
Regulamin organizacyjny sekcji 

Myślenickie Towarzystwo Historyczne 
 

Rozdział I 

Organizacja sekcji: Myślenickie Towarzystwo Historyczne 

§ 1 

Myślenickie Towarzystwo Historyczne jest sekcją Myślenickiego Towarzystwa Kultury (dalej „MTK”) z siedzibą w 

Myślenicach Rynek 27 i działa zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu organizacyjnego. Wszystkie 

nie uregulowane w dokumencie sprawy reguluje statut Myślenickiego Towarzystwa Kultury.  

§ 2 

Myślenickie Towarzystwo Historyczne (dalej „MTH”) stanowi wyodrębnioną jednostkę organizacyjną MTK 

obejmującą własny zespół członków i współpracowników.  

 

§ 6 

Spotkania sekcji MTH odbywają się w zgodzie z określonym planem zajęć ustalonym przez kierownictwo sekcji 

MTH w porozumieniu z ogółem członków sekcji.  

§ 7 

Na potrzeby organizacyjne sekcji MTH i w celach archiwalnych MTK prowadzona jest tzw. lista teleadresowa 

zawierająca dane osobowe członów sekcji.  

 

§ 8 

Dane osobowe objęte są ochroną i nadzorem inspektora danych osobowych działającego przy Zarządzie MTK.  

 

§ 9 

Dla celów organizacyjno - porządkowych prowadzona jest lista obecności na odbywających się zebraniach 

Sekcji. 

§ 10 

Sekcja dokumentuje swoją działalność w formie fotografii, relacji z organizowanych imprez na stronie 

internetowej MTK oraz w postaci broszur, wydawnictw, wystaw i innych przedsięwzięć. 

§ 11 

Powstała dokumentacja trafi do archiwizacji ogólnej Myślenickiego Towarzystwa Kultury. 

 

 

 

Rozdział II 

Cele działalności Myślenickiego Towarzystwa Historycznego  



 

§ 12 

Działalność Myślenickiego Towarzystwa Historycznego musi być zgodna z celami i kierunkami rozwoju 

Myślenickiego Towarzystwa Kultury. 

 

§ 13 

Szczegółowe cele sekcji zawarte są w 11 postanowieniach:  

1. Propagowanie historii ze szczególnym uwzględnieniem lokalnej historii ziemi myślenickiej i okolic. 

2. Zagospodarowanie i ochrona dóbr materialnych i artefaktów dotyczących lokalnej historii, relacji i 

przekazów. 

3. Ochrona dziedzictwa kulturowo – historycznego regionu. 

4. Tworzenie ekspozycji oraz szlaków i ścieżek edukacyjnych, ukazujących walory historyczne regionu. 

Rozwijanie turystyki kulturowej, opartej na tych walorach. 

5. Współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi. Kształtowanie postaw patriotycznych 

wśród młodzieży poprzez edukację historyczną. 

6. Organizowanie okolicznościowych imprez, odczytów, prelekcji, pokazów itp. w czasie przypadających 

danym czasie rocznic związanych z wydarzeniami historycznymi. 

7. Aktywizacja i wspieranie działań władz lokalnych, innych organizacji oraz osób indywidualnych w celu 

intensyfikacji działań na rzecz ochrony lokalnego dziedzictwa, śladów i pamiątek historii, a także 

zachowania pamięci o wydarzeniach historycznych. 

8. Propagowanie i promocja wszelkich inicjatyw, wystaw oraz imprez o charakterze historycznym. 

9. Organizacja konferencji dotyczących historii ziemi myślenickiej i okolic. 

10. Działalność wydawnicza. 

11. Współpraca z innymi organizacjami o podobnym profilu. 

 

Rozdział III 

Prawa i obowiązki członka sekcji Myślenickie Towarzystwo Historyczne 

 

§ 14 

Przynależność do MTH jest dobrowolna i nie oznacza członkostwa w Myślenickim Towarzystwie Kultury. 

§ 15 

Członkostwo w MTH jest stwierdzane na podstawie pisemnego deklaracji przystąpienia do MTH (załącznik do 

regulaminu). 

§ 16 



O członkostwie w Myślenickim Towarzystwie Historycznym decyduje kierownictwo sekcji wraz z Zarządem 

Myślenickiego Towarzystwa Kultury. 

§ 17 

Członkowie sekcji maja prawo: 

 

1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do kierownictwa sekcji. 

2. Korzystania z urządzeń Towarzystwa na zasadach określonych przez Zarząd MTK. 

3. Udziału w zebraniach, wykładach, imprezach, projektach, kursach, seminariach, warsztatach, 

wyjazdach, itp. organizowanych przez Sekcję. 

4. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Sekcji. 

 

§ 18 

Członkowie sekcji maja obowiązek: 

1. Brania udziału w działalności sekcji i realizacji jej celów. 

2. Przestrzegania statutu i uchwał władz Towarzystwa oraz regulaminu Sekcji. 

3. Regularnego opłacania składek członkowskich. 

4. Wykonywania prac na rzecz sekcji w ramach realizacji celów. 

§ 19 

Członkostwo w sekcji wygasa przez: 

1. Dobrowolne wystąpienie, zgłoszone na piśmie do kierownictwa sekcji po uiszczeniu zaległych składek. 

2. Skreślenie przez kierownictwo sekcji z powodu nie opłacania składek przez okres co najmniej 6 

miesięcy. 

3. Wykluczenie z sekcji uchwałą sekcji za działalność na szkodę Sekcji i Towarzystwa. 

4. Łamania statutu, nieprzestrzegania uchwał władz MTK oraz regulaminu MTH. 

 

 

 

 

Rozdział IV 

Kierownictwo sekcji Myślenickie Towarzystwo Historyczne 

§ 20 

Kierownictwo Sekcji tworzą 3 osoby:  

 

a. Kierownik 

b. Sekretarz 

c. Skarbnik 

§ 21 

 

Bezpośredniego wyboru kierownika sekcji Myślenickiego Towarzystwa Historycznego dokonują członkowie 

sekcji bezwzględną  większością głosu w tajnym głosowaniu. 

§ 22 



Wyboru sekretarza i skarbnika dokonuje ogół członków sekcji na wniosek kierownika MTH. 

§ 23 

Wybór dokonywany jest zwykłą większością głosów w obecności minimum 50% członków Sekcji uprawnionych 

do głosowania. 

§ 24 

Powołania Kierownika MTH oraz sekretarza i skarbnika, po ich wskazaniu przez ogół członków sekcji, dokonuje 

Zarząd Myślenickiego Towarzystwa Kultury stosowna uchwałą. 

 

§ 25 

Kadencja całego kierownictwa sekcji trwa dwa lata.  

§ 26 

Zarząd Myślenickiego Towarzystwa Kultury na wniosek ogółu członków sekcji lub z własnej inicjatywy w 

obiektywnie uzasadnionych przypadkach może rozwiązać władze sekcji przed upływem 2 lat.  

§ 27 

Pełnienie wszystkich funkcji w organach sekcji MTH jest honorowe i nie uprawnia do pobierania z tego tytułu 

wynagrodzenia. 

 
 

Rozdział V 

Finansowanie sekcji: Myślenickie Towarzystwo Historyczne 

§ 28 

Członkowie sekcji MTK są zobowiązani do regularnego opłacania składki członkowskiej sekcji w wysokości 60 zł 

raz na rok. Wysokość składki jest jednakowa dla wszystkich sekcji MTK.  

 

§ 29 

Składka będzie przeznaczana na ogólne sprawy Myślenickiego Towarzystwa Kultury w tym w szczególności: 

obsługę administracyjną, materiały biurowe, sprawy księgowe, czynsze, itp.  

 

 

§ 30 

Członkowie sekcji mają możliwość wprowadzenia wewnętrznych składek sekcji przeznaczanych wyłącznie na 

potrzeby Myślenickiego Towarzystwa Historycznego.  Decyzję o wysokości składki podejmuje kierownictwo 

sekcji MTH. 

§ 31 



Wyłączne prawo dysponowania zgromadzonymi wewnątrz sekcji funduszami (m.in. wewnętrzne składki, 

darowizny na MTH, itp.) posiada kierownictwo sekcji za zgodą zarządu Myślenickiego Towarzystwa Kultury. 

§ 32 

Dopuszcza się możliwość finansowej obsługi poszczególnych przedsięwzięć przez inne osoby – trójki 

organizacyjnej, niż Skarbnik lub przez innego wyznaczonego do tego celu członka Sekcji. Każdorazowo sytuacja 

taka wymaga zgody zarządu Myślenickiego Towarzystwa Kultury. 

§ 33 

MTH może pozyskiwać na swoją działalność inne fundusze zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami statutu 

Myślenickiego Towarzystwa Kultury w zakresie finansowania działalności.  

 

§ 34 

Do prowadzenia działalności finansowej w tym do gromadzenia dodatkowych środków zarząd Myślenickiego  

Towarzystwa Kultury może stworzyć osobny rachunek bankowy do prowadzenia działalności finansowej MTH.  

§ 34 

Wszystkie sprawy finansowe są regulowane przez statut Myślenickiego Towarzystwa Kultury a nadzór nad 

działalnością finansową MTH sprawuje skarbnik MTK.  

 

 

Rozdział IV 

Postanowienia końcowe sekcji: Myślenickie Towarzystwo Historyczne 

§ 35 

Statut Myślenickiego Towarzystwa Kultury oraz regulamin organizacyjny sekcji MTH obowiązuje wszystkich 

członków należących do sekcji. 

§ 36 

We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się postanowienia Statutu 

Myślenickiego Towarzystwa Kultury, jako zasady bezwzględnie obowiązując. 

 

§ 37 

Wykładni statutu Myślenickiego Towarzystwa Kultury dokonuje zarząd Towarzystwa.  

 

§ 38 

Wszyscy członkowie sekcji świadomie deklarują działalność zgodną z kierunkami rozwoju i polityką 

Myślenickiego Towarzystwa Historycznego i Myślenickiego Towarzystwa Kultury.  

 


