Statut
Towarzystwa Budowy Pomnika Marszałka Stanisława Małachowskiego
§1
1. Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Budowy Pomnika Marszałka Stanisława Małachowskiego
(TBPMSM) zwane dalej Towarzystwem, działa na postawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz.210), pozostałych przepisów powszechnie
obowiązujących oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Towarzystwo może używać również nazwy skróconej "Towarzystwo Budowy Pomnika
Małachowskiego" (TBPM).
3. Stowarzyszenie powołane jest przez grupę Założycieli Towarzystwa, składającą się z piętnastu (15)
absolwentów Liceum Ogólnokształcącego imienia Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku,
określanego dalej zwrotem Małachowianka. Do grupy Założycieli Towarzystwa należą, w kolejności
alfabetycznej: Jan Andrzej Boruszewski, Tadeusz Witold Bystram, Lech Stanisław Chyczewski,
Ryszard Janusz Galbfach, Maria Kaczmarczyk, Maciej Kędzierski, Jan Kazimierz Koskowski – autor
przedsięwzięcia budowy pomnika, Wojciech Kowalski, Wojciech Krzywiński, Kazimierz Muszyński,
Zbigniew Bronisław Radzikowski – współautor przedsięwzięcia budowy pomnika, Agnieszka
Sumińska, Stanisław Trzeciak, Andrzej Jan Turowski i Andrzej Kazimierz Znamierowski.
§2
Towarzystwo podlega rejestracji i posiada osobowość prawną.
§3
Towarzystwo działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą jest miasto Płock.
§4
Towarzystwo może prowadzić działalność poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie
niezbędnym dla realizacji celów statutowych, jeżeli ustawodawstwo danego kraju dopuszcza taką
możliwość.
§5
Towarzystwo zostało powołane na okres niezbędny do realizacji celu.

Rozdział II
Cele i zasady działania Towarzystwa
§6
Cele Towarzystwa:
1. Wzniesienie Pomnika Marszałka Stanisława Małachowskiego zwanego dalej Pomnikiem, na terenie
liceum jego imienia w Płocku, lub na terenie przyległym.
2. Odsłonięcie Pomnika w dniu 25 września 2021 roku – czyli w setną (100) rocznicę uroczystego
nadania szkole imienia „Marszałka Stanisława Małachowskiego”.
3. Uhonorowanie sponsorów, którzy umożliwili realizację celu określonego w ust. 1, odpowiednią
publikacją ich nazwisk / nazw.
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4. Opracowanie i publikacja materiałów upowszechniających wiedzę o życiu i działalności Marszałka
Stanisława Małachowskiego.
§7
Cele określone w § 6 Towarzystwo realizuje przez:
1. Przygotowanie ogólnego planu realizaji;
2. Identyfikacja i pozyskanie patronatów (honorowych i projektowych);
3. Uzyskanie aprobaty odpowiednich władz lokalnych;
4. Prowadzenie kampanii wzbudzającej zainteresowanie i wsparcie finansowe absolwentów liceum,
mieszkańców Płocka, zakładów, przedsiębiorstw, władz oraz odpowiednich urzędów zarówno
lokalnych jak i krajowych;
5. Zebranie funduszu na pokrycie kosztów powstania Pomnika;
6. Zabezpieczenie środków publicznych niezbędnych na pokrycie kosztów modyfikacji wybranej
przestrzeni i przystosowanie jej do pełnienia roli otoczenia Pomnika;
7. Współpracę z jednostkami Urzędu Miasta w celu zapewnienia odpowiednich zmian otoczenia;
8. Sformułowanie ogólnej koncepcji, zidentyfikowanie proponowanych lokalizacji, minimum dwóch,
oraz wymagań dotyczących Pomnika i jego otoczenia;
9. Zidentyfikowanie artysty-rzeźbiarza jako zleceniobiorcy na wykonanie Pomnika;
10. Monitorowanie postępu prac i jakości rezultatów, oraz niezwłoczne identyfikowanie problemów;
11. Podejmowanie działań korygujących zaistniałe problemy;
12. Podejmowanie niezbędnych decyzji zapewniających osiągnięcie celów pod względem
merytorycznym, jakościowym, finansowym i czasowym;
13. Przyjmowanie odpowiedniych trybów pracy zapewniających postęp w realizacji indywidualnych
zadań oraz osiąganie wytyczonych celów. Mogą to być tryby:
1) konwencjonalny - czasowo ograniczone zgromadzenie w jednym pomieszczeniu;
2) wirtualny - zgrupowanie trwające w zależności od szczególnych potrzeb, którego uczestnicy
posiadają dostęp do tych samych informacji / dokumentów oraz możliwości komunikacji
indywidualnej oraz grupowej;
3) mieszany - konwencjonalny i wirtualny, kolejno lub równocześnie.

Rozdział III
Członkowie Towarzystwa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

§8
Członkiem może być osoba zainteresowana i gotowa przyczynić się do realizacji celów Towarzystwa
oraz deklarująca przestrzeganie Statutu Towarzystwa.
Członkostwo jest dobrowolne.
Towarzystwo zrzesza Członków: Zwyczajnych, Wspierających i Honorowych.
Założyciele Towarzystwa (§1) są Członkami Zwyczajnymi.
Liczba Członków Zwyczajnych ograniczona jest do trzydziestu (30).
Liczba Członków Wspierających oraz liczba Członków Honorowych nie są ograniczone.
Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
Członkami Towarzystwa mogą być osoby zamieszkałe za granicą.
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§9
Członkiem Zwyczajnym Towarzystwa może być pełnoletnia osoba fizyczna, która jest absolwentem czy
abiturientem Małachowianki, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest pozbawiona praw
publicznych, nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie.

§ 10
1. Członkami Wspierającymi mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, które deklarują pomoc
specjalistyczną, finansową lub rzeczową przeznaczoną na realizację celów (§ 6) Towarzystwa.
2. Przyjęcia Członka Wspierającego następuje automatycznie po otrzymaniu zadeklarowanej pomocy
zdefiniowanej w ust.1 wraz z deklaracją wyrażającą zgodę, bądź nie, na publikację nazwiska czy
nazwy wspierającego.
3. Członek Wspierający może zgłaszać wnioski dotyczące działalności Towarzystwa oraz brać udział,
z głosem doradczym, w posiedzeniu organu (§ 15) Towarzystwa po wcześniejszym uzgodnieniu
z przedstawicielem tegoż organu.
§ 11
1. Członkiem Honorowym Towarzystwa może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna
posiadająca wybitne zasługi dla miasta Płocka i Małachowianki.
2. Nadania godności Członka Honorowego dokonuje Walne Zebranie Członków Zwyczajnych
Towarzystwa, zwane dalej „Walnym Zebraniem”, uchwałą podjętą na wniosek Zarządu
w głosowaniu tajnym bezwzględną większością (minimum 50% plus 1) głosów.
3. Członek Honorowy może brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniu organu (§ 15)
Towarzystwa po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem tegoż organu.
§ 12
Członkowie Zwyczajni mają prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa;
2) zgłaszania wniosków dotyczących działalności oraz realizacji celów Towarzystwa;
3) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Towarzystwa;
4) udziału w zebraniach Zarządu Towarzystwa po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem
Zarządu.
§ 13
Członkowie Zwyczajni mają obowiązek:
1) przestrzegania statutu i uchwał władz Towarzystwa;
2) promowania celów Towarzystwa oraz znaczenia ich pomyślnej realizacji;
3) pozyskiwania wsparcia, w tym również finansowego, dla celów Towarzystwa;
4) udzielania wsparcia w postaci wiedzy, doświadczenia, czasu, energii;
5) udzielania wsparcia finansowego na realizację celów Towarzystwa.
§ 14
1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje przez:
1) złożenie pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu;
2) wykluczenie przez Zarząd z powodu:
a) łamania Statutu;
b) nieprzestrzegania uchwał władz Towarzystwa;
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2.
3.
4.
5.

c) działania utrudniającego realizację celów Towarzystwa;
d) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu.
3) śmierć;
4) utratę osobowości prawnej przez osoby prawne lub ogłoszenie ich upadłości;
5) zakończenie działalności Towarzystwa.
Od uchwały Zarządu o wykluczeniu z Towarzystwa przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania
w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiednio uchwały lub orzeczenia.
Odwołanie, o którym w ust. 2, jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu.
Uchwała Walnego Zebrania w sprawie odwołania, o którym w ust. 2, jest podejmowana
w głosowaniu tajnym bezwzględną większością składu Walnego Zebrania.
Uchwała Walnego Zebrania, o której w ust. 4, jest rozstrzygająca.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
1. Postanowienia ogólne
§ 15
Władzami Towarzystwa, zwanymi także „organami” są:
1) Walne Zebranie;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.
§ 16
1. Kadencja władz Towarzystwa trwa do chwili osiągnięcia celów ale nie dłużej niż pięć (5) lat.
2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
§ 17
W sprawach osobowych dotyczących szczególnego organu Towarzystwa tryb i sposób głosowania ustala
dany organ.
§ 18
1. Członkowie Zarządu i członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie bezwzględną
większością głosów.
2. Tryb wyborów określa każdorazowo Walne Zebranie w głosowaniu jawnym bezwzględną
większością głosów.
§ 19
1. W przypadku zmniejszenia się stanu osobowego organu Towarzystwa, skład może być uzupełniony
w głosowaniu zgodnie z ustalonymi regułami danego organu.
2. Osoba uzupełniająca skład organu wybierana jest z grona zainteresowanych oraz spełnia
następujące warunki:
1) Jest absolwentem / abiturientem Małachowianki - jeśli nie jest jeszcze Członkiem Towarzystwa;
2) Posiada wiedzę i doświadczenie odpowiadające potrzebom Towarzystwa;
3) Nie oczekuje wynagrodzenia za czynne uczestnictwo / wykonywanie przydzielonych zadań.
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§ 20
Nie licząc Walnego Zebrania, można być członkiem nie więcej niż jednego organu Towarzystwa.
2. Walne Zebranie
§ 21
1. Walne Zebranie jest zgromadzeniem Członków Zwyczajnych Towarzystwa.
2. Walne Zebranie stanowi najwyższą władzę Towarzystwa.
3. Walne Zebranie, w części lub w całości, może przebiegać w obecności zaproszonych osób. Obecność
zaproszonych nie ma wpływu na skład Walnego Zebrania.
§ 22
Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością oddanych głosów,
przy obecności minimum 2/3 jego składu.
§ 23
1. Walne Zebranie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
§ 24
1. Walne Zebranie Zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd raz w roku i powinno się odbyć nie później
niż 30 listopada.
2. W przypadku zaniechania zwołania Walnego Zebrania Zwyczajnego przez Zarząd, zwołuje je Komisja
Rewizyjna.
§ 25
1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zwyczajnego Zarząd powiadamia członków
w sposób efektywny i niepodważalny.
2. Powiadomienie powinno nastąpić nie później niż dwa tygodnie przed ustalonym terminem Walnego
Zebrania Zwyczajnego.
§ 26
1. Walne Zebranie Nadzwyczajne może się odbyć na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej
2/3 członków Walnego Zebrania.
2. Wniosek, o którym w ust. 1, powinien zawierać termin oraz porządek obrad. Proponowany
we wniosku termin nie może być krótszy niż dwa tygodnie.
3. Wniosek składa się do Zarządu.
4. W przypadku zaniechania przez Zarząd zwołania Walnego Zebrania Nadzwyczajnego w ciągu
tygodnia od otrzymania wniosku, o którym w ust. 1, do zwołania Walnego Zebrania Nadzwyczajnego
uprawniony jest wnioskodawca.
§ 27
Do zwołania Walnego Zebrania Nadzwyczajnego uprawniony jest Zarząd, gdy uzna to za konieczne.
§ 28
Walne Zebranie Nadzwyczajne obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu i porządku obrad,
z zachowaniem reguł określonych w § 22.

19-11-2017

5

§ 29
1. Obrady Walnego Zebrania Zwyczajnego i Nadzwyczajnego otwiera Prezes, zarządzając wybór
Przewodniczącego Walnego Zebrania.
2. Obowiązek otwarcia Walnego Zebrania Prezes może oddelegować Wiceprezesowi, w sposób
pisemny zawierający uzasadnienie i skierowany do Walnego Zebrania.
3. Przewodniczący Walnego Zebrania kieruje obradami.

§ 30
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) ustalanie kierunków działania Towarzystwa;
2) aprobowanie niezbędnych modyfikacji planu działania przedłożonych przez Zarząd Towarzystwa;
3) uchwalanie i doskonalenie Statutu Towarzystwa;
4) uzupełnianie własnego składu (dokonywanie wyboru Członka Zwyczajnego);
5) podejmowanie uchwał dotyczących ustanowienia składek członkowskich;
6) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
7) na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielanie, bezwględną większością głosów w tajnym głosowaniu,
absolutorium poszczególnym członkom Zarządu;
8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań innych organów Towarzystwa;
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
10) na wniosek Zarządu nadawanie godności Członka Honorowego Towarzystwa;
11) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla innych organów
Towarzystwa;
12) weryfikowanie i zatwierdzanie regulaminów Komisji Rewizyjnej;
13) podejmowanie uchwały o wydłużeniu okresu działalności Towarzystwa;
14) podejmowanie uchwały o zawieszeniu działalności Towarzystwa;
15) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku.

3. Zarząd
§ 31
1. Zarząd odpowiedzialny jest przed Walnym Zebraniem.
2. W okresach między kolejnymi Walnymi Zebraniami Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa tak,
aby prowadziła ona do realizacji wszystkich celów statutowych (patrz §5).
3. Zarząd składa się z trzech (3) do siedmiu (7) osób.
4. Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swojego grona Prezesa, jednego
lub dwóch Wiceprezesów Sekretarza oraz Skarbnika.
5. Szczegółowe zasady działania Zarządu w formie regulaminu/procedur uchwalają jego członkowie.
6. Zarząd uchwala szczegółowy Plan Realizacji celów zawierający między innymi: zadania
do wykonania, przewidywane koszty realizacji, wykonawców, harmonogram prac, odpowiedzialnych
za realizację i jakość rezultatów.
7. Uchwalony Regulamin oraz Plan Realizacji celów Zarząd udostępnia wszystkim członkom
stowarzyszenia.
8. Zgłaszane przez członków komentarze, sugestie i uwagi Zarząd rozważa: zapoznaje się,
ustosunkowuje się, podejmuje działania i, ewentualnie, modyfikuje odpowiednie dokumenty.
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§ 32
1. W sprawach majątkowych Towarzystwa, dla skuteczności składanych oświadczeń woli w imieniu
Towarzystwa, konieczna jest jedna z poniższych dwuosobowych reprezentacji łącznych:
1) Prezes i Wiceprezes;
2) Prezes i Skarbnik;
3) Wiceprezes i Skarbnik.
2. Do składania wszystkich innych oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa uprawnionych jest dwóch
dowolnych członków Zarządu działających łącznie.
§ 33
1. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym bezwględną większością głosów w obecności
co najmniej czterech (4) członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
2. W przypadku równej ilości głosów rozstrzygający jest głos Prezesa lub Wiceprezesa, jeśli Prezes jest
nieobecny i wcześniej przekazał swoje uprawnienie decydenta Wiceprezesowi.
§ 34
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Zwoływanie posiedzeń Zarządu, przewodniczenie im i ustalanie porządku obrad należy do Prezesa.
§ 35
Prezes Zarządu reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.
§ 36
1. Prezes nadzoruje i koordynuje działalność pozostałych członków Zarządu.
2. Prezes może delegować swoje szczególne prawa i/lub szczególne obowiązki dwóm innym członkom
Zarządu.
§ 37
Do obowiązków Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa;
2) Publikacja i promocja celów Towarzystwa;
3) Identyfikowanie i pozyskiwanie patronatu, sponsorów i darczyńców;
4) Komunikacja i współpraca z władzami i jednostkami organizacyjnymi różnych szczebli;
5) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Towarzystwa;
6) ustalanie minimalnego wsparcia finansowego dla członków: a) zwyczajnych, b) wspierających;
7) zarządzanie majątkiem Towarzystwa;
8) zwoływanie Walnego Zebrania;
9) realizowanie uchwał Walnego Zebrania;
10) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Towarzystwa;
11) ogłaszanie na stronie internetowej Towarzystwa corocznego sprawozdania z działalności
Zarządu;
12) przygotowywanie corocznego sprawozdania z działalności Towarzystwa;
13) sporządzanie informacji finansowych i podatkowych;
14) prowadzenie rachunkowości Towarzystwa zgodnie z obowiązującym prawem;
15) przyjmowanie i wykluczanie Członków Zwyczajnych Towarzystwa;
16) prowadzenie ewidencji członków Towarzystwa;
17) uchwalanie ordynacji wyborczej;
18) nieustanne nadzorowanie postępu i jakości realizowanych przez siebie zadań;
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19)
20)
21)
22)

zapobieganie potencjalnym problemom;
podejmowanie działań korygujących zaistniałe problemy;
proponowania zmian i uzupełnień Statutu Towarzystwa;
podejmowanie niezbędnych decyzji zapewniających osiągnięcie celów Towarzystwa pod
względem merytorycznym, jakościowym, finansowym i czasowym;
23) gospodarowanie majątkiem Towarzystwa sposobami umożliwjającymi jego wzrost
i zapobiegającymi jego pomniejszenie.

4. Komisja Rewizyjna
§ 38
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Towarzystwa.
§ 39
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech (3) członków: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego
i Sekretarza wybieranych przez Walne Zebranie.
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
3. Do ważności posiedzenia Komisji Rewizyjnej konieczna jest obecność wszystkich jej członków.
4. Uchwała Komisji uważa się za podjętą przy oddanych dwóch głosach „za” treścią uchwały.
5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący.
6. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej w formie regulaminu przygotowują jej członkowie.
7. Regulamin weryfikuje i zatwierdza Walne Zebranie.
8. Komisja Rewizyjna działa niezależnie od Zarządu Towarzystwa.
9. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba pokrewna, powinowata czy w jakikolwiek sposób
zależna od członka Zarządu.
§ 40
1. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
1) sprawdzanie całokształtu działalności Towarzystwa;
2) sprawdzanie działalności Zarządu, w tym działalności finansowej;
3) analiza postępu działania i jakości rezultatów, oraz niezwłoczne identyfikowanie problemów;
4) sygnalizowanie dostrzeżonych problemów i zaleceń odpowiednim organom Towarzystwa;
5) składanie wniosków Walnemu Zebraniu o udzielenie absolutorium dla innych władz
Towarzystwa;
6) zwoływanie Walnego Zebrania Nadzwyczajnego w przypadku zaniechania przez Zarząd zwołania
Walnego Zebrania Nadzwyczajnego w ciągu 21 dni od otrzymania wniosku, o którym w pkt. 7
oraz w § 26 ust. 1;
7) składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo:
1) składania wniosków Walnemu Zebraniu o odwołanie Zarządu lub poszczególnych Członków
Zarządu;
2) składania wniosków do Zarządu o zwołanie Walnego Zebrania Nadzwyczajnego;
3) wnioskowania wprowadzenia zmian i uzupełnień w Statucie Towarzystwa.
4) Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział,
z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Towarzystwa.
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Rozdział V
Majątek Towarzystwa
§ 41
Majątek Towarzystwa stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 42
Dochody Towarzystwa stanowią :
1) darowizny osób fizycznych i prawnych, spadki i zapisy;
2) środki pochodzące z ofiarności publicznej i ze sponsoringu;
3) dochody z własnej działalności;
4) dotacje, subwencje, oprocentowanie lokat;
5) świadczenia członków wspierających.
§ 43
1. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa podejmuje Zarząd.
3. Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej.
§ 44
W wyniku pełnej realizacji celów (§ 6), Zarząd przekazuje majątek Towarzystwa, zasoby materialne oraz
zasoby finansowe, organowi odpowiedzialnemu za utrzymanie i konserwację wzniesionego Pomnika
i jego bezpośredniego otoczenia.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 45
Dokonywanie zmian w statucie Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej bezwzględną
większością głosów członków Towarzystwa.

§ 46
1. Zawieszenie lub rozwiązanie Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej
bezwzględną większością głosów członków Towarzystwa biorących udział w Walnym Zebraniu,
przy obecności przynajmniej 3/4 członków.
2. Podejmując uchwałę o zawieszeniu działalności Towarzystwa Walne Zebranie określa czas, na jaki
działalność ta będzie zawieszona oraz określa sposób gospodarowania majątkiem Towarzystwa
w czasie zawieszenia.
3. Wybór sposobu gospodarowania majątkiem Towarzystwa nie może spowodować pomniejszenia
tego majątku.
§ 47
1. W przypadku niepodjęcia przez Walne Zebranie uchwały o wznowieniu działalności Towarzystwa
w ciągu pięciu lat od uchwały o zawieszeniu działalności Towarzystwa, Zarząd obowiązany jest
zwołać Walne Zebranie Nadzwyczajne celem podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.
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2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz
przeznaczenie majątku Towarzystwa.
3. Jeżeli uchwała podjęta zgodnie z ust. 2 nie stanowi inaczej, likwidatorami Towarzystwa są Skarbnik
i Sekretarz Zarządu.
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