STATUT
STOWARZYSZENIA

"USTECKA ORKIESTRA DĘTA"
Rozdział I
Nazwa, teren działania i postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę "USTECKA ORKIESTRA DĘTA" w dalszych
postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Ustka, a terenem działania jest Rzeczpospolita
Polska.
§3
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§4
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.
Działa
na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) Dz.U. z 1998r Nr 20,
poz. 104 oraz niniejszego statutu.
§5
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych działaniach.
§6
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy jego członków.
Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
§7
Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci, legitymacji i innych symboli
zatwierdzonych przez Zarząd. Stowarzyszenie posiada także swoje logo.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§8
Celem Stowarzyszenia jest:
a) skupienie wokół siebie artystów- muzyków oraz promocją ich twórczości;
b) podejmowanie działań na rzecz szeroko rozumianej sztuki;
c) prowadzenie profilaktycznej działalności skierowanej przeciwko uzależnieniom,
patologiom i wykluczeniem społecznym;
d) przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy wśród dzieci i młodzieży;
e) integracja środowisk twórczych oraz ich sympatyków;
f) zdobywanie funduszy, środków i sprzętu na realizację celów statutowych poprzez
darowizny, spadki, zapisy, dotacje, ofiarność publiczną oraz składki
członkowskie;
g) krzewienie kultury muzycznej;
h) rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających
artystycznemu i osobowościowemu rozwojowi członków Stowarzyszenia;
i) angażowanie się w projekty mające na celu dążenie do osiągnięcia możliwie
najwyższego poziomu artystycznego;
j) prowadzenie działalności promocyjnej stowarzyszenia i regionu.
§9
Realizacja celów statutowych odbywa się poprzez:
a) działalność internetową strony Stowarzyszenia;
b) popularyzację dorobku i bieżącej pracy Stowarzyszenia poprzez organizację
koncertów, parad, spotkań, happeningów itp.;
c) realizację
programów
środowiskowych,
edukacyjnych,
kulturowych,
kształtujących postawy prospołeczne;
d) podejmowanie działań w obszarze profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
e) wspieranie samorządowych i społecznych inicjatyw w zakresie finansowego
i organizacyjnego wspomagania działalności Stowarzyszenia;
f) współpracę z organizacjami rządowymi i pozarządowymi;
g) promowanie działalności Stowarzyszenia i jej wszelkich przedsięwzięć;
h) tworzenie warunków dla edukacji artystycznej i wychowanie przez sztukę,
sprzyjających twórczości i rozwojowi talentów;
i) pozyskiwanie funduszy i sprzętu niezbędnego do funkcjonowania
Stowarzyszenia;
j) podejmowanie na bieżąco przez Zarząd Stowarzyszenia wszelkich innych działań
realizujących statutowe cele.
§ 10
Stowarzyszenie nie realizuje żadnych celów politycznych.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§ 11
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 12
Osoby nie posiadające polskiego obywatelstwa, oraz osoby zamieszkałe poza granicami
Polski mogą być członkami Stowarzyszenia.
§ 13
Osoby niepełnoletnie mogą być członkami Stowarzyszenia za pisemną zgodą prawnych
opiekunów.
§ 14
Małoletni poniżej 16 roku życia nie mają prawa udziału w głosowaniu na Walnym
Zebraniu Członków, nie posiadają też czynnego i biernego prawa wyborczego.
§ 15
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych;
b) wspierających;
c) honorowych.
§ 16
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba, która oświadczy
pisemnie wolę przystąpienia do Stowarzyszenia, uznając jego statut oraz cele i zostanie
przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.
§ 17
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
§ 18
Członkiem honorowym może zostać osoba wybitnie zasłużona dla Stowarzyszenia.

§ 19
O przyznaniu honorowego członkostwa decyduje Walne Zebranie Członków większością
2/3 głosów, w jawnym głosowaniu, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 20
Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) brać czynny udział w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia;
b) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
c) zgłaszać propozycje i wnioski do władz Stowarzyszenia;
d) korzystać z wszelkich urządzeń, sprzętu i pomieszczeń Stowarzyszenia
na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia;
e) brać udział we wszelkich działaniach Stowarzyszenia.
§ 21
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brać czynny udział w działaniach Stowarzyszenia oraz w jego promocji;
b) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
c) dbać o dobre imię Stowarzyszenia;
d) wpłacać składki członkowskie na zasadach ustalonych przez
Stowarzyszenia;

Zarząd

§ 22
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.
§ 23
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 24
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 25
Członkostwa może być pozbawiona osoba, która:
a) złoży na ręce Zarządu pisemną rezygnację;
b) przez okres 6 miesięcy nie uiszczała składek członkowskich;
c) działa na szkodę Stowarzyszenia;
d) nie przestrzega postanowień Statutu bądź uchwał władz Stowarzyszenia;
e) utraci prawa obywatelskie na mocy prawomocnego wyroku sądu;
f) członkostwo traci się w wyniku śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej
przez osoby prawne.
§ 26
Członkostwa pozbawia Zarząd Stowarzyszenia poprzez uchwałę zwykłą większością
głosów. Osoba pozbawiona członkostwa może się odwołać do Walnego Zebrania
Stowarzyszenia w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o pozbawieniu
członkostwa.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 27
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna.
§ 28
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. Do władz
stowarzyszenia członkowie mogą kandydować nieograniczoną ilość kadencji.
§ 29
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w jawnym głosowaniu, zwykłą
większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
§ 30
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu
Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
§ 31
Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku. Na wniosek Zarządu, Komisji
Rewizyjnej lub połowy liczby członków może być zwołane Nadzwyczajne Walne
Zebranie Członków. Zarząd ustala termin i miejsce Walnego Zebrania i ma obowiązek
poinformować o tym wszystkich członków przynajmniej 14 dni przed terminem zebrania.
§ 32
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
b) przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
c) przyjmowanie uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia;
d) decyzja o przyznaniu honorowego członkostwa;
e) ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich;
f) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego
Zebrania Stowarzyszenia.

§ 33
Zarząd Stowarzyszenia tworzą:
1. Prezes.
2. Wiceprezes.
3. Sekretarz.
§ 34
Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest na czteroletnią kadencję w jawnym głosowaniu,
większością głosów przy obecności przynajmniej 50% członków Walnego Zebrania.
§ 35
W przypadku konieczności wybrania nowego członka Zarządu przed upływem kadencji,
zwoływane jest Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu wybrania nowego
członka Zarządu, który pełni funkcję do końca bieżącej kadencji. Ustępujący członek
Zarządu traci jednocześnie władzę w Stowarzyszeniu. Wybór następuje zgodnie
z zasadami określonymi w § 34 Statutu.
§ 36
Do kompetencji Zarządu należy:
a) kreowanie programu i rozwoju Stowarzyszenia;
b) planowanie i koordynowanie działań Stowarzyszenia;
c) reprezentowanie Stowarzyszenia;
d) podejmowanie i realizowanie uchwał;
e) przyjmowanie i skreślanie członków;
f) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
g) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
h) decydowanie w sprawie nabywania, obciążania i
Stowarzyszenia;
i) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;
j) zawieranie wszelkich umów i udzielanie pełnomocnictwa.

zbywania

majątku

§ 37
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne
Zebranie Stowarzyszenia i jest wybierana w jawnym głosowaniu wg zasad
określonych w § 34 w/w statutu;
2. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności
Stowarzyszenia;
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i dwóch
członków.

§ 38
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności finansowej i majątkowej oraz zgodności działań
Stowarzyszenia ze statutem;
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków;
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków oraz zebrania Zarządu;
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia.
§ 39
W przypadku konieczności wybrania nowego członka Komisji Rewizyjnej przed
upływem kadencji, zwoływane jest Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia
w celu wybrania nowego członka Komisji, który pełni swą funkcję do końca bieżącej
kadencji. Wybór następuje zgodnie z zasadami określonymi w § 34 w/w statutu.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 40
Majątek Stowarzyszenia stanowią:
a) składki członkowskie;
b) darowizny, spadki, zapisy;
c) dotacje, ofiarność publiczna;
d) dochód z prowadzonej działalności gospodarczej.
§ 41
Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym
Stowarzyszenia.
§ 42
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową
z obowiązującymi przepisami prawa.

oraz

rachunkowość

zgodnie

§ 43
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.
§ 44
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli,
w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków
Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI
Zmiany Statutu oraz likwidacja Stowarzyszenia
§ 45
Statut może być zmieniony na wniosek Zarządu. Zmiany muszą być uchwalone
w jawnym głosowaniu, większością 2/3 głosów przy obecności minimum 50% członków
Walnego Zebrania.
§ 46
1. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane na wniosek Zarządu. Likwidacja
Stowarzyszenia musi być uchwalona w jawnym głosowaniu, większością 2/3
głosów przy obecności 75% członków Walnego Zebrania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków
wyznacza likwidatora.
§ 47
Majątek Stowarzyszenia, w przypadku jego rozwiązania, zostanie przekazany na cele
określone w statucie lub zostanie podzielony pomiędzy członków Stowarzyszenia
uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 48
W kwestiach nieporuszanych w statucie stosuje się „prawo o stowarzyszeniach”
oraz odpowiednie uchwały Stowarzyszenia.

