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STATUT
TOWARZYSTWA STRZELECKIEGO
BRACTWA KURKOWEGO
W TARNOWIE
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie, którego działalnośd reguluje niniejszy Statut nosi nazwę: „Towarzystwo
Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Tarnowie” i zwane jest w dalszych postanowieniach Statutu
Bractwem Kurkowym.
2. Stowarzyszenie reaktywowano w 1996 roku, z inicjatywy Braci Założycieli i Muzeum
Okręgowego w Tarnowie. Jest spadkobiercą historii, tradycji i dorobku intelektualnego i
materialnego Towarzystw Strzeleckich istniejących od późnego średniowiecza do 1939 roku
oraz Tarnowskiego Towarzystwa Strzeleckiego „Bractwo Kurkowe” działającego od 1845 roku
aż do wybuchu II wojny światowej.
3. Bractwo Kurkowe w Tarnowie jest stowarzyszeniem patriotyczno-kulturalno-rekreacyjnym
mężczyzn – Obywateli Miasta Tarnowa i Ziemi Tarnowskiej.
4. Siedziba Bractwa Kurkowego mieści się w Tarnowie przy ulicy Słowackiego, na terenie Parku
Strzeleckiego.
5. Terenem działania Bractwa Kurkowego jest Rzeczpospolita Polska oraz Region 5EGS.
6. Bractwo Kurkowe posiada osobowośd prawną.
7. Bractwo Kurkowe jest apolitycznym, elitarnym stowarzyszeniem.

§2
Bractwo Kurkowe opiera swoją działalnośd na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia
swoich spraw może zatrudniad pracowników.

§3
1.
2.

Bractwo Kurkowe może byd członkiem organizacji i stowarzyszeo polskich i zagranicznych
o podobnym charakterze działania.
O członkostwie o którym mowa w punkcie 1 decyduje Walne Zgromadzenie stosowną
uchwałą.

§4
1. Bractwo Kurkowe używa pieczęci okrągłej o średnicy 47 mm, z napisem: „Towarzystwo
Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Tarnowie” wokół tradycyjnego symbolu Kura.
2. Symbolami i znakami rozpoznawanymi Bractwa Kurkowego są:

a) Srebrny Kur ufundowany przez Braci Założycieli w 1996 roku, odtworzony na podstawie
opisów historycznych,
b) Sztandar Bracki ufundowany przez Braci i poświęcony 30 września 2001 roku,
-na rewersie koloru żółtego widnieje symbol Kura obok zarysy wieży ratuszowej Tarnowa z
napisem złotą nicią wokół, „Bractwo Kurkowe, Towarzystwo Strzeleckie z Tarnowa”,
-na awersie koloru niebieskiego widnieją emblematy Godła Polskiego, herbu Tarnowa oraz
wizerunek Matki Boskiej z dzieciątkiem, u podnóża umieszczone jest hasło „Bóg, Honor,
Ojczyzna”.
3. Bractwo Kurkowe ma prawo wydania zastrzeżonych odznak Bractwa i innych emblematów
wyróżniających – na podstawie odrębnego regulaminu przyjętego przez Walne
Zgromadzenie.

ROZDZIAŁ II
CELE I RODZAJE DZIAŁALNOŚCI
§5
I Celem bractwa jest:
- Pielęgnowanie historycznych i patriotycznych tradycji Bractw Kurkowych wykształcony w
ciągu całego okresu istnienia wśród społeczeostwa i członków Bractwa.
- Popularyzowanie wśród Braci, i ich Rodzin oraz społeczności Tarnowskiej zainteresowao
historią i sprawami miasta Tarnowa, ziemi Tarnowskiej i małopolski.
- Popularyzowanie i rozwijanie sportowej sprawności strzeleckiej, współpracy z innymi
stowarzyszeniami zajmującymi się popularyzacją sportu strzeleckiego.
- Udzielanie wzajemnej pomocy i utrzymywanie życia towarzyskiego Bractwa Kurkowego.
- Współpraca z innymi Bractwami w Polsce i w Europie.
- Prowadzenie działalności charytatywnej i dobroczynnej.
- Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez czynne i godne angażowanie się w życie
społeczne, kulturalne i religijne.
- Współdziałanie z instytucjami i organizacjami w celu pielęgnowania i upowszechniania
spuścizny historyczno-kulturalnej Miasta Tarnowa i Ziemi Tarnowskiej.
- Prowadzenie, w razie zaistnienia takiej konieczności, działalności gospodarczej, wspierającej
działalnośd statutową.
- Prowadzenie działalności wydawniczej.
- Zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla podejmowania
inicjatyw zmierzających do utrzymania lub pozyskania majątku Bractwa Kurkowego.
II Rodzaje działalności – wyżej wymienione cele realizowane są poprzez:
1. Tworzenie sekcji historii i tradycji.
2. Organizowanie i współuczestniczenie w uroczystościach paostwowych, kościelnych oraz
organizowanych przez Bratnie stowarzyszenia, według harmonogramu ustalonego przez
zarząd Bractwa Kurkowego.
3. Organizowanie odczytów i prelekcji.
4. Propagowanie sportów strzeleckich między innymi przez organizowanie turniejów
strzeleckich.
5. Pozyskiwanie środków finansowych na utrzymanie majątku Bractwa Kurkowego poprzez:
a) Dotacje

b) Darowizny
c) Fundusze specjalne

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§6
1. Bractwo Kurkowe jest dobrowolnym stowarzyszeniem członków będących obywatelami
Miasta Tarnowa i Ziemi Tarnowskiej, płci męskiej, którzy mają ukooczone 18 lat i nie byli
karani sądownie za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, oznaczają się nieskazitelnym
charakterem oraz uznają cele Bractwa Kurkowego i przyjmują obowiązki udziału w ich
realizacji.
2. Bractwo Kurkowe tworzą
a) Bracia zwyczajni,
b) Bracia honorowi,
c) Bracia kandydaci,
d) Członkowie wspierający.

§7
1. Ubiegający się o przyjęcie do Bractwa Kurkowego winien mied opinię polecającą od dwóch
Braci zwyczajnych (jeden z 5-letnim stażem brackim).
2. Przyjęcie w poczet Braci kandydatów odbywa się poprzez podjęcie stosownej uchwały przez
Zarząd Bractwa Kurkowego.
3. Staż Brata kandydata trwa jeden rok.
4. W wyjątkowych wypadkach, na wniosek Prezesa Zarządu Bractwa, okres ten może zostad
skrócony.
5. Wniosek o przyjęcie na kandydata winien byd złożony na piśmie i podpisany przez
zainteresowanego oraz rekomendujących.

§8
1. Pełne prawa członkowskie (brata zwyczajnego) kandydat uzyskuje po zakooczeniu stażu
wstępnego określonego w § 7 pkt 3 i 4, uchwały Zarządu Bractwa o przyjęciu w poczet
członków zwyczajnych, otrzymaniu formalnego, pisemnego powiadomienia o przyjęciu,
zapłaceniu wstępnego po złożeniu roty ślubowania na sztandar Bractwa, pasowaniu i
wręczeniu legitymacji członkowskiej.
2. Przyjęcie na członka zwyczajnego odbywa się w sposób uroczysty określony ceremoniałem
przyjętym przez Zarząd Bractwa.
3. Na dzieo przyjęcia obowiązuje kontusz.

§9
Nowoprzyjęci członkowie zwyczajni składają następujące ślubowanie:
„Ślubuję, że wedle najlepszej woli i chęci służyd będę Ojczyźnie w każdej potrzebie, przepisów
Statutem i Regulaminami objętych oraz wszelkich rozporządzeo Zarządu Bractwa Kurkowego w
Tarnowie, przestrzegad i dążyd wszelkimi siłami do największego rozwoju Bractwa, wystrzegając się
wszelkiej działalności szkodliwej dla Niego”.

1. Powyższe ślubowanie odczytuje przy sztandarze Bractwa prezes lub w jego zastępstwie vice
prezes, a nowo przyjmowany członek powtarza odczytywany tekst za czytającym.
2. Po złożeniu ślubowania nowo przyjęty członek zwyczajny całuje sztandar i przyklęka na prawe
kolano, a prowadzący ceremonię przyjęcia prezes lub vice prezes pasuje go szablą. Po
powstaniu przyjmowanego brata następuje wręczenie legitymacji członkowskiej i uścisk dłoni
przez prowadzącego ceremonię. Akt ten stwierdza się protokolarnie.

§ 10
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Bractwa,
b) Uczestniczenia w zebraniach, organizowanych przez organy samorządowe Bractwa,
c) Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem organów samorządowych
Bractwa,
d) Korzystania z urządzeo, świadczeo i pomocy Bractwa,
e) Noszenie odznaki i plakietki organizacyjnej,
f) Zaskarżania, do Walnego Zebrania Członków, uchwał Zarządu Bractwa Kurkowego o
skreśleniu z listy członków lub orzeczenia sądu koleżeoskiego o wykluczeniu z Bractwa,
g) Uczestniczeniu w organizowanych lub planowanych przez Bractwo uroczystościach
paostwowych, kulturalnych lub religijnych.
2. Członek zwyczajny, obowiązany jest do:
a) Aktywnego uczestniczenia w pracach organizacyjnych i realizacji celów Bractwa,
b) Aktywnego uczestniczenia w organizowanych lub planowanych przez Bractwo
uroczystościach paostwowych, kulturalnych i religijnych,
c) Przestrzegania postanowieo Statutu, regulaminów i innych postanowieo Organów
Samorządowych Bractwa,
d) Wzajemnej pomocy i solidarności,
e) Regularnego opłacania składek i innych świadczeo obowiązujących w Bractwie,
f) Udziału w strzelaniu o tytuł Króla Kurkowego – mogą brad udział jedynie Bracia zwyczajni.

§ 11
Członka zwyczajnego można zawiesid w prawach członkowskich jeżeli zostały mu przedstawione
zarzuty za przestępstwo umyślne z powództwa publicznego.

§ 12
Członkostwo w Bractwie Kurkowym ustaje w skutek:
- Śmierci,
- Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
- Utraty obywatelstwa polskiego,
- Wykluczenia członka Bractwa z powodów określonych w § 13,
-Przyjęcia przez Walne Zgromadzenie wyroku Sądu Honorowego o skreślenie z listy członków,
- Likwidacji Bractwa Kurkowego.

§ 13
Wykluczenie z Bractwa Kurkowego może nastąpid na skutek:
- Prawomocnego wyroku za przestępstwo umyślne z powództwa publicznego,

- Udowodniono rozmyślne działanie na szkodę Bractwa Kurkowego,
- Zalega przez 1 rok z opłacaniem składek członkowskich lub innymi składkami ustalonymi
przez organy samorządowe Bractwa Kurkowego,
- Uporczywego uchylania się od przestrzegania przepisów zawartych w Statucie i
Regulaminów Bractwa Kurkowego oraz nie wykonuje poleceo przełożonych,
- Dopuszczenia się przekroczenia regulaminu strzeleckiego w celu uzyskania nagrody dla
siebie lub innych.

§ 14
1. Członek występujący lub wykluczony z Bractwa Kurkowego traci wszelkie uprawnienia
związane z członkostwem i nie może żądad zwrotu jakichkolwiek opłat złożonych na rzecz
Bractwa oraz nie może rościd praw do własności i majątku Bractwa Kurkowego.
2. Na wniosek Brata , Zarządu Komisji Wizytatorskiej, Sądu Brackiego, Zarząd może zawiesid
członkostwo w Bractwie Kurkowym z przyczyn określonych w § 11 oraz uzasadnionych
powodów na okres do 2 lat.
3. W przypadku zawieszenia członkostwa Brat traci uprawnienia Brata zwyczajnego.

§ 15
1. Członkiem honorowym lub wspierającym Bractwa Kurkowego może byd każda osoba
pełnoletnia bez względu na przynależnośd paostwową, która znaczne zasługi oddała Bractwu
Kurkowemu lub Miastu Tarnów.
2. Członkiem wspierającym może zostad osoba fizyczna lub prawna.
3. O nadaniu tytułu honorowego lub wspierającego członka Bractwa Kurkowego decyduje
Walne Zgromadzenie Bractwa, na podstawie podjętej uchwały większością ¾ głosów
obecnych na zebraniu.
4. Członkowie honorowi i wspierający korzystają z wszelkich praw i urządzeo Bractwa, są
zwolnieni z opłat członkowskich, mają prawo brania udziału w zebraniach Bractwa
Kurkowego, lecz tylko z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY SAMORZĄDOWE BRACTWA KURKOWEGO
§ 16
1. Organami Bractwa Kurkowego w Tarnowie są:
a) Walne Zgromadzenie Członków
b) Zarząd
c) Rada Królewska
d) Komisja Wizytatorska (Komisja Rewizyjna)
e) Sąd Bracki
2. W ramach Bractwa Kurkowego, mogą byd tworzone komisje, sekcje, koła zainteresowao
które działają na podstawie zasad określonych przez organ, który je powołuje.
3. Kadencja organów wybieranych trwa trzy lata.
4. Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze winno odbyd się w pierwszym kwartale po
upływie ostatniego roku kadencji organów wybieralnych Bractwa Kurkowego.

§ 17
1. Walne Zgromadzenie Bractwa Kurkowego może byd zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bractwa Kurkowego winno byd zwołane co najmniej raz w
roku kalendarzowym, to jest w I kwartale.

§ 18
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Bractwa Kurkowego.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia są ważne o ile zapadają zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej 50% członków Bractwa Kurkowego w głosowaniu jawnym o ile Walne
Zgromadzenie nie postanowi inaczej.
3. Członek Bractwa Kurkowego może brad udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście.
4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyd zaproszeni goście przez Zarząd Bractwa
Kurkowego, z głosem doradczym.

§ 19
Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia Bractwa Kurkowego, zwanego dalej
Zgromadzeniem, w szczególności należy:
a) Uchwalanie programów działalności Bractwa Kurkowego,
b) Rozpatrywanie sprawozdao i informacji z działalności Zarządu, Komisji Wizytatorskiej i Sądu
Brackiego oraz udzielanie Zarządowi Bractwa Kurkowego absolutorium,
c) Uchwalanie rocznych planów finansowych Bractwa Kurkowego oraz wysokości kwot
wpisowego i składek członkowskich,
d) Podejmowanie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia oraz
przyjmowanie wniosków zgłoszonych przez Braci lub organy statutowe Bractwa Kurkowego
w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia,
e) Podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania lub występowania do organizacji
społecznych i gospodarczych,
f) Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości,
g) Podejmowanie uchwał w sprawie wysokości kwoty zobowiązao, jakie Zarząd ma prawo
zaciągnąd w imieniu Bractwa Kurkowego,
h) Uchwalanie zmian statutu Bractwa Kurkowego,
i) Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, podziału lub likwidacji Bractwa Kurkowego,
j) Powoływanie w razie potrzeby Komisji Problemowych lub zespołów roboczych dla
usprawnienia działalności statutowej Bractwa Kurkowego, wraz z określeniem ich zakresu
działania,
k) Uchwalanie Regulaminów Bractwa Kurkowego,
l) Powoływanie Kapituły Odznaczeo,
m) Rozpatrywanie odwołao członków Bractwa Kurkowego od decyzji Zarządu lub Sądu
Brackiego, ich dotyczących.

§ 20

1. Roczne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, w I kwartale roku za pośrednictwem pisemnych
zawiadomieo poszczególnych członków z podaniem: terminu i miejsca odbycia oraz
porządkiem obrad.
2. Co 3 lata Walne Zgromadzenie ma charakter sprawozdawczo-wyborczy, na którym w
głosowaniu tajnym następuje odrębny wybór Prezesa Bractwa Kurkowego, a po jego wyborze
członków Zarządu Bractwa.
3. Wybór członków Komisji Wizytatorskiej i Sądu Brackiego odbywa się w głosowaniu jawnym.
4. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu członków winno byd doręczone co najmniej 14 dni
przed terminem jego odbycia.
5. W razie nie stawienia się w oznaczonym czasie co najmniej połowy członków zwyczajnych,
pół godziny później odbywa się drugie Walne Zgromadzenie, którego uchwały są
obowiązujące bez względu na ilośd zebranych członków Bractwa Kurkowego.

§ 21
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków zwołuje Zarząd:
a) Z własnej inicjatywy,
b) Na wniosek Komisji Wizytatorskiej,
c) Na wniosek 25% ogólnej liczby członków czynnych zwyczajnych.
2. Do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stosuje się przepisy § 18 pkt 2 i 3.
3. Termin zawiadomienia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wynosi co najmniej 7 dni
przed terminem jego odbycia.

§ 22
Walne Zgromadzenie władne jest podejmowad uchwały i inne decyzje, gdy zostało zwołane zgodnie z
postanowieniami niniejszego Statutu jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym
zgodnie z obowiązującymi terminami do wiadomości członków Bractwa Kurkowego.

§ 23
1. Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego obrad i sekretarza.
2. Z przebiegu Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i
sekretarz Zgromadzenia.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków.

§ 24
1. Zarząd Bractwa Kurkowego jest organem wykonawczym Walnego Zgromadzenia.
2. Składa się z 8-10-ciu członków w tym: prezesa, dwóch Wiceprezesów, sekretarza, skarbnika,
członka zarządu, ceremoniarza, gospodarza, strzelmistrza.
3. Walne Zgromadzenie wybiera Zarząd na okres 3 lat:
a) W głosowaniu tajnym – prezesa oraz pozostałych członków Zarządu, większością głosów,
b) W skład Zarządu wchodzą Bracia, którzy uzyskali największą ilośd głosów,
c) Pierwsze posiedzenie Zarządu powinno się odbyd przed zakooczeniem obrad Walnego
Zgromadzenia, w czasie którego nowo wybrany prezes powierza wybranym członkom
Zarządu pełnione przez nich funkcje.

4. Każdy członek Zarządu może byd odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie
większością głosów, na wniosek Komisji Wizytatorskiej lub dziesięciu członków zwyczajnych
Bractwa Kurkowego.
5. Członek Zarządu, który nie uzyskał absolutorium może byd odwołany przez Walne
Zgromadzenie zwykłą większością głosów na tym samym posiedzeniu, z pominięciem
wymogu umieszczania w porządku dziennym Walnego Zgromadzenia sprawy odwołania.

§ 25
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
2. Posiedzenia zwołuje i prowadzi prezes Zarządu, w przypadku jego nieobecności wiceprezes.
3. Do ważności uchwał potrzebna jest obecnośd co najmniej połowy członków Zarządu w tym
prezesa lub wiceprezesa.
4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. W przypadku równości
głosów, przeważa głos przewodniczącego posiedzenia Zarządu.
5. Z posiedzenia zarządu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący obrad i
sekretarz. Protokół podlega zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

§ 26
Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Bractwa Kurkowego, z wyjątkiem zastrzeżonych do
wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
a) Bieżące kierowanie sprawami związanymi z działalnością organizacyjną, statutową i
gospodarczą.
b) Realizacja uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Bractwa Kurkowego.
c) Bieżąca realizacja, przyjętego przez Walne Zgromadzenie preliminarza przychodów i
wydatków na dany rok.
d) Opracowywanie projektów planów działalności statutowej i gospodarczej Bractwa
Kurkowego.
e) Reprezentowanie Bractwa Kurkowego na zewnątrz.
f) Zawieranie umów w granicach uprawnieo nadanych przez Walne Zgromadzenie.
g) Przyjmowanie i skreślanie członków i kandydatów.
h) Organizowanie i prowadzenie szkoleo.
i) Organizowanie praktycznych szkoleo i treningów strzeleckich.
j) Podejmowanie uchwał w sprawie zawieszenia składek, zmniejszenia wysokości lub umarzania
części lub całości zaległości w opłacaniu składek w stosunku do Braci, których to dotyczy.
k) Prowadzenie dokumentacji związanych z całokształtem działalności Bractwa Kurkowego
zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” oraz innych aktów
normatywnych regulujących m.in. zasady pracy kancelaryjnej i gospodarki budżetowofinansowej.
l) Wykonywanie innych zadao wynikających z niniejszego Statutu i Regulaminów.
m) Zarządzanie majątkiem Bractwa Kurkowego.

§ 27
1. Na posiedzenia Zarządu Bractwa Kurkowego mogą byd zapraszani: Starszy Wizytator, Prezes
Sądu Brackiego oraz Przewodniczący komisji, sekcji lub kół zainteresowao.

2. W posiedzeniach Zarządu Bractwa mogą brad udział Bracia zwyczajni zaproszeni przez
Prezesa Bractwa.
3. Zwyczajowo w posiedzeniach uczestniczą aktualni marszałkowie.
4. Braciom wymienionym w ustępie 1 do 3 przysługuje głos doradczy.

§ 28
1. Prezes Zarządu kieruje bieżącą działalnością Bractwa Kurkowego, reprezentuje Bractwo na
zewnątrz, kieruje pracą Zarządu oraz zwołuje jego posiedzenia i im przewodniczy.
2. Zasady organizacyjne, sposoby zwoływania i kompetencje poszczególnych członków zarządu
określa regulamin pracy Zarządu uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§ 29
Dokumenty obrotu pieniężnego, prowadzone za pośrednictwem określonego banku, wybranego
przez Zarząd, muszą byd podpisywane przez dwóch członków Bractwa, zgodnie ze zgłoszoną do
banku listą uprawnionych.

§ 30
Oświadczenia woli w imieniu Bractwa Kurkowego składają dwaj członkowie Zarządu.

ROZDZIAŁ V
RADA KRÓLEWSKA
§ 31
Rada królewska składa się z:
- Aktualnego Króla Kurkowego, który jest jej przewodniczącym,
- Prezesa Bractwa,
- Byłych Królów Kurkowych.

§ 32
Rada Królewska nie jest organem kadencyjnym. Czas jej działalności kooczy się po podjęciu
stosownych uchwał lub po podjęciu uchwały o rozwiązaniu Bractwa Kurkowego.

§ 33
Do Rady Królewskiej należy udzielanie opinii m.in. w sprawach:
- Kandydatów na Króla Kurkowego,
- Delegowanie przedstawiciela do Kapituły Odznaczeo,
- Występowanie z wnioskami o nadanie tytułów Braci Honorowych,
- Wnioskowanie o nadanie nagród i innych wyróżnieo.

§ 34
Rada Królewska działa w oparciu o przyjęty przez Walne Zgromadzenie Bractwa Kurkowego
Regulamin Rady Królewskiej, będący załącznikiem do Statutu.

ROZDZIAŁ VI
KOMISJA WIZYTATORSKA
§ 35
1. Komisja Wizytatorska jest organem kontrolnym Bractwa Kurkowego, kontroluje całokształt
działalności Statutowej, organizacyjnej, gospodarczej i finansowej Bractwa.
2. Komisja Wizytatorska składa się z 3 do 5 wizytatorów, wybieranych przez Walne
Zgromadzenie w głosowaniu jawnym.
3. Wizytatorzy na pierwszym posiedzeniu wybierają z pośród siebie: starszego wizytatora,
odpowiedzialnego za organizacje pracy Komisji, jego zastępcę oraz sekretarza Komisji, który
prowadzi całą dokumentacje pracy Komisji.

§ 36
Do kompetencji Komisji Wizytatorskiej w szczególności należy:
1. Co najmniej raz w roku kalendarzowym kontrolowanie całokształtu działalności Bractwa
Kurkowego, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonej gospodarki finansowej oraz
realizacji uchwał.
2. Kontrolowanie, przestrzegania przez Zarząd zasad celowego i oszczędnego gospodarowania
funduszami i majątkiem Bractwa Kurkowego.
3. Kontrolowanie opłacania składek członkowskich oraz zgłaszanie Zarządowi Bractwa
Kurkowego wniosków i propozycji związanych z nieprawidłowościami wynikającymi z
opłacaniem składek członkowskich.
4. Coroczne składanie sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu Bractwa wraz z oceną działalności
Zarządu Bractwa i wykonania uchwał wraz z wnioskiem w przedmiocie dotyczącym
absolutorium za okres sprawozdawczy działalności Statutowej Bractwa.

§ 37
Uchwały Komisji Wizytatorskiej zapadają zwykła większością głosów w obecności co najmniej połowy
jej członków.

§ 38
1. Członkowie Komisji Wizytatorskiej pełnią swe funkcje społecznie i nie mogą byd z tego tytułu
wynagradzani.
2. Nie można byd jednocześnie Członkiem Zarządu i Komisji Wizytatorskiej.

§ 39
1. Posiedzenia Komisji Wizytatorskiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
na pół roku.
2. Posiedzenia zwołuje i prowadzi starszy wizytator.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów przeważa głos
starszego wizytatora.
4. Z posiedzeo Komisji sporządza się protokół, który podpisują starszy wizytator i sekretarz.

ROZDZIAŁ VII
SĄD BRACKI
§ 40
1. Sąd Bracki składa się z 3 do 5 sędziów wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Na pierwszym posiedzeniu wybrani sędziowie, wybierają z pośród siebie: Prezesa Sądu
Brackiego oraz Sekretarza Sądu.
3. W posiedzeniach Sądu Brackiego może brad udział członek Zarządu, który ma upoważnienie
Zarządu do reprezentowania interesów Bractwa w sądzie Brackim.

§ 41
1. Sąd Bracki zwołuje przewodniczący w miarę potrzeby.
2. Do kompetencji Sądu należy: rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów między Bradmi,
dotyczących nie przestrzegania Statutu, Regulaminów i innych aktów organów Bractwa oraz
ukształtowanych i przyjętych zasad współżycia w Bractwie.
3. Do zakresu działania Sądu Brackiego należy ponadto interpretacja przepisów Statutu Bractwa
i Regulaminów. Stanowisko Sądu Brackiego ma charakter rozstrzygający. Posiedzenia w tych
sprawach Sąd odbywa w pełnym składzie.
4. Sąd Bracki rozpatruje sprawy, o których mowa w ustępie 2 i orzeka w składzie 2 do 3 sędziów
wyznaczonych przez Prezesa Sądu Brackiego.
5. O jawności lub tajności obrad decyduje Sąd Bracki.
6. Sąd Bracki rozpatrując sprawy, kieruje się procedurą przyjętą w sądownictwie powszechnym.

§ 42
Skład orzekający wydaje orzeczenia o ukaraniu, odstąpieniu od wymierzenia kary lub uniewinnieniu
albo postanowienie o umorzeniu postępowania.

§ 43
1. Na pisemny wniosek Zarządu Bractwa lub poszczególnych członków Bractwa Kurkowego, Sąd
Bracki wdraża postępowanie i naznacza rozprawę, na którą wzywa obwinionego, świadków i
rzeczoznawców. Obwiniony może powierzyd obronę innej osobie, która musi byd członkiem
Bractwa.
2. Orzeczenia ogłasza przewodniczący ustnie, zaś w ciągu 14 dni doręcza zasądzonemu krótkie
uzasadnienie wraz z decyzją Sądu.
3. Jeżeli obwiniony, mimo wezwania nie stawi się bez usprawiedliwienia na wyznaczoną
rozprawę, wówczas wydaje się orzeczenie na podstawie akt i protokołu z rozprawy.
4. Orzeczenie staje się prawomocne o ile zasądzony nie zgłosi sprzeciwu w ciągu 4 tygodni od
daty doręczenia.
5. Wezwanie na rozprawę, uskutecznia się listem poleconym za dowodem doręczenia.
6. Sąd Bracki nakłada zasądzonemu rzeczywiste koszty postępowania.
7. Instancją odwoławczą od orzeczenia Sądu Brackiego jest Walne Zgromadzenie, wnieś je
należy pisemnie w przeciągu 1 miesiąca od dnia doręczenia.
8. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

§ 44
W przypadku ustąpienia, wykluczenia, odwołania lub śmierci członka organów samorządowych
Bractwa Kurkowego w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz, jest uzupełniany z pośród nie
wybranych kandydatów według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób
członków władz nie może przekroczyd 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. W przeciwnym
przypadku zwoład należy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

ROZDZIAŁ VIII
KRÓL I MARSZAŁKOWIE BRACTWA KURKOWEGO
§ 45
Król Kurkowy i Marszałkowie są funkcjami honorowymi. Pełnią je od czasu intronizacji do intronizacji
nowego Króla Kurkowego.

§ 46
Król Kurkowy i Marszałkowie wyłaniani są w trakcie Turnieju Strzeleckiego spośród Braci
Zwyczajnych, których:
a) Staż w Bractwie Kurkowym wynosi:
-dla Króla Kurkowego - 5 lat i pełnił funkcje Marszałka
-dla Marszałków – 2 lata
b) Uzyskali pozytywną opinię Rady Królewskiej i zapewniają godną reprezentacje Bractwa
Kurkowego.

§ 47
Tytuł Króla Kurkowego – elekta uzyskuje Brat, który uzyskał najlepszy wynik w Turnieju Strzeleckim z
karabinu czarno-prochowego, gładkolufowego. Turnieje Strzeleckie organizowane są w terminach
określonych przez Zarząd Bractwa, według Regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

§ 48
Świtę Króla Kurkowego stanowią dwaj Marszałkowie wyłonieni w Turnieju Strzeleckim.

§ 49
Prawa Króla Kurkowego:
1. Król Kurkowy ma prawo do zasiadania w Radzie Królewskiej oraz w Zarządzie Bractwa z
czynnym prawem głosowania.
2. Tytuł Króla Kurkowego przypisany zostaje bezterminowo.
3. Po ukooczeniu kadencji – Król Kurkowy wchodzi w skład Rady Królewskiej.

§ 50
Tytuł panującego Króla zostaje nadany Królowi Elektowi na uroczystości intronizacyjnej, na której
uzyskuje przywileje:
-noszenia Srebrnego Kura – będącego najwyższym insygnium Bractwa Kurkowego,
-noszenia łaocucha królewskiego,
-noszenia królewskiego, przechodniego złotego pierścienia,
-możliwośd wybicia własnego medalu królewskiego wraz z marszałkami.

§ 51
Obowiązki Króla i Marszałków:
1. Uczestniczą w uroczystościach paostwowych, kościelnych, bractwa i innych – zgodnie z
tradycją i zasadami, według przyjętego corocznie przez Zarząd harmonogramu.
2. Są gospodarzem i współorganizatorem corocznego Balu Królewsko-Marszałkowskiego.
3. Obowiązkiem ustępującego Króla jest ofiarowanie Bractwu Kurkowemu portretu
królewskiego i klejnotu abdykacyjnego.

ROZDZIAŁ IX
FUNDUSZE I MAJĄTEK BRACTWA KURKOWEGO
§ 52
Majątek Bractwa Kurkowego stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze celowe. Majątek,
ruchomości i fundusze celowe przeznaczone są wyłącznie na działalnośd Statutową Bractwa
Kurkowego.

§ 53
Fundusze Bractwa Kurkowego składają się z:
1. Składek członkowskich i wpisowego.
2. Dotacji.
3. Darowizn osób fizycznych i prawnych.
4. Dochodów z majątku Bractwa.
5. Dochodów z działalności gospodarczej.
6. Spadków i zapisów.
7. Innych dochodów i świadczeo, dozwolonych prawem.

§ 54
Wszystkie postanowienia zmierzające do ewentualnego uszczuplenia majątku Bractwa Kurkowego
wymagają wyłącznej zgody Walnego Zgromadzenia członków.

§ 55
Z majątku i funduszy Bractwa Kurkowego nie udziela się pomocy na zewnątrz z wyjątkiem zbiórek
celowych.

§ 56
1. Wysokośd kwoty wpisowego i składki członkowskiej uchwala Walne Zgromadzenie.
2. Wydatkowanie środków pieniężnych Bractwa odbywa się w ramach zatwierdzonego
preliminarza przychodów i wydatków.
3. Dopuszcza się możliwośd korekty preliminarza przychodów i wydatków. Korekta następuje na
wniosek Zarządu Bractwa w pełnym składzie osobowym na drugim zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu w roku obrachunkowym.

§ 57
1. Do składania oświadczeo woli i podpisywania wszelkich dokumentów w imieniu Bractwa
wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu z pośród Prezesa, Wiceprezesów,
Skarbnika Bractwa.
2. Dla ważności w sprawach majątkowych i finansowych wymagane są na oświadczeniach dwa
podpisy: Prezesa Bractwa lub Wiceprezesa oraz Skarbnika.

§ 58
1. Rokiem Obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
2. Rachunkowośd Bractwa Kurkowego winna byd prowadzona zgodnie z przepisami prawa o
rachunkowości stowarzyszeo.

ROZDZIAŁ X
DZIAŁALNOŚD GOSPODARCZA
§ 59
1. Bractwo Kurkowe może prowadzid działalnośd gospodarczą na wniosek Zarządu za zgodą
Walnego Zgromadzenia.
2. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej określa Regulamin uchwalony przez Walne
Zgromadzenie.
3. Dochód z działalności gospodarczej Bractwa Kurkowego, zgodnie ze Statutem, służy realizacji
jego celów.

ROZDZIAŁ XI
POSTANOWIENIA KOOCOWE
§ 60
1. Wszelkie zmiany Statutu Bractwa Kurkowego wymagają uchwały walnego zgromadzenia
podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
uprawnionych do głosowania Braci.
2. Wniosek o zmiany Statutu winien wpłynąd do Zarządu przynajmniej jeden miesiąc przed
terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 61
Zasady organizacji i przebiegu Walnych Zgromadzeo, Zarządu Bractwa, dwiczeo strzeleckich, strzelao
tradycyjnych, Intronizacji Króla Kurkowego, powoływania Kapituły Oznaczeo oraz zasad ich
nadawania, a także inne istotne dla działalności Bractwa Kurkowego postanowienia, winny byd
zawarte w odrębnych Regulaminach, przyjętych stosownymi uchwałami przez Walne Zgromadzenia.

§ 62
Rozwiązanie Bractwa wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością ¾ głosów w
obecności przynajmniej połowy +1 uprawnionych do głosowania Braci.

§ 63
W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Bractwa Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu
majątku Bractwa Kurkowego i powołuje Komisje Likwidacyjną.

§ 64
Statut Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Tarnowie został uchwalony przez Walne
Zgromadzenie w dniu 23 listopada 2018, Uchwałą nr 9/2018.

