STATUT
STOWARZYSZENIA
TRYTON
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Stowarzyszenie TRYTON działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach,
niniejszego statutu.

§ 2.
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Tomaszów Lubelski..
3. Stowarzyszenie działa na obszarze rzeczpospolitej Polskiej, a w granicach
dopuszczonych prawem także poza tym obszarem.
4. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
5. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe oraz inne organizacje
w granicach prawem dopuszczonych. Jednostki organizacyjne Stowarzyszenia mogą
posiadać nazwy i imiona, na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 3.
1. Stowarzyszenie używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
3. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.
W przypadku zatrudnienia pracowników, czynności z zakresu prawa pracy dokonuje
Prezes stowarzyszenia, Zarząd stowarzyszenia lub inna wyznaczona przez organ
zarządzający stowarzyszeniem do tego osoba.

§ 4.
1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem
tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

Rozdział II
Cele i formy działania
§ 5.
1. Celem Stowarzyszenia jest:
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Stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, emocjonalnego,
społecznego, duchowego i fizycznego rozwoju człowieka;
Prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, muzycznej, sportowej
turystycznej;
Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i działanie na rzecz
swobodnego dostępu do informacji niezbędnej dla jego rozwoju;
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
Wspieranie społecznej aktywności obywateli, na rzecz takich grup społecznych jak:
osoby niepełnosprawne, seniorzy, dzieci, kobiety oraz inne grupy społeczne
wymagające wsparcia, wyrównywanie szans tych grup oraz realizacja zadań
w zakresie pomocy społecznej;
Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi
dzieci i młodzieży-organizowanie życia młodzieżowego i różnych jego dziedzin;
Ochrona i promocja zdrowia, prowadzenie rehabilitacji, rewalidacji i resocjalizacji
dzieci i osób niepełnosprawnych;
Tworzenie szeroko rozumianego procesu dydaktyczno-wychowawczego,
skierowanego na pracę z dziećmi ze środowisk zagrożonych i patologicznych ze
szczególnym uwzględnieniem kształtowania pozytywnych postaw i przekonań;
Wszechstronne działanie na rzecz organizacji pozarządowych;
Organizowanie i wspieranie zadań w zakresie dobroczynności, pomocy społecznej
i humanitarnej, prowadzenie działalności charytatywnej;
Upowszechnianie sportu, kultury fizycznej, zdrowego stylu życia i poprzez te
działania, przyczynianie się do walki z narkomanią, alkoholizmem i innymi
patologiami społecznymi;
Promowanie i organizację wolontariatu, działań na rzecz integracji europejskiej
oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
Działalność
na
rzecz
mniejszości
narodowych,
upowszechniania
i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji;
Inicjowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej oraz promocję zatrudnienia
i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauki,
edukacji, oświaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci
i młodzieży jak również kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
Organizacja, prowadzenie i nadzór ogólnej działalności edukacyjnej
o charakterze niezawodowym i nieformalnym dla osób dorosłych
w szeroko rozumianym znaczeniu w regionie oraz na terenie kraju;
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
Działalność z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego;
Porządku i bezpieczeństwa publicznego;
Upowszechniania wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji;
Pomoc Polonii i Polakom za granicą oraz promocja Rzeczypospolitej Polskiej za
granicą;
Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka;

•
•

Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami;
Działalność w zakresie ochrony zabytków oraz ochrony dziedzictwa materialnego
i niematerialnego.

§ 6.
1. Stowarzyszenie
realizuje
swoje
cele
wszelkimi
środkami
zgodnymi
z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w następujących obszarach:
kultura, muzyka, plastyka, turystyka, sport, oświata, edukacja, niezawodowa,
nieformalna nieodpłatna i odpłatna edukacja dorosłych i dzieci, ekologia, ochrona
środowiska, pomoc społeczna, kultura fizyczna, prawa człowieka, ochrona zdrowia,
rozwój regionalny i lokalny, bezpieczeństwo publiczne, ochrona zabytków m.in.
poprzez:
 Publiczne wystąpienia w sprawach znajdujących się w obszarze zainteresowań
Stowarzyszenia;
 Organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć
muzycznych, wokalnych, plastycznych, teatralnych, filmowych oraz sportowych.
 Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności
poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji, konferencji.
 Organizowanie imprez naukowych, kulturalnych, sportowych, towarzyskich.
 Organizacja koncertów muzycznych, konkursów i festiwali.
 Inicjowanie programów profilaktycznych;
 Organizowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska naturalnego,
rozwojem zainteresowań i specjalności, działalnością w zakresie kultury, muzyki,
kultury fizycznej i sportu;
 Prowadzenie działalności międzynarodowej w tym działalności na rzecz integracji
europejskiej;
 Wymianę
doświadczeń
z
innymi
organizacjami
o
podobnych
i pokrewnych celach w kraju i poza jego granicami;
 Prowadzenie
działalności
wydawniczej,
informacyjnej,
promocyjnej
i edukacyjno-szkoleniowej;
 Prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi;
 Współpracę i wspieranie organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów
w procesie integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej;
 Promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów
i technologii;
 Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjno-prawnych;
 Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, placówkami oświaty
i wychowania, Ministerstwem Obrony Narodowej, Kościołem katolickim i innymi
kościołami i związkami wyznaniowymi, sektorem gospodarczym, środkami
masowego przekazu;
 Udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom i organizacjom
pozarządowym oraz osobom fizycznym, podejmującym działania będące celami
Stowarzyszenia;
 Organizowanie i prowadzenie wszelkich form wypoczynku (w formach
wyjazdowych i w miejscu zamieszkania) dzieci i młodzieży;














Utrzymywanie kontaktów z dziećmi i młodzieżą polonijną oraz Polakami
mieszkającymi poza granicami kraju;
Organizowanie rajdów i innych imprez rekreacyjno-sportowych, turystycznokrajoznawczych,;
Działanie na rzecz obrony narodowej i bezpieczeństwa powszechnego;
Tworzenie i prowadzenie ośrodków oraz placówek oświatowo-wychowawczych,
opiekuńczo-wychowawczych i kulturalnych, szkół, przedszkoli, świetlic,
organizacji innych form działalności pozalekcyjnej i międzyszkolnej;
Organizację, prowadzenie i nadzór ogólnej działalności edukacyjnej o charakterze
niezawodowym i nieformalnym dla osób dorosłych w szeroko rozumianym
znaczeniu w regionie oraz na terenie kraju;
Prowadzenie działalności w zakresie rekreacji, rehabilitacji ruchowej,
oraz wszelkiej innej działalności leczniczej;
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem
tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
Organizację zbiórek charytatywnych, aukcji;
Działania na rzecz osób zagrożonych i wykluczeniem społecznym;
Udzielanie wsparcia, w tym technicznego, finansowego i rzeczowego inicjatywom
i organizacjom pozarządowym;
Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym,
środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa
obywatelskiego;
Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej poza granicami Polski.

§ 7.
1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.
§ 8.
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) Członków zwyczajnych;
b) Członków wspierających;
c) Członków honorowych.

§ 9.
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży pisemną deklarację i
rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

§10.
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie
uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia
deklaracji.

§ 11.
1.
2.
3.

4.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie
zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu
Stowarzyszenia.
Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może
jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia,
poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
Członek honorowy zwolniony jest z płacenia składek członkowskich.

§ 12.
1. Członek zwyczajny ma prawo:
a) Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia-korzystania z pełni
czynnych i biernych praw wyborczych;
b) Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu;
c) Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;
d) Korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach
zgodnych z jego celami statutowymi, na zasadach określonych przez Zarząd
Stowarzyszenia;
e) Brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia
z prawem głosu;
f) Zaskarżać uchwały lub orzeczenia władz Stowarzyszenia w sprawach
członkowskich;
g) Zostać wybranym przez Zarząd Stowarzyszenia do reprezentowania go podczas
imprez oficjalnych
h) Wypowiadania się w imieniu Stowarzyszenia w zakresie określonym przez statut
lub inne regulacje wydane przez statutowe organy Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a) Przestrzegania przepisów statutu;
b) Podporządkowania się decyzjom władz statutowych w sprawach dotyczących
Stowarzyszenia;
c) Opłacania składek i innych świadczeń ustalonych decyzją władz Stowarzyszenia;
d) Przestrzegania zasad etyki członka Stowarzyszenia;
e) Czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
f) Dbania o mienie Stowarzyszenia.

§ 13.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie
Stowarzyszenia;
b) Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
c) Uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich lub
nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat;
d) Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu,
regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia.
2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego
Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie
rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest
ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia.
§ 14.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”;
b) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”;
c) Komisja Rewizyjna.

§ 15.
1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować
o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania
kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują
pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać
nie więcej niż połowę składu.
3. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie.
W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na
ilość obecnych członków. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał
Walnego Zebrania.

§ 16.
W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie
trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków
Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków Zarządu nie
przekroczy 2/5, a Komisji Rewizyjnej 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
W przeciwnym wypadku Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów
uzupełniających.

Walne Zebranie Członków
§ 17.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być:
a) Zwyczajne;
b) Nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co trzy
lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego
terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed
terminem Walnego Zebrania.
4. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) Z własnej inicjatywy;
b) Na żądanie Komisji Rewizyjnej;
c) Na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których było zwołane.
4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu
jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
7. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania, wybierany
każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków
Stowarzyszenia. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji
Rewizyjnej.
8. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos
Przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 18.
1. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
a) Ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia;
b) Uchwalanie statutu i jego zmian;
c) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku;
d) Zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
e) Wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
f) Decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi;
g) Ustalanie wysokości składek członkowskich;
h) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
i) Nadawanie i odbieranie tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia;
j) Ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
k) Podejmowanie uchwał w sprawie powołania przez Stowarzyszenie innych
organizacji;

Zarząd Stowarzyszenia.
§ 19.
1. Zarząd składa się z od 2 do 3 osób, w tym wybranego przez Walne Zebranie Prezesa.
Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona skarbnika, a także może
wybrać wiceprezesa i sekretarza.
2. Kadencja Zarządu trwa 5 lata.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowani jawnym, zwykłą większością głosów,
przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum).
W sytuacji równego rozłożenia głosów, decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały
pełnego składu, Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 20.
1. Zarząd Stowarzyszenia wyraża wolę w formie uchwał. Uchwały Zarządu podpisuje
Prezes lub zastępujący go członek Zarządu.
2. Zarząd może upoważnić poszczególnych członków Zarządu lub też inne osoby do
samodzielnego występowania w imieniu Stowarzyszenia, np.: kontaktów
z organizacjami i władzami samorządowymi i państwowymi, roboczych kontaktów
z podmiotami gospodarczymi, organizacji określonych procesów lub wydarzeń.
Udzielenie pełnomocnictw wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności
3. Do zakresu działania Zarządu należy:
a) Realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności
Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi;
b) Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych;
c) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
d) Ustalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia;
e) Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
i ruchomego;
f) Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań;
g) Zwoływanie Walnego Zebrania;
h) Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków
zwyczajnych i wspierających;
i) Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności
Stowarzyszenia;
j) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu;
k) Uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia niezastrzeżonych dla
innych władz.
l) W szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek
członkowskich;
m) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
n) Zatwierdzanie regulaminu pracy Biura Stowarzyszenia.

§ 21.
1. Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu, zatwierdzonego przez
Walne Zebranie.

§ 22.
1. Do realizacji swych zadań, Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego
Dyrektora.
2. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, zatwierdzonego przez
Zarząd.

Komisja Rewizyjna
§ 23.
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania
kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 lub 3 członków, którzy wybierają spośród siebie
Przewodniczącego Komisji.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 5 lata.

§ 24.
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) Kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;
b) Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych
kontroli i żądanie wyjaśnień;
c) Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia
niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo
żądania zwołania posiedzenia Zarządu;
d) Zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie
ustalonym statutem;
e) Składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia)
absolutorium dla Zarządu;
f) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 25.
Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą
większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały
pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 26.
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu,
zatwierdzonego przez Walne Zebranie.

4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia
wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących
kontrolowanych spraw.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego
Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości z tytułu zatrudnienia, nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa z winy umyślnej oraz nie mogą otrzymywać wynagrodzenia z tytułu
pełnienia funkcji, mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości
określonej w aktualnie obowiązujących przepisach prawnych.

Rozdział VII
Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa
§ 27.
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) Składki członkowskie;
b) Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki
publiczne;
c) Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności,
dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje);
d) Dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu
Stowarzyszenia;
e) Dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia
usług;
f) Dotacje i inne środki przekazane na prowadzenie zadań i akcji zleconych przez
organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty gospodarcze;
2. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca pierwszego kwartał każdego
roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg. zasad określonych przez
Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu
na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Walne Zebranie w formie
uchwały.

§ 28.
Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym praw i obowiązków
majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu
Stowarzyszenia, uprawnione są działające łącznie dwie osoby ze składu Zarządu
Stowarzyszenia.

Rozdział VIII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 29.
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga
kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków
wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej 2/3
członków uprawnionych do głosowania
3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej
zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje
Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne
Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia mające podobne cele statutowe do
Stowarzyszenia TRYTON, nienastawione na osiąganie zysku, na rzecz, których
przejdzie majątek Stowarzyszenia po wypełnieniu jego zobowiązań.

Rozdział IX
Postanowienia przejściowe i końcowe
§ 30.
Uczestnicy zebrania założycielskiego stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia
z chwilą wpisania go do rejestru stowarzyszeń.

§ 31.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa
o stowarzyszeniach.

Tomaszów Lubelski 12-11-2018.

