1921 wrzesień 9, Łódź – Zalegalizowany przez władze polskie tekst
statutu „Towarzystwa Wspierania Biednych Żydowskich Dzieci
Miasta Łodzi pod nazwą »Dziecięca Niedola«”
APŁ, UWŁ, sygn. 1568, nlb., odpis.
1. Cel Towarzystwa
1. Towarzystwo ma na celu udzielanie pomocy materialnej i moralnej biednym dzieciom (wyznania mojżeszowego).
Uwaga. Działalność Towarzystwa obejmuje Łódź i przedmieścia.
2. Prawa Towarzystwa.
2. Dla urzeczywistnienia swych celów Towarzystwo ma prawo:
a) umieszczać dzieci do ogólnych i specjalnych zakładów naukowych, jako
też oddać je do nauk rzemiosł,
b) dostarczać dzieciom odzież, żywność, schroniska, udzielać pomocy lekarskiej i t.p.
c) zakładać szkoły ogólne i specjalne, bibliotekę, urządzać odczyty, wieczorki
literacko-muzykalne, zabawy, ekskursje.
3. Skład Towarzystwa
3. Członkami Towarzystwa mogą być osoby obojga płci.
Uwaga. Uczniowie średnich i niższych zakładów naukowych jako też
niepełnoletni nie mogą być członkami Towarzystwa.
4. Członkowie Towarzystwa dzielą się na rzeczywistych i honorowych.
5. Członkiem rzeczywistym może zostać każda osoba wnosząca na rzecz Towarzystwa co najmniej 2 mk. 16 fen. jednorazowo 6 mk 48 fen. rocznie [ss].
Roczne składki mogą być wpłacone w ratach miesięcznych.
6. Członkami honorowymi mogą być osoby, które złożyły znaczne ofiary na
rzecz Towarzystwa lub też oddały mu szczególne usługi.
7. Członkowie Towarzystwa są przyjmowani przez Zarząd. Kandydat na na
członka nie przyjęty przez Zarząd, ma prawo odwołać się do ogólnego zebrania.
8. Członkowie, którzy w ciągu roku nie wniosą rocznej składki jak również ci,
których czyny, uznane będą za nieetyczne, lub szkodliwe dla ogólnego zebrania,
mogą być wykreśleni z listy członków na podstawie przedstawienia Zarządu.
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Źródła do dziejów gminy żydowskiej w Łodzi , wydanie internetowe
plik: arch39-0166-01-001568-N002 .pdf, wersja z dnia 2004-04-12.
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4. Środki Towarzystwa
9. Fundusze Towarzystwa składają się:
a) z kapitałów: zakładowego tworzącego się z ofiar i zapisów, o ile ofiarodawca wyraźnie przeznacza takowe na powyższy cel i z kapitału obrotowego
tworzącego się:
b) z wpisów,
c) ze składek członków,
d) z odsetek od zakładowego kapitału,
e) z ofiar, zapisów i t.p. przypadkowych ofiar, o ile takowe nie zostały przeznaczone przez ofiarodawcę na kapitał zakładowy,
f) z odczytów literacko-muzycznych i tanecznych wieczorków, zabaw i t.p.,
g) z ofiar publicznych i skarbowych za zezwoleniem władz.
Uwaga. Towarzystwo ma prawo tworzyć na mocy uchwały ogólnego
zebrania specjalny kapitał i zapasowy. Tego rodzaju kapitały tworzy się
z ofiar, przeznaczonych wyłącznie na powyższe cele oraz z potrącenia
ogólnych dochodów Towarzystwa, o ile nastąpi w tym względzie uchwała ogólnego zebrania.
10. Fundusze Towarzystwa oraz sumy przeznaczone na bieżące lecz nie natychmiastowe wydatki, przechowują się w jednej z miejscowych instytucji, lecz
też za takowe są papiery procentowe. W kasie mogą znajdować się tylko sumy,
niezbędne na bieżące wydatki.
5. Zarząd sprawami Towarzystwa
11. Zawiadywanie sprawami Towarzystwa należy:
a) do ogólnego zebrania członków Towarzystwa,
b) do Zarządu.
Ogólne zebrania bywają zwyczajne, zwoływane co rok najpóźniej w kwietniu
i nadzwyczajne, zwoływane bądź przez Zarząd w miarę potrzeby, bądź na żądanie Komisji Rewizyjnej lub wreszcie ogólne żądanie 50 członków Towarzystwa.
12. Zarząd zwołuje nadzwyczajne zebranie nie później jak we dwa tygodnie
od dnia, kiedy otrzymał żądanie zwołania zebrania.
13. O czasie i miejscu każdego ogólnego zebrania, jako też o ich porządku
dziennym winno być ogłoszone w dwóch miejscowych pismach co najmniej 7
dni przed zebraniem.
14. Ogólne zebranie zagaja prezes Zarządu lub jego zastępca, przewodniczący
zaś wybrany przez zebranie osoba, nie należąca do składu Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej.
15. Ogólne zebranie jest prawomocne w razie przybycia 1/3 członków Towarzystwa z wyjątkiem wypadków przewidzianych w 16 punkcie niniejszego statutu.
16. Ogólne zebranie rozstrzyga sprawy zwykłą większością głosów za wyjątkiem spraw, dotyczących zmiany lub uzupełnienia statutu oraz rozwiązania
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Towarzystwa i jego likwidacji, wymagających obecności co najmniej połowy
ogólnej listy członków i zgody 2/3 obecnych na zebraniu.
17. Jeśli ogólne zebranie nie dojdzie do skutku z powodu braku niezbędnej
liczby członków, Zarząd zwołuje w terminie 2 tygodni powtórne zebranie, które
ustanawia [s] się za prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków.
18. Przedmiot zajęć ogólnych stanowią:
1) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz kandydatów
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania za rok ubiegły i preliminarzu za rok następny.
3) rozstrzyganie kwestii w sprawie zmiany i uzupełnienia ustawy,
4) uchwała o nabyciu sprzedaży lub obciążenia nieruchomości,
5) zatwierdzenie instrukcji dla Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych osób pracujących w Towarzystwie,
6) wykluczenie członków Towarzystwa,
7) rozpatrywanie skarg na działalność Towarzystwa oraz członków tegoż,
8) rozstrzyganie wszelkich w ogóle wniosków przedstawionych przez
Zarząd Komisji Rewizyjnej lub też poszczególnych członków,
9) rozstrzyganie kwestii o rozwiązaniu Towarzystwa.
20. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych co rok
przez ogólne zebranie. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona prezesa. Komisja Rewizyjna obowiązana jest sprawdzać gotowiznę, majątek
i księgi Towarzystwa, co najmniej raz w roku.
21. Komisja Rewizyjna ma prawo sprawdzać według własnego uznania lub
też z polecenia ogólnego zebrania, jak również na piśmienne podanie 50 członków Towarzystwa, przy czym w podaniu powinny być wskazane powody żądania rewizji.
22. Zarząd mający swą siedzibę w Łodzi, składa się z 15 członków wybranych
z pośród członków Towarzystwa przez ogólne zebranie na 3 lata i zarządza
wszystkimi sprawami Towarzystwa.
23. W przewidywaniu dłuższej nieobecności lub wystąpienia członków Zarząd przed upływem terminu – ogólne zebranie obiera jednocześnie 3 zastępców
na takiż trzyletni termin.
Ogólne zebranie ma prawo uchwalić wybór nowych członków Zarządu i zastępców przed upływem terminu na jaki zostali wybrani.
24. Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona prezesa, wiceprezesa,
skarbnika i sekretarza większością głosów.
25. Dla prawomocności posiedzenia Zarządu niezbędna jest obecność prezesa
lub zastępcy i czterech członków Zarządu lub ich zastępców, Zarząd rozstrzyga
sprawy zwykłą większością głosów a w razie jednakowej liczby głosów za i przeciw głos przewodniczącego lub zastępcy przeważa.
26. Zarząd obowiązany jest:
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a) przyjmować nowych członków,
b) prowadzić księgi buchalteryjne, rachunki, układać sprawozdania,
c) zarządzać majątkiem i funduszami Towarzystwa oraz zawierać wszelkiego
rodzaju umowy w imieniu Towarzystwa osobiście lub przez upoważnienie do
tego osoby,
d) układać budżety sprawozdania celem przedstawienia ogólnemu zebraniu,
e) zwoływać ogólne zebrania,
f) komunikować się osobiście lub przez zastępcę z władzą, instytucjami
społecznymi i prywatnymi,
g) opracować i przedstawić ogólnemu Zebraniu instrukcję, normujące bieg
życia Towarzystwa i dotyczące [ss]
Rozpatrzyć wnioski i podania członków Towarzystwa [ss].
27. Korespondencja Towarzystwa w imieniu Zarządu podpisana jest przez
Prezesa i sekretarza i zaopatrzona jest w pieczęć, wszelkie zaś umowy i zobowiązania w imieniu Towarzystwa jako to: czeki, upoważnienia, akta kupna i sprzedaży i t.p. muszą być podpisane przez trzech członków Zarządu, przy tym jednym z nich musi być przewodniczący lub jego zastępca.
28. Uchwały ogólnych Zebrań Zarządu zapisuje się do protokułu przy czym
protokuły Zarządu podpisują się przez wszystkich obecnych członków Zarządu
protokuły zaś ogólnego zebrania przewodniczącego i sekretarza.
[6.] Ogólne prawidła.
29. Towarzystwo ma pieczęć z nazwą Towarzystwa (ze swoją nazwą)
30. Towarzystwo ma prawo nabywać ruchomości i nieruchomości, sprzedawać i obciążać takowe i czynić zmiany, przyjmować legaty zahipotekowane
sumy darowizny i w ogóle zawierać wszelkiego rodzaju umowy i transakcje oraz
bronić swoje sprawy w sądach przez plenipotentów.
7. O zamknięciu Towarzystwa i likwidacji spraw
Jeżeli dla jakichkolwiek względów nastąpi zamknięcie Towarzystwa to fundusze i wolny od zobowiązań majątek. o ile takowy nie miał specjalnego przeznaczenia przez ofiarodawcę, przeznaczając na cele podług uchwały ogólnego
Zebrania, a przede wszystkim na rzecz instytucji, mającej za zadanie opiekę nad
biednymi żydowskimi dziećmi miasta Łodzi.
Podpisani:
Założyciele Towarzystwa
1) Felicja córka Natana Gliksmana☼ – żona kupca
Łódź ul. Pasaż Majera 6
2) Stefania córka Maksymiliana Lubotynowicza☼ – żona architektora
Łódź ul. Rozwadowska 4
3) Leonia córka Henryka Blumberga☼ – żona kupca
Łódź ul. Mikołajewska 29
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4) Flora córka Joachima Dawidowicza☼ – żona kupca
Łódź ul. Andrzeja 13
— — —a
Łódź dn. 9.9.1921 r.
Przyjmuję do zatwierdzającej wiadomości istnienie Stowarzyszenia p.n. Towarzystwa Wspierania Biednych Żydowskich
Dzieci m. Łodzi „Dziecięca Niedola” w Łodzi na podstawie statutu zatwierdzonego przez b. władze rosyjskie. – Wojewoda
w.z.
Podp. (-) dr. Garapich

M. p.

_____
Pominięto notatkę Kierownika Oddziału Prawnego UWŁ o skreśleniu klauzuli legalizacyjnej
władz rosyjskich.
a

