
/ PROJEKT / 

Uchwała Nr 15/2018/W 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

Tarnowska Organizacja Turystyczna  

z dnia 29 maja 2018 roku 

 

w sprawie 

wprowadzenia zmian w statucie stowarzyszenia  

Na podstawie § 16 ust. 1 w zw. z § 35 Statutu Tarnowska Organizacja Turystyczna Zwyczajne Walne 

Zebranie Członków stowarzyszenia, postanawia zaakceptować i przyjąć następujące zmiany w 

Statucie i w związku z tym  

uchwala, co następuje: 

 

 

§1 
Zmienia się zapisy paragrafu 2 ust 5., którego dotychczasowa treść brzmiała:  

„ 
5. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw. 
„ 

Nowa treść paragrafu będzie brzmiała:  

„ 
5. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia spraw bieżących, biur 
oraz do realizacji zadań statutowych i zadań służących osiągnięciu statutowych celów oraz 
przedsięwzięć. 
„ 
 

 
§2 

Zmienia się zapisy paragrafu 6, którego dotychczasowa treść brzmiała:  
„ 
Celem stowarzyszenia jest realizacja następujących zadań: 
1. kreowanie i upowszechnianie wizerunku subregionu tarnowskiego (powiaty: brzeski, 
tarnowski, dąbrowski i grodzki Tarnów) jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za 
granicą, 
2. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz integracja społeczności 
lokalnej w tym głównie jednostek samorządu lokalnego, branży turystycznej oraz 
stowarzyszeń działających w sferze turystyki, 
3. tworzenie i rozwój produktów turystycznych wokół lokalnych atrakcji turystycznych, 
4. promocja turystyczna oraz koordynacja działań promocyjnych podejmowanych w 
regionie,  
5. gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach oraz usługach turystycznych, 
6. wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej, 
7. wspieranie rozwoju lokalnej turystyki w tym zwiększenie liczby turystów odwiedzających 
subregion tarnowski, 



8. inicjowanie, opiniowanie a także wspomaganie planów rozwoju i modernizacji 
infrastruktury turystycznej, 
9. podejmowanie działań w zakresie planowania i realizacji imprez turystycznych, 
10. prowadzenie działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w sferze 
turystyki w tym doskonalenie kadr turystycznych, 
11. prowadzenie monitoringu w zakresie turystyki, 
12. inicjowanie działań w celu stworzenia poprawy infrastruktury około turystycznej, 
13. działania w sferze turystyki na rzecz osób niepełnosprawnych, 
14. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 
zagrożonych zwolnieniem z pracy, 
15. wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości w sferze 
turystyki, 
16. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów w sferze turystyki, 
17. działania w sferze turystyki na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 
18. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 
19. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
20. prowadzenie działalności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 
21. promocja i organizacja wolontariatu, 
22. edukacja dzieci, młodzieży, dorosłych w tym seniorów w zakresie zdrowia, 
23. wspieranie funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób 
starszych, 
24. edukacja ekologiczna, w zakresie ekologii i ochrony środowiska, 
25. edukacja w zakresie energii odnawialnej i samej energii odnawialnej w tym 
propagowania jej stosowania, 
26. wspieranie lokalnych inicjatyw zgodnych z celami Stowarzyszenia. 
” 

Nowa treść paragrafu będzie brzmiała:  

„ 
Celem stowarzyszenia jest realizacja następujących zadań: 
1. kreowanie i upowszechnianie wizerunku subregionu tarnowskiego (powiaty: brzeski, 
tarnowski, dąbrowski i grodzki Tarnów) jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za 
granicą, 
2. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz integracja społeczności 
lokalnej w tym głównie jednostek samorządu lokalnego, branży turystycznej oraz 
stowarzyszeń działających w sferze turystyki, 
3. tworzenie i rozwój produktów turystycznych wokół lokalnych atrakcji turystycznych, 
4. promocja turystyczna oraz koordynacja działań promocyjnych podejmowanych w 
regionie,  
5. gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach oraz usługach turystycznych, 
6. wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej, 
7. wspieranie rozwoju lokalnej turystyki w tym zwiększenie liczby turystów odwiedzających 
subregion tarnowski, 
8. inicjowanie, opiniowanie, a także wspomaganie planów rozwoju i modernizacji 
infrastruktury turystycznej, 
9. podejmowanie działań w zakresie planowania i realizacji imprez turystycznych, 
10. prowadzenie działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w sferze 
turystyki w tym doskonalenie kadr turystycznych, 
11. prowadzenie monitoringu w zakresie turystyki, 
12. inicjowanie działań w celu stworzenia poprawy infrastruktury około turystycznej, 
13. działania w sferze turystyki na rzecz osób niepełnosprawnych, 
14. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 
zagrożonych zwolnieniem z pracy, 



15. wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości w sferze 
turystyki, 
16. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów w sferze turystyki, 
17. działania w sferze turystyki na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 
18. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 
19. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
20. prowadzenie działalności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 
21. promocja i organizacja wolontariatu, 
22. edukacja dzieci, młodzieży, dorosłych w tym seniorów w zakresie zdrowia, 
23. wspieranie funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób 
starszych, 
24. edukacja ekologiczna, w zakresie ekologii i ochrony środowiska, 
25. edukacja w zakresie energii odnawialnej i samej energii odnawialnej w tym 
propagowania jej stosowania, 
26. wspieranie lokalnych inicjatyw zgodnych z celami Stowarzyszenia,  
27. Rozwój oferty turystycznej i sportowej, 
28. Doradztwo, organizowanie warsztatów, szkoleń i wyjazdów studyjnych oraz udzielanie 
wsparcia finansowego na działalność podmiotów III Sektora szczególnie tych działających w 
obszarze turystyki,  
29. wspieranie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania w obszarze turystyki.  
” 
 
 

§3 
Zmienia się zapisy paragrafu 16, którego dotychczasowa treść brzmiała:  

„ 
Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 
1. uchwalanie Statutu stowarzyszenia i jego zmian, 
2. wybór, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 23 ust. 3, oraz 
członków Komisji Rewizyjnej (wybrane organy konstytuują się w ciągu 7 dni od daty 
Walnego Zebrania), 
3. wybieranie, zawieszanie i odwoływanie, w głosowaniu tajnym Prezesa stowarzyszenia i 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 
4. uchwalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego, 
5. uchwalanie planów działania stowarzyszenia i planów finansowych, 
6. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, a także 
podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia absolutorium 
Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
7. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości, 
8. upoważnienie Zarządu do zaciągania kredytów, pożyczek i do ustanawiania gwarancji 
bankowych, 
9. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do innych organizacji, 
10. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu odnośnie wykluczenia, skreślenia z listy 
członków lub nie przyjęcia w poczet członków, 
11. nadawanie godności członka honorowego stowarzyszenia, 
12. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania oraz innych regulaminów 
stowarzyszenia z wyłączeniem: regulaminu biura stowarzyszenia, zasad wynagrodzenia 
pracowników Biura oraz regulaminów określających zakres działania oraz zakres 
uprawnień i obowiązków kierujących zakładem stowarzyszenia, 
13. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązywania stowarzyszenia, 
14. rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia, 
15. rozpatrywanie skarg członków stowarzyszenia na działalność Zarządu, 
16. powoływanie i odwoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu 
oraz decydowania w sporach pomiędzy członkami Zarządu,  



17. podejmowanie uchwał w sprawie objęcia udziałów w spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością lub akcji spółki akcyjnej. 
” 

Nowa treść paragrafu będzie brzmiała:  

„ 
Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 
1. uchwalanie Statutu stowarzyszenia i jego zmian, 
2. wybór, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 23 ust. 3, oraz 
członków Komisji Rewizyjnej (wybrane organy konstytuują się w ciągu 7 dni od daty 
Walnego Zebrania), 
3. wybieranie, zawieszanie i odwoływanie, w głosowaniu tajnym Prezesa stowarzyszenia i 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 
4. uchwalanie i przyjmowanie wykonania budżetu Stowarzyszenia w tym ustalanie 
wysokości składek członkowskich i wpisowego, 
5. uchwalanie planów działania stowarzyszenia i planów finansowych oraz budżetu, 
6. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, a także 
podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia absolutorium 
Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
7. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości, 
8. upoważnienie Zarządu do zaciągania kredytów, pożyczek i do ustanawiania gwarancji 
bankowych, 
9. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do innych organizacji, 
10. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu odnośnie wykluczenia, skreślenia z listy 
członków lub nie przyjęcia w poczet członków, 
11. nadawanie godności członka honorowego stowarzyszenia, 
12. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków, regulamin Wyboru 
Organów, regulaminu Zarządu, regulaminu Komisji Rewizyjnej oraz innych regulaminów 
stowarzyszenia z wyłączeniem: regulaminu biura stowarzyszenia, zasad wynagrodzenia 
pracowników Biura oraz regulaminów określających zakres działania oraz zakres 
uprawnień i obowiązków kierujących zakładem stowarzyszenia, 
13. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązywania stowarzyszenia, 
14. rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia, 
15. rozpatrywanie skarg członków stowarzyszenia na działalność Zarządu, 
16. powoływanie i odwoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu 
oraz decydowania w sporach pomiędzy członkami Zarządu,  
17. podejmowanie uchwał w sprawie objęcia udziałów w spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością lub akcji spółki akcyjnej, 
18. ustalenie zasad zwrotu wydatków członkom organów stowarzyszenia, 
19. zatwierdzanie przedłożonego przez Zarząd Regulaminu przyznawania i wypłacania diet, 
dla członków Zarządu 
20. rozpatrywanie wniosków wnoszonych przez Zarząd lub członków stowarzyszenia, 
21. przyjmowanie herbu i innych symboli Stowarzyszenia,  
22. wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków. 
” 
 

§4 
Zmienia się zapisy paragrafu 19, którego dotychczasowa treść brzmiała:  

„ 
1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, 

jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej. 
2. Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuje w głosowaniu 

tajnym. 
3. Liczba przysługujących głosów jest proporcjonalna do liczby przedstawicieli 

reprezentujących członków stowarzyszenia: 



1) Powiaty: dwa głosy, 
2) Gminy na prawach powiatu: dwa głosy, 
3) Gminy, stowarzyszenia działające w dziedzinie turystyki, organizacje zrzeszające 

przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządu gospodarczego i 
zawodowego, osoby fizyczne, osoby prawne oraz inni członkowie stowarzyszenia: 
jeden głos. 

       „ 

Nowa treść paragrafu będzie brzmiała:  

„ 
1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, 

jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej. 
2. Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuje w głosowaniu 

tajnym. 
3. Liczba przysługujących głosów jest proporcjonalna do liczby przedstawicieli 

reprezentujących członków stowarzyszenia: 
1) Powiaty: dwa głosy, 
2) Gminy na prawach powiatu: dwa głosy, 
3) Gminy, stowarzyszenia działające w dziedzinie turystyki, organizacje zrzeszające 

przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządu gospodarczego i 
zawodowego, osoby fizyczne, osoby prawne oraz inni członkowie stowarzyszenia: 
jeden głos. 

4. Przedstawiciele członków zwyczajnych stowarzyszenia mogą uczestniczyć w Walnym 
Zebraniu oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo 
powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu 
Walnego Zebrania 

5. Członek zarządu i pracownik stowarzyszenia nie mogą być pełnomocnikami na Walnym 
Zebraniu. 

       „ 
 
 

§5 
Zmienia się zapisy paragrafu 21, którego dotychczasowa treść brzmiała:  

„ 
      Zarząd jest organem wykonawczym stowarzyszenia, kieruje działalnością stowarzyszenia i     
      odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem. 

      „ 

Nowa treść paragrafu będzie brzmiała:  

„ 
1. Zarząd jest organem wykonawczym stowarzyszenia, kieruje działalnością 

stowarzyszenia, zarządza jego majątkiem, reprezentuje je na zewnątrz, a także ma prawo 
do zaciągania zobowiązań w imieniu stowarzyszenia. 

2. W innych sprawach, w których nie podejmuje się uchwały oraz niezastrzeżonych do 
kompetencji innych organów Stowarzyszenia, Zarząd wydaje zarządzenia. 

       „ 
 

§6 
Zmienia się zapisy paragrafu 22, którego dotychczasowa treść brzmiała:  

„ 
Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności: 
1. reprezentowanie interesów stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 



2. współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami 
politycznymi i społecznymi oraz innymi instytucjami w sprawach dotyczących działalności 
statutowej w tym zawieranie porozumień i umów o współpracy, 
3. składanie sprawozdań z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu, 
4. zwoływanie Walnych Zebrań i przygotowywanie wniosków na Walne Zebranie, 
5. przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zebrania i innych aktów normatywnych w 
tym regulaminów, 
6. realizowanie uchwał i wniosków Walnych Zebrań, 
7. przyjmowanie w poczet członków stowarzyszenia i skreślanie z listy członków 
stowarzyszenia, 
8. kierowanie bieżącą pracą stowarzyszenia, 
9. organizowanie szkoleń oraz kursów,  
10. wnioskowanie o nadanie odznak i przyznawanie nagród, 
11. powoływanie i odwoływanie dyrektora biura oraz zatrudnianie i zwalnianie 
pracowników Stowarzyszenia, 
12. uchwalanie regulaminu i preliminarza wydatków Biura oraz zasad wynagrodzenia 
pracowników Stowarzyszenia  
13. realizacja programów i celów Stowarzyszenia, 
14. zarządzanie majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełnianie swoich obowiązków 
ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczo – finansowym, przy ścisłym 
przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień statutu, uchwał Walnego Zebrania 
Członków i regulaminów, 
15. powoływanie i likwidowanie wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo zakładów 
stowarzyszenia, 
16. uchwalanie regulaminów określających zakres działania oraz zakres uprawnień i 
obowiązków kierujących zakładem stowarzyszenia. 
” 
 

Nowa treść paragrafu będzie brzmiała:  

„ 
Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności: 
1. reprezentowanie interesów stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
2. współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami 
politycznymi i społecznymi oraz innymi instytucjami w sprawach dotyczących działalności 
statutowej w tym zawieranie porozumień i umów o współpracy, 
3. składanie sprawozdań z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu, 
4. zwoływanie Walnych Zebrań i przygotowywanie wniosków na Walne Zebranie, 
5. przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zebrania i innych aktów normatywnych w 
tym regulaminów, 
6. realizowanie uchwał i wniosków Walnych Zebrań, 
7. przyjmowanie w poczet członków stowarzyszenia i skreślanie z listy członków 
stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o wykluczeniu oraz skreśleniu z listy członków 
stowarzyszenia zgodnie z przepisami niniejszego statutu, 
8. kierowanie bieżącą pracą stowarzyszenia, 
9. organizowanie szkoleń oraz kursów,  
10. wnioskowanie o nadanie odznak i przyznawanie nagród, 
11. powoływanie i odwoływanie dyrektora biura oraz zatrudnianie i zwalnianie 
pracowników Stowarzyszenia, 
12. uchwalanie regulaminu i preliminarza wydatków Biura oraz zasad wynagrodzenia 
pracowników Stowarzyszenia  
13. realizacja programów i celów Stowarzyszenia, 
14. zarządzanie majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełnianie swoich obowiązków 
ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczo – finansowym, przy ścisłym 



przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień statutu, uchwał Walnego Zebrania 
Członków i regulaminów, 
15. powoływanie i likwidowanie wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo zakładów 
stowarzyszenia, 
16. uchwalanie regulaminów określających zakres działania oraz zakres uprawnień i 
obowiązków kierujących zakładem stowarzyszenia,  
17. uchwalanie innych regulaminów związanych z działalnością stowarzyszenia nie 
zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków,  
17. na wniosek zainteresowanego rozkładanie na raty obowiązujących składek 
członkowskich, 
18. delegowanie przedstawicieli stowarzyszenia do innych instytucji i organizacji, 
19. przygotowywanie projektu budżetu oraz wykonywanie budżetu,  
20. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia, 
21. zwykły zarząd mieniem stowarzyszenia, 
22. bieżące i zwykłe zarządzanie majątkiem i finansami, 
23. kierowanie bieżącą pracą stowarzyszenia, 
24. nadawanie odznak na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie 
Członków,  
25. opracowanie Regulaminu przyznawania i wypłacania diet, dla członków Zarządu i 
Komisji Rewizyjnej. 
” 

 
§7 

Zmienia się zapisy paragrafu 31, którego dotychczasowa treść brzmiała:  
„ 
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia w zakresie praw i zobowiązań 

majątkowych stowarzyszenia, nie przekraczających kwoty 1 000,00 zł słownie: jeden 
tysiąc złotych 00/100, wymagany jest podpis Prezesa, Wiceprezesa lub skarbnika 
Zarządu.  

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia w zakresie praw i zobowiązań 
majątkowych stowarzyszenia, od kwoty 1 000,00 zł słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 
wzwyż, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym zawsze 
Prezes lub Wiceprezes 

3. Do ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa 
Zarządu. 

4. Zarząd uchwałą może upoważnić osobę lub osoby do działań prawnych, działających w 
granicach umocowania. 

      „ 

Nowa treść paragrafu będzie brzmiała:  

„ 
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia w zakresie praw i zobowiązań 

majątkowych stowarzyszenia, nie przekraczających kwoty 1 000,00 zł (słownie: jeden 
tysiąc złotych 00/100), wymagany jest podpis Prezesa, Wiceprezesa lub skarbnika 
Zarządu.  

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia w zakresie praw i zobowiązań 
majątkowych stowarzyszenia, przekraczających kwotę od kwoty 1 000,00 zł (słownie 
jeden tysiąc złotych 00/100), wzwyż, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu 
działających łącznie, w tym zawsze Prezes lub Wiceprezes 

3. Do ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa 
Zarządu. 

4. Zarząd uchwałą może upoważnić osobę lub osoby do działań prawnych, działających w 
granicach umocowania. 

      „ 
 



§8 
Załącznikiem do niniejszej uchwały jest statut Stowarzyszenia Tarnowska Organizacja 
Turystyczna w nowej wersji – ze zmianami wprowadzonymi w dniu 29 maja 2018 roku. 

§9 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia. 

§10 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje z dniem wprowadzenia wpisu  

o zmianie Statutu Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

                                                                                                PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZEBRANIA 

 

                                                                                                                         ……………………. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

/ PROJEKT / 

 

Uchwała Nr 16/2018/W 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

Tarnowska Organizacja Turystyczna  

z dnia 29 maja 2018 roku 

 
 

w sprawie: 
wyboru pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Stowarzyszenia w 
sporach oraz w czynnościach prawnych z członkiem Zarządu lub Komisji 
Rewizyjnej. 
 

Na podstawie § 16 ust. 14 Statutu TARNOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA w zw. z § 11 
ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity 
Dz.U.2017.201) Zwyczajne Walne Zebranie Członków stowarzyszenia w głosowaniu jawnym  
 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
Powołuje się na pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Stowarzyszenia w sporach 
oraz w czynnościach prawnych z członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia 
Panią/Pana …………… o numerze ewidencyjnym PESEL ………………. reprezentującego …………………. 

 
§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia. 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie i obowiązuje z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                                                PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZEBRANIA 

 

                                                                                                                         ……………………. 

 

 

 

 

 

 



 

/ PROJEKT / 

Uchwała Nr 17/2018/W 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

Tarnowska Organizacja Turystyczna  

z dnia 29 maja 2018 roku 

 
 

w sprawie: 
odwołania członka Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia Tarnowska Organizacja 
Turystyczna 
 

Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Tarnowska Organizacja Turystyczna Zwyczajne Walne 
Zebranie Członków po głosowaniu tajnym i po zapoznaniu się z Regulaminem Wyboru 
Organów w tej sprawie, 
 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
Odwołuje się ze składu Komisji rewizyjnej stowarzyszenia Tarnowska Organizacja Turystyczna 
Panią Barbarę Zych o numerze ewidencyjnym PESEL 68051509404 

 
§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia. 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie i obowiązuje z dniem podjęcia. 

 

 

 

                                                                                                PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZEBRANIA 

 

                                                                                                                         ……………………. 

 

 

 

 

 

 



 

/ PROJEKT / 

Uchwała Nr 18/2018/W 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

Tarnowska Organizacja Turystyczna  

z dnia 29 maja 2018 roku 

 
 

w sprawie: 
powołania członka Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia Tarnowska Organizacja 
Turystyczna 
 
Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Tarnowska Organizacja Turystyczna Zwyczajne Walne 
Zebranie Członków po głosowaniu tajnym i po zapoznaniu się z Regulaminem Wyboru 
Organów w tej sprawie, 
 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
Powołuje się do składu Komisji rewizyjnej stowarzyszenia Tarnowska Organizacja Turystyczna 
Panią/Pana ……………… o numerze ewidencyjnym PESEL ………………….. 

 
§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia. 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie i obowiązuje z dniem podjęcia. 

 

 

 

                                                                                                PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZEBRANIA 

 

                                                                                                                         ……………………. 

 

 

 

 


