Główny, adres siedziby lub Zarząd
Koła w …”. Posiada także własny sztandar i odznakę organizacyjną.

§6
Towarzystwo skupia w swych szeregach miłośników regionu cieszyńskiego popierających cele
Stowarzyszenia, a swoją działalność opiera na pracy ogółu członków.

Rozdział II
Cele i środki działania Towarzystwa

§7
Celem Towarzystwa jest budzenie postawy patriotycznej umiłowania Ziemi Cieszyńskiej oraz
krzewienie wiedzy o jej kulturze materialnej i duchowej. Towarzystwo otacza opieką, ochrania
dobra kultury na obszarze Śląska Cieszyńskiego lub z nim związane.

§8
Dla osiągnięcia swych celów Towarzystwo:
a. inicjuje, organizuje i popiera wszelkie poczynania w zakresie upowszechniania oświaty,
kultury i sztuki regionu cieszyńskiego, zgodnie z tradycjami Ziemi Cieszyńskiej;
b. współdziała z organami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami o podobnych celach;
c. inicjuje, popiera i upowszechnia prace badawcze nad przeszłością i współczesnością
kultury Ziemi Cieszyńskiej;
d. gromadzi publikacje, rękopisy, pamiętniki i dokumenty związane z regionem
cieszyńskim;
e. inspiruje, popiera i upowszechnia twórczość literacką, plastyczną i muzyczną związaną
z regionem oraz regionalny ruch artystyczny;
f. redaguje i wydaje własne publikacje;
g. organizuje imprezy, wykłady, odczyty, pokazy i wystawy oraz prowadzi działalność
klubowo-towarzyską, głównie o charakterze regionalnym;
h. krzewi krajoznawstwo i turystykę;
i. podejmuje inne prace zmierzające do upowszechnienia wiedzy o regionie, o jego
dorobku i osiągnięciach;
j. prowadzi działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki
i techniki, kultury fizycznej i sportu;
k. prowadzi działalność charytatywną i społeczną, wspiera edukacyjne aspiracje
młodzieży poprzez Fundusz Stypendialny Śląska Cieszyńskiego;
l. może prowadzić działalność gospodarczą wg ogólnych zasad określonych w odrębnych
przepisach.
Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i
nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III
Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki

§9
1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwo.

§ 10
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.

§ 11
1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać obywatel Polski, mający pełną
zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, który zostanie
przyjęty do Towarzystwa przez zarząd właściwego koła terenowego na podstawie
deklaracji kandydata. Od odmownej uchwały zarządu koła służy zainteresowanemu
odwołanie do Prezydium Zarządu Głównego.
2. Małoletni, w wieku 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności
prawnych, mogą być członkami Towarzystwa i korzystać z czynnego i biernego prawa
wyborczego z tym, że w składzie zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej
zdolności do czynności prawnych.
3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do
Towarzystwa, tworząc koła Miłośników Macierzy Ziemi Cieszyńskiej: nie biorą oni
udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz nie korzystają
z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.
4. Członkiem Towarzystwa może być także cudzoziemiec nie mający miejsca
zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, związany z Ziemią Cieszyńską, np.
pochodzeniem, pragnący popierać działalność Towarzystwa.

§ 12
Członkiem wspierającym w Towarzystwie lub w kole może zostać osoba fizyczna lub prawna
zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zdeklaruje opłacanie składki członkowskiej.

Decyzję o przyjęciu członka wspierającego podejmuje Prezydium Zarządu Głównego lub
Zarządu Koła.

§ 13
Godność członka honorowego nadaje, na wniosek Zarządu Głównego, Walny Zjazd Delegatów
osobom fizycznym i prawnym za szczególne zasługi w realizacji celów Towarzystwa.

§ 14
Wysokość minimalnej rocznej składki członkowskiej ustala Zarząd Koła.
Osoby Prawne deklarują wysokość swoich składek.
Członkowie honorowi są zwolnieni od obowiązku płacenia składki.

§ 15
Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. uczestniczyć za pośrednictwem delegatów w zjazdach z głosem decydującym;
b. wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa za pośrednictwem delegatów;
c. uczestniczyć w innych zebraniach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych
przez Towarzystwo;
d. otrzymywać publikacje Towarzystwa na warunkach określonych przez Zarząd Główny.

§ 16
Członkowie wspierający działają przez swoich przedstawicieli. Posiadają oni wszystkie prawa
członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

§ 17
Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego.

§ 18
Członkowie zwyczajni Towarzystwa są obowiązani:

a. czynnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Towarzystwa i dbać o jego dobre
imię;
b. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa oraz norm
współżycia społecznego;
c. wykonywać powierzone przez Towarzystwo i przyjęte przez zainteresowanego zadania;
d. terminowo opłacać składki;
e. brać czynny udział w pracy jednego z kół terenowych.

§ 19
Członkostwo w Towarzystwie ustaje:
a. wskutek dobrowolnego wystąpienia;
b. wskutek skreślenia lub wykluczenia.
Oświadczenie o wystąpieniu członek winien skierować na piśmie do Zarządu Koła, do
którego należy.
Skreślenie następuje wskutek śmierci lub z powodu niewykonywania obowiązków
statutowych. Wykluczenie następuje w przypadku popełnienia czynów hańbiących,
działania na szkodę Towarzystwa lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem
sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych. Skreślenia dokonuje
się na podstawie uchwały właściwego Zarządu Koła, a wykluczenia na podstawie
uchwały Zarządu Głównego.
Od decyzji Zarządu Koła służy osobie skreślonej odwołanie do Zarządu Głównego,
a od decyzji Zarządu Głównego osobie wykluczonej do Walnego Zjazdu Delegatów.
Członkostwo osoby prawnej ustaje na skutek dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego
a piśmie Zarządowi Głównemu, nieopłacenia składek przez okres dwóch lat lub
w związku z utratą osobowości prawnej.
Członkostwa honorowego pozbawia Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna i władze Towarzystwa

§ 20
1. Terenowe jednostki organizacyjne Macierzy Ziemi Cieszyńskiej stanowią Koła
terenowe podlegające bezpośrednio Zarządowi Głównemu lub stanowią jednostkę
terenową prowadzącą działalność gospodarczą na samodzielnym rozrachunku i
posiadające osobowość prawną.
2. Zasady tworzenia kół terenowych określa niniejszy statut.
3. Władzami Towarzystwa są:

a. Walny Zjazd Delegatów
b. Zarząd Główny
c. Główna Komisja Rewizyjna
d. Sąd Koleżeński.

4. Członkowie wszystkich władz Towarzystwa pełnia swoje funkcje honorowo.
5. Kadencja władz Towarzystwa trwa 4 lata.

Rozdział V
Walny Zjazd Delegatów

§ 21
W Walnym Zjeździe Delegatów uczestniczą:
a. z głosem decydującym delegaci kół terenowych wybrani przez Walne Zebrania
członków Kół w ilości ustalonej przez Zarząd Główny;
b. z głosem doradczym członkowie władz Towarzystwa i zaproszeni goście.

§ 22
Walny Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa i może być zwyczajny lub
nadzwyczajny.

§ 23
Zwyczajny Sprawozdawczy Walny Zjazd Delegatów jest zwoływany raz w roku, a Zjazd
Sprawozdawczo-Wyborczy raz na cztery lata przez Zarząd Główny, który zawiadamia
pisemnie, pośrednio poprzez Koła Terenowe, wszystkich delegatów oraz bezpośrednio
pozostałych zainteresowanych o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 14 dni przed
ustalonym terminem Zjazdu.

§ 24
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów może być zwołany z inicjatywy Zarządu Głównego, Głównej
Komisji Rewizyjnej lub na pisemne żądanie przynajmniej 1/3 kół terenowych, które na swoich
walnych zebraniach podjęły taką uchwałę.
Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów w terminie jednego miesiąca
od daty zgłoszenia takiego żądania i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
Zarząd Główny zawiadamia wszystkich delegatów poprzez koła terenowe o terminie, miejscu
i porządku obrad co najmniej na 14 dni przed ustalonym terminem Nadzwyczajnego Zjazdu.

§ 25
Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy:
a. uchwalenie głównych kierunków działalności Towarzystwa;
b. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej
Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
c. wybór Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
d. podejmowanie uchwał w sprawach zbywania i obciążania nieruchomości;
e. uchwalanie zmian statutu Towarzystwa;
f. rozpatrywanie spraw wniesionych przez władze Towarzystwa i delegatów,
a dotyczących całego Towarzystwa;
g. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego;
h. nadawanie godności członka honorowego;
i. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa.

§ 26
Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy osób uprawnionych do uczestnictwa w Zjeździe z głosem decydującym.

§ 27
Jeśli Walny Zjazd Delegatów, z braku kworum, nie dojdzie do skutku w pierwszym terminie,
odbędzie się on tego samego dnia o pół godziny później w drugim terminie bez względu na
liczbę delegatów.

Rozdział VI
Zarząd Główny Towarzystwa

§ 28
Zarząd Główny składa się z 9-18 członków. Wybiera on ze swego grona Prezydium
w składzie: prezes, 3-4 wiceprezesów, sekretarz, skarbnik i 3 członków prezydium. Prezydium
Zarządu Głównego kieruje działalnością Towarzystwa w okresie pomiędzy posiedzeniami
Zarządu Głównego. Zarząd Główny posiada prawo dokooptowania nowych członków w
miejsce tych, którzy ustąpili lub odeszli w czasie kadencji, z tym, że liczba dokooptowanych
nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 29
Do kompetencji i obowiązków Zarządu Głównego należy:
a. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działania w jego imieniu;
b. kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu oraz
Uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów.
c. sporządzanie sprawozdań rocznych, finansowych wraz z projektami planów pracy na
rok przyszły, przy czym okres sprawozdawczy obejmuje rok kalendarzowy;
d. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa, nabywanie nieruchomości oraz
podejmowanie darowizn i zapisów;
e. zawieranie umów w imieniu Towarzystwa;
f. powoływanie i rozwiązywanie kół terenowych oraz nadzór nad ich działalnością;
g. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych jako organów doradczych
Zarządu Głównego oraz sekcji specjalistycznych;
h. opracowanie regulaminów dla organów doradczych Zarządu Głównego oraz instrukcji
dla sekcji specjalistycznych;
i. ustalanie miejsca i terminu Walnych Zjazdów Delegatów oraz ich zwoływanie;
j. czuwanie nad wykonaniem uchwał Walnego Zjazdu Delegatów;
k. występowanie do Walnego Zjazdu Delegatów z wnioskami o nadanie godności członka
honorowego MZC;
l. załatwianie odwołań od decyzji zarządów kół terenowych, zastrzeżonych do
kompetencji Zarządu Głównego;
m. podejmowanie Uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zjazdu
Delegatów, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Kół Terenowych. Do
podejmowania zobowiązań majątkowych w imieniu Towarzystwa upoważnieni są
łącznie: Prezes, Sekretarz i Skarbnik Zarządu Głównego, względnie upoważnieni
Wiceprezesi w granicach udzielonych im pełnomocnictw.

§ 30
Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał, a jego Prezydium nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
Uchwały Zarządu Głównego i jego Prezydium zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów.

§ 31
W okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego urzęduje Prezydium Zarządu Głównego.
Uchwały i postanowienia Prezydium podlegają zatwierdzeniu przez najbliższe plenum Zarządu
Głównego.
Do kompetencji i obowiązków Prezydium Zarządu Głównego należy:
a. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
b. kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu oraz
wytycznymi Walnego Zjazdu Delegatów;
c. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa;
d. podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zjazdu
Delegatów, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i kół terenowych;
e. opracowanie regulaminów dla organów doradczych Zarządu Głównego oraz instrukcji
dla sekcji specjalistycznych;
f. zawieranie umów w imieniu Towarzystwa.

Rozdział VII
Główna Komisja Rewizyjna

§ 32
Główna Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków. Wybiera ona ze swego grona
przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej
lub wyznaczony przez niego zastępca mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w
posiedzeniach zarządu Głównego.
Główna Komisja Rewizyjna posiada prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych,
którzy ustąpili lub odeszli w czasie kadencji, z tym, że liczba dokooptowanych nie może
przekraczać połowy członków pochodzących z wyboru.

§ 33
Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Towarzystwa, ze
szczególnym uwzględnieniem gospodarki majątkowej i finansowej;
b. występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli
i żądanie wyjaśnień;
c. składanie sprawozdań na Walnym Zjeździe Delegatów i stawianie wniosku
o
udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu za okres sprawozdawczy;
d. zgłaszanie do Prezydium Zarządu Głównego wniosku o zwołanie posiedzenia Zarządu
Głównego, względnie Nadzwyczajnego Zjazdu delegatów, w przypadku szczególnej
wagi.

Rozdział VIII
Sąd Koleżeński

§ 34
Sąd Koleżeński składa się z pięciu członków. Wybiera ze swego grona przewodniczącego,
zastępcę i sekretarza. Orzeka w zespołach trzyosobowych.
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, względnie wyznaczony przez niego zastępca, mają
prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego.

§ 35
1. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy członków Towarzystwa o:
a.
b.
c.
d.

uchybienie godności członka Towarzystwa;
działanie na szkodę Towarzystwa;
naruszenie zasad współżycia wewnątrz Towarzystwa;
nieprzestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa;

2. Sąd Koleżeński ma prawo wymierzyć kary organizacyjne:
a. upomnienie,
b. nagany,

c. nagany z ostrzeżeniem,
d. zawieszenia w prawach członkowskich na okres od trzech do dwunastu
miesięcy,
e. wnioskowania do Zarządu Głównego o wykluczenie z Towarzystwa.
3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie pisemne do Walnego Zjazdu
Delegatów za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego w terminie 30 dni od dnia doręczenia
orzeczenia z uzasadnieniem.

Rozdział IX
Koła Terenowe

§ 36
Towarzystwo rozwija działalność poprzez koła terenowe oraz sekcje, komisje, kluby itp.,
które mogą istnieć także przy Zarządzie Głównym.

§ 37
1.Koło terenowe powstaje na podstawie uchwały Zarządu Głównego, która określa status
Koła zgodnie z §20 ust.1 Statutu.

2.Uchwała Zarządu Głównego stanowi podstawę do wpisu Koła jako jednostki
terenowej Macierzy Ziemi Cieszyńskiej na samodzielnym rozrachunku gospodarczym i
posiadającej osobowość prawną do Krajowego Rejestru Sądowego

3.Minimalna liczba członków Koła wynosi 10 osób.

§ 38
Władzami koła są:
a. Walne Zebranie Koła,
b. Zarząd Koła,
c. Komisja Rewizyjna Koła,
Członkowie wszystkich władz koła pełnią swoje funkcje honorowo. Kadencja Zarządu Koła,
Komisji Rewizyjnej i Delegatów trwa trzy lata.
§ 39
Walne Zebranie Koła zwołuje Zarząd Koła raz na rok przed Walnym Zjazdem Delegatów.
O miejscu i terminie planowanego Walnego Zebrania Koła Zarząd powiadamia co najmniej 14
dni przed ustalonym terminem zebrania.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Koła zwołuje Zarząd Koła na pisemne żądanie Zarządu
Głównego lub 1/3 liczby członków koła. Powinno ono odbyć się najpóźniej w terminie 30 dni
od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
W Walnym Zebraniu Koła uczestniczą z głosem stanowiącym członkowie koła, członkowie
wspierający (osoby prawne przez swych przedstawicieli) i członkowie honorowi, a z głosem
doradczym przedstawiciele władz Towarzystwa i zaproszeni goście.
Uchwały Walnego Zebrania Koła zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków; uchwała o rozwiązaniu koła wymaga większości 2/3 głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków.
Jeżeli Walne Zebranie Koła, z braku kworum, nie dojdzie do skutku w pierwszym terminie,
odbędzie się ono tego samego dnia o pół godziny później w drugim terminie, bez względu na
liczbę członków.

§ 40
Walne Zebranie Koła jest najwyższą władzą Koła. Do jego kompetencji należy:

a.
uchwalanie kierunków działalności Koła zgodnie z postanowieniami Statutu i
uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów.
b. rozpatrywanie i przyjmowanie planów pracy i sprawozdań z działalności Zarządu Koła
i Komisji Rewizyjnej Koła;
c. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła na wniosek Komisji Rewizyjnej
Koła;
d. wybór Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła;

e. wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów według klucza wyborczego, ustalonego
przez Zarząd Główny;
f. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Koła, podejmowanie uchwał nie
zastrzeżonych dla władz Towarzystwa oraz zatwierdzanie wniosków na Walny Zjazd
Delegatów.

§ 41
Zarząd Koła składa się z 4-11 członków, spośród których wybiera prezesa, 1-2 wiceprezesów,
sekretarza i skarbnika.
Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
Uchwały Zarządu Koła są podejmowane zwykła większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków Zarządu, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów.
Zarząd Koła posiada prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili
lub odeszli w czasie trwania kadencji z tym, że liczba dokooptowanych nie może przekraczać
1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 42
Do kompetencji Zarządu Koła należy:
a. reprezentowanie Koła na zewnątrz i działanie w jego imieniu na terenie swojej
siedziby oraz kierowanie działalnością Koła zgodnie z postanowieniami Statutu oraz
uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów.
b. prowadzenie na bieżąco ewidencji członków Koła
c. rozpatrywanie wniosków i podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania, skreślania
i wykluczania członków koła;
d. zarządzanie funduszami i majątkiem ruchomym w ramach uprawnień przyznawanych
przez Prezydium Zarządu Głównego;
e. składanie okresowych sprawozdań z działalności Koła oraz miesięcznych sprawozdań
finansowych Zarządowi Głównemu
f. ustalenie wysokości składki rocznej.

§ 43
Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków, spośród których wybiera
przewodniczącego i jego zastępcę. Komisja Rewizyjna Koła posiada prawo dokooptowania
nowych członków w miejsce tych, którzy odeszli lub ustąpili w czasie kadencji, z tym, że liczba
dokooptowanych nie może przekraczać połowy liczby pochodzących z wyboru.

Do zadań Komisji Rewizyjnej Koła należy kontrola, co najmniej raz w roku, całokształtu
działalności koła, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej oraz składanie
sprawozdań na Walnym Zebraniu Koła i stawianie wniosku o udzielenie absolutorium
Zarządowi Koła za okres sprawozdawczy.
Komisja Rewizyjna Koła ma prawo występowania do Zarządu Koła z wnioskami
wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego zastępca mogą brać udział
w posiedzeniach Zarządu Koła z głosem doradczym.

Rozdział X
Majątek Towarzystwa

§ 44
Majątek Towarzystwa stanowią:
a. składki członków;
b. dotacje, zapisy, darowizny, nieruchomości i inne dobra;
c. wpływy z działalności statutowej

§ 45
Właścicielem całego majątku jest Towarzystwo jako osoba prawna. Koła terenowe mogą
użytkować składniki majątku trwałego Towarzystwa znajdujące się na ich terenie, względnie
nimi zarządzać w zakresie ustalonym przez Zarząd Główny.

§ 46
Zobowiązania majątkowe w imieniu Towarzystwa podejmuje łącznie: prezes, sekretarz
i skarbnik Zarządu Głównego, względnie ich zastępcy.

Rozdział XI
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 47
Zmiana Statutu i rozwiązanie się Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Walnego
Zjazdu Delegatów powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej 50%
uprawnionych do głosowania.
Zarząd Główny ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Sądu Rejestrowego o zmianie
statutu.

§ 48
W razie rozwiązania Towarzystwa, Walny Zjazd Delegatów rozporządzi majątkiem, który
może być przeznaczony tylko na cele kulturalno-oświatowe.

Niniejszy statut Macierzy Ziemi Cieszyńskiej – Towarzystwa Miłośników Regionu zawiera
jednolity tekst z dnia 14.04.1999 r. po uwzględnieniu zmian w dniu 28.05.2010 r.

