
Uchwała  

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania  

Członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej 

numer …………… z dnia 17.11.2018 roku  

w sprawie zmiany Statutu 

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej w oparciu 

o postanowienia art. 21 ust. 5 Statutu, art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450), 

art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2017 r., 

poz. 210) postanawia na mocy art. 12 ust. 1 pkt 17 w zw. z art. 13 ust. 3 pkt 2 Statutu, 

dokonać następujących zmian w Statucie: 

§ 1 

Dotychczasowy art. 3 w brzmieniu: 

Art.3 

Celem działania Stowarzyszenia jest inicjowanie, wspieranie i podejmowanie działań 

w zakresie edukacji, kultury duchowej i materialnej społeczeństwa oraz rozwoju Ziemi 

Tarnogórskiej. 

 

otrzymuje brzmienie:                                     

Art.3 

Celem działania Stowarzyszenia jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, 

oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez jest inicjowanie, wspieranie i podejmowanie 

działań w zakresie edukacji, kultury duchowej i materialnej społeczeństwa oraz rozwoju 

Ziemi Tarnogórskiej. 

 

§ 2 

 

Dotychczasowy art. 18 ust. 1 w brzmieniu: 

 

Art.18 

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. 



Otrzymuje brzmienie: 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia, odrębnym od Zarządu i 

niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej. Członkowie 

Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa lub podległości 

służbowej. 

 

§ 3 

 

W art. 21 dodaje się ust. 7-8 w brzmieniu: 

 

7. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w 

następujących dziedzinach: 

 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 

humanistycznych  PKD- 72.20.Z 

 Artystyczna i literacka działalność twórcza PKD - 90.03.Z  

 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD - 85.59.Z 

 Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych PKD -90.02.Z 

 Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana PKD - 94.99.Z 

 

8. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w następujących dziedzinach: 

 Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, 

kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi z wyłączeniem ubezpieczeń 

społecznych PKD - 84.12.Z (sprzedaż biletów do KZ, sztolni oraz na kolejkę 

skansenową.) 

 Pozostała działalność wydawnicza PKD - 58.19.Z  (sprzedaż wydawnictw i 

pamiątek,) 

 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD - 

68.20.Z  - (noclegi DW GWAREK) 

 Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z 

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD-64.99.Z (lokaty 

terminowe). 

 

§ 3 

 

Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 


