- TEKST JEDNOLITY -

STATUT
STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW ZESPOŁU LUDOWEGO KROTOSZANIE
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Ludowego Krotoszanie, zwane dalej Stowarzyszeniem jest
stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiadającym osobowość prawną.
§ 2.
Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego
statutu.
§ 3.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Krotoszyn, a terenem działalności jest Rzeczpospolita Polska.
Nie wyklucza to współpracy z instytucjami i organizacjami zagranicznymi.
§ 4.
Stowarzyszenie ma prawo uŜywania pieczęci i odznak z napisem.
§ 5.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. MoŜe zatrudniać pracowników.
Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA
§ 6.
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działań na rzecz sukcesywnego i wszechstronnego rozwoju
kultury ludowej oraz rozpowszechniania tańców ludowych, narodowych i pokrewnych
oraz pobudzanie oddolnych inicjatyw społecznych poprzez:
1. edukację, podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji oraz zaspakajanie potrzeb kulturalnych, społecznych i sportowo-turystycznych,
2. wspieranie rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji, samoorganizacji i integracji społeczności
lokalnych,
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3. budowę lokalnych partnerstw i sojuszy w celu rozwiązywania najwaŜniejszych w danym środowisku problemów,
4. wspieranie oddolnych inicjatyw zgłaszanych przez lokalne społeczności,
5. nawiązywanie współpracy ze społecznością lokalną dla realizowanych przez Stowarzyszenie
przedsięwzięć.
Rozdział III
SPOSOBY REALIZACJI CELÓW
§ 7.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. prowadzenie zajęć, treningów, kursów edukacyjnych, szkoleń, imprez, obozów tanecznych,
turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań na rzecz dzieci, młodzieŜy i
dorosłych,
2. szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej toŜsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury,
3. działania na rzecz upowszechniania kultury ludowej oraz aktywnego wypoczynku
4. pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji z Unii Europejskiej,
5. nawiązywanie współpracy regionalnej i międzyregionalnej dla wymiany doświadczeń,
6. promocję działań podejmowanych przez Stowarzyszenie,
7. wydawanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych oraz inicjowanie wydawnictw zgodnych z celami Stowarzyszenia,
8. współdziałanie z samorządami lokalnymi, administracją państwową, placówkami naukowobadawczymi i oświatowo-wychowawczymi, fundacjami oraz innymi organizacjami
i instytucjami, których działalność jest zbieŜna z celami Stowarzyszenia,
9. organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych, wsparcia dla rodzin w
trudnej sytuacji Ŝyciowej,
10. popularyzację rolnictwa ekologicznego
11. promocję zdrowia i zdrowego trybu Ŝycia
12. podejmowanie i wspieranie innych działań na rzecz lokalnej społeczności.

Rozdział IV
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 8.
Członkowie Stowarzyszenia „Miłośników Zespołu Ludowego Krotoszanie” dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§ 9.
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moŜe być obywatel polski mający pełną zdolność do
czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, jak równieŜ cudzoziemiec
w przypadku zamieszkiwania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
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2. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) brać udział w Walnym Zebraniu Członków i głosować we wszystkich sprawach poddanych
pod głosowanie,
b) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
c) uczestniczyć we wszystkich pracach i przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) korzystać z porad i pomocy oraz innych świadczeń Stowarzyszenia,
e) zgłaszać uwagi i wnioski związane z celami i działalnością Stowarzyszenia, a takŜe zmierzające do zwiększenia efektywności podejmowanych przez Stowarzyszenie działań.
3. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo :
f) brać udział w Walnym Zebraniu Członków
g) uczestniczyć we wszystkich pracach i przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
h) korzystać z porad i pomocy oraz innych świadczeń Stowarzyszenia,
i) zgłaszać uwagi i wnioski związane z celami i działalnością Stowarzyszenia, a takŜe zmierzające do zwiększenia efektywności podejmowanych przez Stowarzyszenie działań.
§ 10.
1. Osoby prawne oraz inne osoby fizyczne, deklarując pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia,
w szczególności pomoc finansową i organizacyjno-merytoryczną, mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenie.
2. Zakres deklarowanej przez członka wspierającego pomocy na rzecz Stowarzyszenia winien być
określony w deklaracji członkowskiej.
3. Członkowie wspierający mają prawo brać udział z głosem doradczym we wszystkich pracach
Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski oraz na zasadzie pierwszeństwa korzystać z poradnictwa i pomocy. Prawa te mogą realizować osobiście bądź za pośrednictwem
swego przedstawiciela.
§ 11.
1. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na
podstawie złoŜonej przez kandydata pisemnej deklaracji członkowskiej a członkowstwo powstaje z dniem podjęcia uchwały o przyjęciu.
2. Decyzję w sprawie przyjęcia w poczet członków podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na najbliŜszym posiedzeniu, ale nie później niŜ w terminie 2 miesięcy od daty złoŜenia deklaracji.
3. Uchwała odmawiająca przyjęcia w poczet członków zwyczajnych, bądź honorowych Stowarzyszenia, winna być uzasadniona
4. Od uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków zwyczajnych bądź honorowych stowarzyszenia, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie na najbliŜszym posiedzeniu po wniesieniu odwołania. Uchwała Walnego Zebrania w tym przedmiocie
jest ostateczna.
§ 12.
Członkiem honorowym za jego zgodą moŜe zostać osoba fizyczna, która swoim działaniem lub
autorytetem wybitnie wspiera cele Stowarzyszenia. Decyzję o nadaniu godności członka honorowego podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są zwolnieni z
obowiązku opłacania składek członkowskich.
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§ 13.
Wszyscy Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
a) troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia,
b) aktywnie uczestniczyć w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,
c) stosować się do statutu i uchwał organów Stowarzyszenia,
d) opłacać regularnie składki członkowskie i spełniać zadeklarowane świadczenia.

§ 14.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
b) wykreślenia z listy członków Stowarzyszenia,
c) likwidacji Stowarzyszenia,
d) wykluczenia z listy członków Stowarzyszenia,
e) śmierci członka Stowarzyszenia.
2. Pozbawienie członkostwa przez wykreślenie z listy członków następuje na podstawie pisemnej
decyzji Zarządu wobec członka, który zalega z opłacaniem składek za 6 miesięcy ze skutkiem od
daty decyzji.
3. Wykluczenie moŜe nastąpić na podstawie decyzji Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów uczestniczących w głosowaniu, na wniosek co najmniej pięciu członków
Stowarzyszenia, w wyniku zaistnienia następujących przyczyn:
a) nie przestrzegania obowiązków określonych w niniejszym statucie,
b) postępowania niezgodnego z prawem,
c) braku aktywności i udziału w pracach Stowarzyszenia.
Rozdział V
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 15.
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
§ 16.
Walne Zebranie Członków jest najwyŜszą władzą Stowarzyszenia. Stanowi go ogół członków
zwyczajnych.
§ 17.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków naleŜą wszystkie sprawy nie zastrzeŜone do kompetencji innych organów Stowarzyszenia, a w szczególności:
a) ustalanie kierunków działania Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
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c) wybór i odwołanie Zarządu lub jego poszczególnych członków, wybór Komisji Rewizyjnej,
uzupełnianie składów tych organów,
d) zatwierdzanie statutu i jego zmian,
e) nadawanie godności członka honorowego,
f) wykluczanie członków Stowarzyszenia,
g) ustalanie wysokości składek członkowskich,
h) podjęcie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia,
i) decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia, dla których statut nie ustala właściwości innych organów.
§ 18.
Walne Zebranie Członków moŜe być:
a) zwyczajne,
b) nadzwyczajne.
§ 19.
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku za
pomocą listów zwykłych lub pocztą elektroniczną wysłaną co najmniej na 7 dni przed terminem
zebrania z podaniem porządku obrad.
2. Proponowany porządek obrad moŜe być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.
§ 20.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w następujących przypadkach:
a) z własnej inicjatywy dla załatwienia spraw nie cierpiących zwłok,
b) na pisemne Ŝądanie Komisji Rewizyjnej, w terminie nie dłuŜszym niŜ 14 dni,
c) na pisemne Ŝądanie co najmniej 1/3 członków, w terminie nie dłuŜszym niŜ 14 dni.
2. We wniosku o zwołaniu Nadzwyczajnego Zebrania musi być określony przedmiot obrad. Członkowie Stowarzyszenia zostają powiadomieni odpowiednio jako określono dla Walnego Zebrania.
§ 21.
1. Walne Zebranie Członków jest protokołowane, a uchwały zapadają zwykłą większością głosów
w głosowaniu jawnym, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej.
2. JeŜeli co najmniej 5 członków Stowarzyszenia zgłosi jednocześnie wniosek o głosowanie tajne,
głosowanie zostaje przeprowadzone jako tajne.
3. Wybory władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniach tajnych.
4. Walne Zebranie Członków uwaŜa się za waŜne w przypadku obecności więcej niŜ połowy liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W razie braku wymaganego quorum wyznacza się
drugi termin w ciągu 1 godziny od daty pierwszego terminu. WaŜność Walnego Zebrania
Członków w drugim terminie jest niezaleŜna od liczby obecnych członków Stowarzyszenia.
5. W przypadku Zebrania odbywającego się w drugim terminie podejmować moŜna jedynie
uchwały nad sprawami zawartymi w porządku obrad.
6. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy Przewodniczący, wybrany w głosowaniu jawnym.
§22
Do Walnego Zebrania Członków naleŜy w szczególności:
1. opracowywanie wieloletnich i rocznych programów działania Stowarzyszenia,
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2.
3.

wyraŜanie opinii w sprawach przedłoŜonych przez Zarząd,
rozpatrywanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
§ 23.

Zarząd kieruje całokształtem jego działalności oraz reprezentuje go na zewnątrz. Zarząd odpowiada
za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.
§ 24.
1. Zarząd składa się z 5 osób wybieranych na okres 3 lat przez Walne Zebranie Członków zwykłą
większością głosów. Zarząd wybiera na pierwszym posiedzeniu ze swego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka.
2. Odwołanie Zarządu moŜe nastąpić na wniosek Komisji Rewizyjnej, bądź 5 członków Stowarzyszenia, większością kwalifikowaną 2/3 głosów członków uczestniczących w głosowaniu tajnym
na Walnym Zebraniu Członków.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy
członków Zarządu. W sytuacji równego rozłoŜenia głosów rozstrzyga głos prowadzącego posiedzenie.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes.

§ 25.
Do zadań Zarządu naleŜy:
1) bieŜące kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
4) nadzór nad sposobem wykorzystania pozyskanych funduszy,
5) prowadzenie księgowości Stowarzyszenia,
6) egzekwowanie składek członkowskich,
7) sporządzanie planu finansowego wspierania celów Stowarzyszenia,
8) zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków,
9) zawieranie umów z innymi podmiotami i osobami.
§ 26.

1. W przypadku ustąpienia członka Zarządu w czasie trwania kadencji, w celu uzupełnienia
składu, Zarząd w terminie 14 dni moŜe wskazać na miejsce osoby ustępującej nowego
członka spośród zwykłych członków Stowarzyszenia.
2. W przypadku nieskorzystania przez Zarząd z powyŜszej kompetencji uprawnienie do
wyboru nowego członka Zarządu przechodzi na Walne Zebranie Członków.
3. Większość członków Zarządu musi pochodzić z wyboru dokonanego przez Walne Zebranie Członków.

6

§ 27.
Do realizacji zadań Stowarzyszenia Zarząd moŜe utworzyć biuro, zatrudnić pracowników i określić
zasady ich wynagrodzenia.
§ 28.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, powołanych w trybie właściwym dla wyboru członków
Zarządu na okres trzyletniej kadencji. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach
Zarządu.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej
członków.
§ 29.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy:
1. sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Stowarzyszenia, w szczególności nad działalnością majątkowo-finansową,
2. ustalanie zasad nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z członkami Zarządu oraz zasad
ich wynagradzania,
3. przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków w sprawie działalności statutowej
i finansowej Stowarzyszenia,
4. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i zgłaszanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Rozdział VI
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 30.
Stowarzyszenie moŜe prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych
w odrębnych przepisach. Dochody z tej działalności słuŜą realizacji celów statutowych i nie mogą
być przeznaczone do podziału między jej członków.
§ 31.
Na majątek Stowarzyszenia składają się:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, subwencje, zapisy i dotacje,
c) dochody z własnej działalności, z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
§ 32.
1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych oraz zawierania umów
w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie,
z których co najmniej jeden powinien być prezesem, wiceprezesem bądź skarbnikiem.
2. Dla waŜności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa.
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Rozdział VII
ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA.
§ 33.
Zmiana Statutu nie moŜe dotyczyć zmian celu Stowarzyszenia.
§ 34.
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają podjęcia uchwały przez Walne Zebranie
Członków większością kwalifikowaną 2/3 głosów przy obecności więcej niŜ połowy członków
Stowarzyszenia. W przypadku, gdy Walne Zebranie Członków obraduje w drugim terminie, zmianę
statutu podejmuje się uchwałą wymagającą dla swej waŜności 2/3 oddanych głosów spośród obecnych na drugim terminie.
§ 35.
W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków powołuje likwidatora celem przeprowadzenia likwidacji. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie
jego Zarządu, o ile uchwała Walnego Zebrania członków w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia nie stanowi inaczej.
§ 36.
Likwidator przeprowadza likwidację w moŜliwie najkrótszym czasie w sposób zabezpieczający
majątek Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.
§ 37
Szczegółowe obowiązki likwidatora i tryb przeprowadzenia likwidacji określa ustawo Prawo o
Stowarzyszeniach oraz uchwała Walnego Zebrania Członków dotycząca rozwiązania Stowarzyszenia, o ile nie jest sprzeczna z ustawą.
§ 38.
Po zakończeniu likwidacji majątek Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale
Walnego Zebrania Członków o likwidacji, a likwidator zgłosi właściwemu sądowi wniosek o wykreślenie Stowarzyszenia z Rejestru Stowarzyszeń.
§39.
Statut wchodzi w Ŝycie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia przez właściwy Sąd.

Krotoszyn, dnia 23 czerwiec 2010 roku
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