
 

STATUT 

Stowarzyszenia KLESZCZÓW  FORTE 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne. Nazwa, teren działania i siedziba Stowarzyszenia  

 

§1 

Stowarzyszenie o nazwie: Stowarzyszenie  KLESZCZÓW  FORTE zwane dalej Stowarzyszeniem 

jest zawiązane na czas nieograniczony, posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy – 

- Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. oraz niniejszego statutu.  

 

§2 

Stowarzyszenie działa zgodnie z porządkiem prawa i ustrojem konstytucyjnym RP.  

 

§3 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Żłobnica 73  (97-410 Kleszczów)  

3. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może 

prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem 

prawnym.  

 

§4 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym 

zakresie i charakterze działania.  

§5 

Stowarzyszenie używa własnych odznak i pieczęci z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie 

przepisów prawa.  

§6 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o obowiązujące w tym 

zakresie przepisy. 

 



 

Rozdział II 

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji 
 

§6 

Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:  

 

1. Szerzenie i upowszechnianie kultury, sztuki i tradycji, w szczególności muzycznej. 

2. Umożliwianie nabywania umiejętności gry na instrumentach muzycznych, śpiewu oraz 

tańca. 

3. Organizowanie różnorodnych form prezentacji muzycznej: koncertów, konkursów 

i festiwali. 

4. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

5. Sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz uczestniczenie w procesie ich 

wychowania, w szczególności poprzez organizowanie zajęć muzycznych 

i choreograficznych. 

6. Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w szczególności poprzez upowszechnianie osiągnięć 

kultury muzycznej regionu i kraju. 

7. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz 

promocji gminy i regionu w kraju i za granicą. 

8. Prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 

i współpracy między społeczeństwami, między innymi poprzez uczestniczenie 

w europejskich i światowych festiwalach orkiestr. 

 

§7 

Dla osiągnięcia celów określonych w § 6 Stowarzyszenie stosuje następujące środki:  

1. Sprzyja dobrowolnemu zrzeszaniu się członków zespołów wokalnych, instrumentalnych 

i tanecznych.  

2. Prowadzi orkiestrę dętą, chór oraz zespół taneczny. 

3. Prowadzi edukację muzyczno – wokalno - taneczną poprzez organizowanie zajęć i kursów. 

4. Dokonuje zakupów pomocy dydaktycznych, nut, instrumentów muzycznych, strojów. 

5. Organizuje warsztaty oraz koncerty wyjazdowe mające na celu promowanie własnej gminy 

oraz czerpanie inspiracji muzycznych z kontaktów z kulturą innych regionów kraju. 

6. Uczestniczy w obchodach świąt państwowych, kościelnych i innych uroczystościach 

rocznicowych. 

7. Współpracuje z organizacjami i instytucjami zaangażowanymi w działalność muzyczno - 

artystyczną oraz kulturalno - oświatową i rekreacyjną, a w szczególności współdziała:  

a) z właściwymi organami administracji państwowej i samorządowej.  

b) z Dyrekcją Domu Kultury w Kleszczowie, oraz zespołami instrumentalnymi, wokalnymi 

i tanecznymi tegoż Domu Kultury,  

c) ze stowarzyszeniami i związkami o profilu działalności kulturalno - oświatowej naszego 

regionu. 



8. Koordynuje działalność członków Stowarzyszenia w celu realizacji zadań statutowych.  

9. Funduje stypendia oraz przyznaje nagrody członkom zespołów, wspiera finansowo 

najuboższych wychowanków. 

10. Integruje członków i przyjaciół stowarzyszenia. 

11. Inicjuje i prowadzi działalność w zakresie wydawnictw nutowych służących zespołom 

instrumentalnym.  

12. Organizuje oraz bierze udział w imprezach kulturalnych, przeglądach i festiwalach 

z udziałem amatorskich i profesjonalnych zespołów muzycznych i tanecznych na szczeblu 

lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.  

13. Współpracuje z zagranicznymi i międzynarodowymi podmiotami o podobnej działalności 

statutowej.  

14. Organizuje i finansuje wycieczki i wypoczynek dla dzieci, młodzieży, członków zespołów. 

15. Pozyskuje sponsorów i ofiarodawców.  

16. Stowarzyszenie może zatrudniać członków stowarzyszenia oraz inne osoby w celu realizacji 

zadań statutowych.  

 

 

 

Rozdział III.  

Członkowie Stowarzyszenia 
 

 

§ 8 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie 

członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

2. Stowarzyszenie posiada członków: 

a. zwyczajnych,  

b. wspierających, 

c. honorowych. 

§ 9 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną 

deklarację i rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia. 

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch 

miesięcy od daty złożenia deklaracji.  

 

§ 10 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca 

pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały 

Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. 

 



§ 11 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład 

w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 

2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu 

albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia. 

 

§ 12 

Członkowie zwyczajni mają prawo do: 

a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 

b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 

c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, 

d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. 

 

§ 13 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:  

a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów, 

b. uczestniczenia w walnych zebraniach członków, 

c. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

d. regularnego opłacania składek. 

 

§ 14 

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, 

mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza 

tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.  

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 

przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

 

§ 15 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce 

Zarządu, 

b. wykluczenia przez Zarząd:  

 z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych 

zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy, 

 z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień 

i uchwał władz Stowarzyszenia, 

 ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia. 

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 

d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego. 



2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje 

odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej 

uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała 

Walnego Zebrania jest ostateczna. 

 

 

Rozdział IV  

Władze Stowarzyszenia 
 

§ 16 

Władzami Stowarzyszenia są:  

a. Walne Zebranie Członków,  

b. Zarząd,  

c. Komisja Rewizyjna.  

 

§ 17 

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym 

zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania 

tajnego. 

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, 

uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali 

członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż 

połowę składu organu. 

 

§ 18 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością 

głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym 

terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze 

postanowienia statutu stanowią inaczej. 

 

§ 19 

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat. 

 

Walne Zebranie Członków 
 

§ 20 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.  

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 



3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako 

sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym 

porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie 

ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu 

miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków. 

4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: 

a. z własnej inicjatywy, 

b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej, 

c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty 

zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane 

 

§ 21 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:  

a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,  

b. uchwalanie zmian statutu, 

c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, 

d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,  

e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,  

f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,  

g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,  

h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego, 

i. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych 

władz Stowarzyszenia. 

 

Zarząd 
 

§ 22 

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami 

Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.  

2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, 

wiceprezesa i skarbnika 

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. 

 

§ 23 

Do kompetencji Zarządu należy: 

a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 

b. realizowanie uchwał Walnego Zebrania, 

c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 

d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, 

e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 



f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia, 

g. zwoływanie Walnego Zebrania, 

h. ustalanie wysokości składek członkowskich. 

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna 
 

§ 24 

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na 

pierwszym posiedzeniu komisji. 

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący. 

 

§ 25 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, 

b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu, 

c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności 

Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia, 

d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,  

e. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego 

członka Zarządu, 

f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 

 

 

 

Rozdział V 

Rozstrzyganie sporów 

§26 

1. Zarząd rozstrzyga spory między członkami Stowarzyszenia.  

2. Organem właściwym do rozstrzygania sporów kompetencyjnych pomiędzy Zarządem 

a Komisją Rewizyjną jest Walne Zebranie.  

3. Szczegółowe zasady oraz tryb rozstrzygania sporów określi Walne Zebranie w drodze uchwały 

z zachowaniem poniższych postanowień:  

a. Od uchwały Zarządu rozstrzygającej spór określony w ust.  , Stronom przysługuje 

odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia, 

składane za pośrednictwem Zarządu.  

b. Uchwała Walnego Zebrania podjęta w następstwie rozpoznania odwołania o którym mowa 

w ust. 3 pkt. a. jest ostateczna.  

 



Rozdział VI 

Majątek i działalność gospodarcza Stowarzyszenia 

§27 

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:  

a. nieruchomości i ruchomości oraz prawa majątkowe Stowarzyszenia,  

b. wpływy ze składek członkowskich oraz świadczeń członków wspierających,  

c. wpływy z organizowanych przez Stowarzyszenie imprez i świadczonych przezeń usług 

w zakresie edukacji muzycznej, działalności edytorskiej oraz innych określonych 

w niniejszym statucie,  

d. wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego,  

e. wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej dla celów statutowych,  

f. dotacje oraz inne świadczenia organizacji i instytucji jak również organów administracji 

państwowej i samorządowej,  

g. spadki, zapisy i darowizny,  

h. dochody z oprocentowania lokat terminowych oraz obligacji Skarbu Państwa,  

i. inne dochody uzyskiwane przez Stowarzyszenie zgodnie zobowiązującymi przepisami 

prawa,  

2. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia oraz nabywania praw 

i zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia umocowany jest Zarząd na zasadach 

wynikających z niniejszego statutu oraz woli Walnego Zebrania.  

3. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli 

w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu 

działających jednocześnie. 

 

 

§ 28 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi 

przepisami praw, z tym, że cały dochód z tej działalności przeznaczony jest na realizację celów 

i zadań statutowych Stowarzyszenia.  

2. Działalność gospodarcza może być prowadzona  w następującym zakresie:  

a. 58.19.Z- Pozostała działalność wydawnicza  

b. 59.20.Z -Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych  

c. 73.11.Z -Działalność agencji reklamowych  

d. 85.59 B -Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

e. 85.60.Z -Działalność wspomagająca edukację  

f. 90.01.Z -Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych  

g. 90.02.Z -Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych  

h. 90.03.Z -Artystyczna i literacka działalność twórcza  

i. 93.29.Z -Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna  

j. 95.29.Z -Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego  

k. 94.99.Z -Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

 



§29 

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd.  

 

Rozdział VII 

Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia. 

 

§30 

1. Zmiany statutu dokonuje Walne Zebranie na mocy uchwały podjętej większością 2/3 głosów 

w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.  

2. Zarząd dokonuje zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego uchwały Walnego Zebrania 

w sprawie zmiany statutu.  

 

§31 

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjęte 

większością 3/4 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania  

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określić sposób likwidacji Stowarzyszenia, 

nazwisko likwidatora oraz przeznaczenie majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia.  

 


