
P o r o z u m i e n i e 

w sprawie utworzenia majątku  

Polskiego Towarzystwa Tanecznego Okręgu Śląskiego 

 

zawarte w dniu 06 stycznia 2017 roku pomiędzy: Polskim Towarzystwem 

Tanecznym z siedzibą w Krakowie przy ul. Ofiar Dąbia 4, nr KRS 0000060182, NIP: 

6761596104, reprezentowanym przez: Waldemara Ziomka – Prezesa Zarządu 

Głównego i Dariusza Wiewiórkę – Skarbnika Zarządu Głównego, nazywanym w 

dalszej części porozumienia jako PTT,  

---------------------------------------------  a  --------------------------------------------------- 

Polskim Towarzystwem Tanecznym Okręgiem Śląskim z siedzibą w Gliwicach, 

przy ul. Tadeusza Kościuszki, nr KRS 0000630170, NIP: 6312664138, 

reprezentowanym przez Marka Trzemżalskiego – Prezesa Okręgu i Dominikę 

Leszczyńską – Skarbnika Okręgu, nazywanym w dalszej części porozumienia jako 

Okręg Śląski. 

 W związku z uzyskaniem w dniu 29.07.2016 roku przez Okręg Śląski PTT z siedzibą 

w Gliwicach osobowości prawnej, w myśl art. 1 ust. 3 Statutu PTT dla potrzeb realizacji 

przez ten Okręg celów statutowych, na podstawie art. 31 Statutu PTT, PTT tworzy majątek 

Okręgu Śląskiego, w sposób określony w niniejszym porozumieniu. 

 

Par. 1. 

1. Członkowie Okręgu Śląskiego pozostają członkami PTT i są zobowiązani do 

dokonywania opłat i należności określonych w przepisach Polskiego Towarzystwa 

Tanecznego, w szczególności w cenniku opłat PTT na rachunek bankowy Okręgu 

Śląskiego.  

2. Środki finansowe uzyskane z wpłat dokonanych od dnia 29 lipca 2016 roku w 

myśl ust. 1, tworzą majątek Okręgu i przeznaczone zostaną przez Zarząd Okręgu 

Śląskiego wyłącznie na realizację celów określonych w art. 4 Statutu PTT.  

3. Z puli uzyskanych środków, z wyłączeniem opłat za książeczki startowe PTT, 

trzydzieści pięć procent (35%) ich wartości w skali każdego roku, Zarząd Okręgu 

Śląskiego przekaże na rzecz Zarządu Głównego PTT. 

4. Oznaczony w ust. 3 obowiązek nie dotyczy środków finansowych uzyskanych 

przez Okręg Śląski od członków PTT oraz od osób trzecich, na podstawie innych 

tytułów określonych w obowiązujących przepisach prawa. 



 

Par. 2. 

Dla realizacji celów, o których mowa w porozumieniu Zarząd Główny PTT przekaże 

na rzecz Okręgu Śląski, w terminie do 15 stycznia 2017 roku zaliczkę w kwocie 

65 000 złotych (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). W terminach 

określonych odrębnie ZG PTT przekaże na rzecz Okręgu Śląskiego dalsze oznaczone 

kwoty, które wynikają z rozliczenia bilansu PTT, w tym działalności Okręgu za rok 

2016. 

Par. 3. 

1. Środki określone w par. 1 i w par. 2 tworzą majątek Okręgu Śląskiego, w myśl art. 

31 Statutu PTT. Zarząd Okręgu Śląskiego jest uprawniony do dysponowania 

majątkiem Okręgu wyłącznie na cele określone w art. 4 Statutu PTT i w uchwałach 

władz PTT.  

2. Okręg Śląski nie może przeznaczać majątku na finansowanie bezpośrednio lub 

pośrednio organizacji uznanych przez PTT jako działające na szkodę interesów PTT. 

3. Wydatki powinny opierać się na rocznym preliminarzu przychodów i wydatków 

opracowanym przez Zarząd Okręgu Śląskiego, zatwierdzonym przez Walne 

Zebranie Okręgu Śląskiego. Zarząd Okręgu może w zależności od bieżących potrzeb 

zmieniać poszczególne kwoty wydatków, ich suma nie może przekroczyć wartości 

uzyskanych wpływów.  

4. Zarząd Główny PTT lub upoważniona Komisja może okresowo, nie częściej niż co 

kwartał żądać sprawozdania z dokonanych wydatków i zaciągniętych przez Okręg 

Śląski zobowiązań.  Główna Komisja Rewizyjna PTT uprawniona jest do 

kontrolowania działalności prowadzonej przez Okręg Śląski. W trakcie kontroli GKR 

jest uprawniona sprawdzać dokumenty księgowe oraz zapisy w księgach 

rachunkowych Okręgu Śląskiego.  

5. Zarząd Główny PTT, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, może: 

1) żądać od członków Zarządu Okręgu Śląskiego zabezpieczenia ewentualnych 

roszczeń o naprawienie szkody z tytułu nienależytego sprawowania zarządu 

majątkiem Okręgu. W tym celu Zarząd Główny PTT może zobowiązać 

członków Zarządu Okręgu Śląskiego do wystawienia weksli, lub poręczenia 

w inny sposób, ustalony przez strony.  

2) W przypadku gdy działalność Okręgu Śląskiego posiadającego osobowość 

prawną wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie przepisów prawa lub 



statutu stowarzyszenia, Zarząd Główny PTT , podjąć uchwałę o powołaniu 

zarządu komisarycznego w tej jednostce. 

3) uchwałą podjętą większością 2/3 głosów, po uzyskaniu zgody  Głównej Komisji 

Rewizyjnej PTT, uchylić uchwałę o wyrażeniu zgody na uzyskanie osobowości 

prawnej przez Okręg PTT. 

Par. 4. 

1. Zarząd Okręgu Śląskiego, w każdym roku kalendarzowym zobowiązany jest 

przekazać na rzecz PTT, na rachunek bankowy PTT sumę wynikającą z par. 1 ust. 3 

w okresach półrocznych, a najpóźniej do dnia 30 grudnia roku kalendarzowego. 

Całkowite rozliczenie powinno nastąpić do końca pierwszego kwartału następnego 

roku kalendarzowego. 

2. Z chwilą wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego terenowej jednostki 

organizacyjnej z osobowością prawną traci ona osobowość prawną, a stowarzyszenie 

wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki tej jednostki. 

3. W przypadku rozwiązania Okręgu Śląskiego jako terenowej jednostki organizacyjnej 

posiadającej osobowość prawną, przeprowadza się jej likwidację. Majątek pozostały po 

likwidacji pozostaje majątkiem PTT. Do likwidacji przepisy art. 36 i art. 37 ustawy 

Prawo o stowarzyszeniach stosuje się odpowiednio  

Par. 5. 

1. Porozumienie zawarto na czas nieoznaczony, w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach. 

2. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

3. W zakresie nieuregulowanym porozumieniem mają zastosowanie właściwe 

przepisy Statutu PTT , ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach 

(Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104. z późn. zm. ) oraz Kodeksu cywilnego. 

 

 Za Zarząd Główny PTT    Za Okręg Śląski  

 


