
STATUT
Rozdział I

Postanowienia ogólne
§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę ,,Stowarzyszenie Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w
Szczucinie” i w dalszych postanowieniach statutu zwane jest  Stowarzyszeniem
2.  Siedzibą  Stowarzyszenia  jest  miasto  Szczucin.  Stowarzyszenie  jest  zawiązane  na  czas
nieograniczony i posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów m.in.: ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z
dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie,  oraz  niniejszego
statutu.

§2.

1. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju

na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3. Stowarzyszenie  może  być  członkiem krajowych  i  międzynarodowych  organizacji  o podobnych

celach.
4. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi

nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia.

Rozdział II
§ 1

Cele i sposoby ich realizacji

1. Celem Stowarzyszenia jest w szczególności: 
a) Tworzenie i upowszechnianie szeroko rozumianej kultury muzycznej w różnorodnych formach  
wśród  mieszkańców Gminy Szczucin oraz jak najszerszego kręgu odbiorców w kraju i zagranicą, 
b) popularyzacja polskiej twórczości muzyczno-artystycznej w kraju i zagranicą poprzez udział w 
konkursach, pokazach i festiwalach orkiestr dętych i zespołów muzycznych, tanecznych, wokalnych  
itp.,
c) podnoszenie poziomu artystycznego członków Stowarzyszenia, 
d) wspieranie amatorskiego, społecznego ruchu artystycznego, 
e) podejmowanie społecznych działań wychowawczo – edukacyjnych służących muzycznemu i 
artystycznemu rozwojowi dzieci i młodzieży oraz kształtowanie postaw twórczych, 
f) podnoszenie walorów artystycznych orkiestry dętej, poprzez uzupełnienie występów elementami 
wokalnymi oraz układami tanecznymi realizowanymi przez zespoły w różnych grupach wiekowych,  
g) promowanie szerokorozumianej kultury regionu oraz pielęgnowanie tradycji patriotycznych i 
kulturalnych,
h) rozwój obszarów wiejskich,
2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego 
przez: 
a) prowadzenie orkiestry dętej, zespołów muzycznych, wokalnych, tanecznych itp., 
b) pozyskiwanie nowych adeptów muzyki  w szczególności wśród dzieci i młodzieży przy współpracy
ze szkołami, przedszkolami, OPP oraz szkołami muzycznymi, 
c) inicjowanie i organizowanie: warsztatów i szkoleń  muzycznych, wokalnych, tanecznych; festiwali, 
koncertów, spotkań umuzykalniających, przeglądów, 
d) edukację muzyczna i wychowanie dzieci i młodzieży jako przyszłych odbiorców i współtwórców 
kultury narodowej,
e) prowadzenie działalności klubowej dla różnych grup wiekowych w dziedzinie muzyki, śpiewu, 
tańca,
f) sprzyjanie dowolnemu zrzeszaniu się członków w zespoły wokalne, instrumentalne i taneczne w 
ramach Stowarzyszenia, 
g) występy na uroczystościach państwowych,  religijnych i imprezach okolicznościowych,



h) prezentację, kultywowanie oraz upowszechnianie regionalnego, narodowego oraz światowego 
dorobku muzycznego,
i) popularyzowanie idei wspólnego muzykowania, 
j) działalność fonograficzną i wydawniczą, 
k) zakup środków potrzebnych do realizacji zadań statutowych ( instrumenty, nuty, stroje itp.) 
l) działalność informacyjno -  marketingowa,
ł) współpracę z organizacjami i instytucjami zaangażowanymi w działalność muzyczno – artystyczną 
oraz kulturalno – rekreacyjną, a w szczególności z:
• Gminą Szczucin, poprzez utrzymywanie stałej współpracy w zakresie kultury, edukacji i sportu, 
• Szkołami, przedszkolami oraz szkołami ogniskami muzycznymi, 
• innymi orkiestrami i zespołami działającymi w kraju i zagranicą, 
• organizacjami społecznymi oraz profilaktyki uzależnień
• współpraca ze środowiskami kultu religijnego,
• instytucjami państwowymi, organami samorządu terytorialnego oraz instytucjami i organizacjami 
kultury na terenie kraju i za granicą, osobami prywatnymi oraz  przedsiębiorstwami, 
m) koordynowanie działalności członków Stowarzyszenia w celu realizacji zadań statutowych, 
n) zatrudnianie osób czy instytucji na potrzeby swojej działalności na zasadach ogólnie przyjętych, 
o) organizowanie imprez plenerowych i imprez rekreacyjno – sportowych,
p) samodzielne organizowanie różnych form rekreacji dla członków Stowarzyszenia oraz przy 
współpracy z innymi organizacjami, w tym zagranicznymi, 
q) świadczenie szeroko pojętych usług muzycznych, wokalnych, tanecznych, również w zakresie 
edukacji, 
r) pozyskiwanie sponsorów prywatnych i publicznych.

Rozdział III
§1

Członkowie, ich prawa i obowiązki

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Członkowie Stowarzyszenia dzielą
się na:

a) członków zwyczajnych,
a) członków wspierających,
b) członków honorowych.

2.   Członków  zwyczajnych  i  wspierających  przyjmuje  w  drodze  uchwały  Zarząd  na  podstawie
pisemnej  deklaracji  oraz,  w  przypadku  członków  zwyczajnych,  na  podstawie  pozytywnej  opinii
dwóch członków Stowarzyszenia.
3.  Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

§2
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
a) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną,
b) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku,
c) działań  na  szkodę  Stowarzyszenia,  rażącego  naruszania  postanowień  statutu,  utratę  praw

publicznych lub popełnienia przestępstwa z winy umyślnej potwierdzonych prawomocnym
orzeczeniem sądu,

d) skreślenia  z  listy  członków  z  powodu  nieusprawiedliwionego  zalegania  z  opłatą  składek
członkowskich przez okres przekraczający 6 miesięcy,

e) braku aktywności w pracach Stowarzyszenia,
f) śmierci członka,
g) pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały władz, których tę godność

nadała.
2. Osoba wykluczona lub skreślona (z wyłączeniem przypadku pkt.  1 lit.  e) ma prawo wniesienia
odwołania do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

§3
Członkowie zwyczajni



1.  Członkiem  zwyczajnym  może  być  osoba  fizyczna  posiadająca  pełną  zdolność  do  czynności
prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
c)  uczestniczenia  we  wszelkich  formach  działania  służących  realizacji  celów  statutowych
Stowarzyszenia,
d) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia,
e)korzystania z pomocy, dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
3. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, regularnego płacenia składek
członkowskich,
b)  uaktualniania swoich danych kontaktowych,
c)  czynnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia.

§4
Członkowie wspierający

1.  Członkiem wspierającym może być osoba prawna,  osoba fizyczna zainteresowana działalnością
Stowarzyszenia,  które  wyraziły  wolę  przystąpienia  do  Stowarzyszenia  w  takim  charakterze
i zdeklarowały  sposób  i  zakres  wnoszenia  wkładów  finansowych  i/lub  rzeczowych  i/lub
merytorycznych na rzecz Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo:
a) udziału z Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym,
b) zgłaszania wniosków, opinii i uchwał dotyczących działalności Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający obowiązany jest do:
a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) wspieranie celów statutowych Stowarzyszenia i propagowanie jego dorobku.

§5
Członkowie honorowi

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju regionu lub
Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
2.  Członek  honorowy  Stowarzyszenia  ma  wszystkie  uprawnienia  przysługujące  członkom
zwyczajnym za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich.

Rozdział IV
Władze stowarzyszenia

§1
1. Władzami Stowarzyszenia są
a) Walne Zebranie
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna.

§2
1. Kadencja Zarządu i Komisji  Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata a ich wybór odbywa się w
głosowaniu jawnym lub tajnym zwykłą większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania.
2. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania
kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia. Gdy liczba
dokooptowanych członków władz przekroczy 2/3 liczby członków pochodzących z wyboru, Zarząd
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
3.  Odwołanie  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej  może  nastąpić  tylko  uchwałą  Walnego  Zebrania  na
pisemny wniosek co  najmniej  3/4 członków zwyczajnych Stowarzyszenia  w głosowaniu  jawnym,
większością zwykłą uprawnionych do głosowania.
4. Zarząd i Komisja Rewizyjna działają w oparciu o regulaminy, które muszą być zatwierdzone w
pełnych składach Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dostępne dla każdego członka Stowarzyszenia.

§3



Walne Zebranie
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

§4
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
a) z własnej inicjatywy Zarządu,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek ¾ członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§5
1. Sprawozdawcze Walne Zebranie zwołuje się raz na rok, a Sprawozdawczo-Wyborcze raz na 4 lat.
2. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków co najmniej
7 dni przed terminem zebrania w formie listu elektronicznego lub sms na telefon komórkowy lub
telefonicznie na podane przez członków adresy/numery telefonów.
3.Uchwały  Walnego  Zebrania  zapadają  w  głosowaniu  jawnym  zwykłą  większością  głosów  przy
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w I terminie i bez względu na liczbę obecnych
członków w II terminie

§6
1. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
a) uchwalenie statutu i jego zmian,
b) przyjmowanie rezygnacji członków władz Stowarzyszenia,
c) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
e) powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu,
f) podejmowanie uchwały o likwidacji Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
g) udzielanie co roku absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
2. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością
głosów (50%+1), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w 1 terminie oraz
bez względu na liczbę obecnych w 2 terminie.
3. Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są wyłącznie sprawy umieszczone w porządku obrad
Walnego Zgromadzenia, chyba że Walne Zebranie Członków podejmie stosowną decyzję.

§7
Zarząd

1. Zarząd składa się z 4 do 6 członków, w tym prezesa, wiceprezesa.
2. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

§8
1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.
2.  Uchwały Zarządu Stowarzyszenia  podejmowane  są  w głosowaniu  jawnym zwykłą  większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu, w tym prezesa.  
3. Prace Zarządu odbywają się zgodnie z uchwalonym regulaminem.
4. Przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, przy równej ilości głosów podczas głosowania, decyduje
głos Prezesa Stowarzyszenia.

§9
1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania,
c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
d)dysponowanie  majątkiem  Stowarzyszenia,  podejmowanie  uchwał  o  nabywaniu,  zbywaniu  lub
obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
e) ustalanie zakresu działalności odpłatnej i nieodpłatnej,
f) ustalenie wysokości składek członkowskich oraz ulg i zwolnień od składek,
g) sporządzanie sprawozdań z działalności,



h) zwoływanie Walnych Zebrań,
i) przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających,
j) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,
k) ustalanie wymiaru i rodzaju zatrudnienia oraz wielkości środków na wynagrodzenia,  
l) realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Stowarzyszenia,
m)  rozpatrywanie  sporów  między  członkami  Stowarzyszenia  powstałych  na  tle  działalności
Stowarzyszenia,
n) podejmowanie decyzji dotyczących zmiany siedziby biura Stowarzyszenia,
o)  podejmowanie  działań  związanych  z  realizacją  celów  Stowarzyszenia  nie  zastrzeżonych  dla
Walnego Zebrania.

§10
1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.

§11
Komisja Rewizyjna

1.Komisja Rewizyjna jest  organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli  nad jego
działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 członków, w tym Przewodniczącego, wybieranych przez
Walne Zebranie,  którzy:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b)  nie  byli  skazani  prawomocnym  wyrokiem  za  przestępstwo  umyślne  ścigane  z  oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w organie nadzoru
zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
za rok poprzedni (art. 20 ust. 1 pkt 4c).

§12
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i
Zarządu Stowarzyszenia,
d) wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi.
e) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
f) powoływanie pełnomocnika do podpisywania umów z członkami zarządu i w sporach z nimi.

§13
1. W sprawach dotyczących doboru  repertuaru, instrumentarium orkiestry, głos decydujący ma 
kapelmistrz / dyrygent / lub wybrana i upoważniona przez Zarząd, Rada Programowa.

Rozdział V
Majątek stowarzyszenia

§ 1
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy i spadki,
c) dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności
d) dotacje, granty, subwencje,
e) udziały, lokaty, odsetki,
f) środki z ofiarności publicznej, zbiórek i imprez publicznych,
g) z przeprowadzanych akcji charytatywnych (koncerty, festyny, imprezy artystyczno-sportowe itp.)
3.  Majątek Stowarzyszenia  powstaje  również z  przychodów uzyskiwanych w związku z udziałem
Stowarzyszenia w projektach krajowych i międzynarodowych.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.



5. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca drugiego kwartału każdego roku. 
Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni 
od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

§2

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia w tym, do zaciągania zobowiązań majątkowych 
upoważniony jest Prezes jednoosobowo lub dwóch innych członków Zarządu działających 
łącznie.

2. Dokumentację i korespondencję w imieniu Zarządu Stowarzyszenia podpisuje Prezes, 
upoważniony członek Zarządu lub inna osoba z upoważnienia Prezesa.

§3

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego. Działalność ta może przyjmować formę
nieodpłatną  lub  odpłatną.  Przychód z  działalności  odpłatnej  pożytku  publicznego służy wyłącznie
prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
2.  Stowarzyszenie  korzysta  ze  zwolnień  podatkowych  przewidzianych  w  powszechnie
obowiązujących przepisach prawa.

§4
1. W Stowarzyszeniu zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego
członków,  członków  organów  lub  pracowników  oraz  osób,  z  którymi  członkowie,  członkowie
organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii  bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b)  przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c)   wykorzystywania  majątku  Stowarzyszenia  na  rzecz  członków,  członków  organów  lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d)   zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia,
członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
2.  Prowadzenie  nieodpłatnej  i  odpłatnej  działalności  pożytku  publicznego wymaga  rachunkowego
wyodrębnienia tych form działalności  w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów
i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. To postanowienie
stosuje  się  odpowiednio  w  przypadku  organizacyjnego  wyodrębnienia  działalności  pożytku
publicznego. Wyodrębnienie działalności odpłatnej powierza się zarządowi, który podejmuje stosowną
uchwałę.

Rozdział VI
Likwidacja stowarzyszenia

§ 1
1.  Uchwałę  o  rozwiązaniu  Stowarzyszenia  podejmuje  Walne  Zgromadzenie  Członków  zwykłą
większością głosów (50%+1), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w 1
terminie oraz bez względu na liczbę obecnych w 2 terminie.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje Komisję
Likwidacyjną,  która  przeprowadzi  likwidację  Stowarzyszenia.  Walne  Zebranie  wskazuje  drogą
uchwały podmiot mający zbieżne cele statutowe, na rzecz którego przejdzie majątek Stowarzyszenia
po wypełnieniu jego zobowiązań.

§ 2



1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia
7 kwietnia  1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.1989 r.  Nr  20  poz.  104 z późniejszymi
zmianami).


