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Stow arzyszenia Przyjaciół PSM I st.
im. M. K. Ogińskiego w Miechowie

o'LEGATo"
Rozdział I

posTANoWIENIA ocór,Nn
1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Przyjaciół PSM I st. im. M. K. Ogińskiego w
Miechowie,,LEGATO" izwane jest w dalszej częścistatutu Stowarzyszeniem.
2

Terenem dzińania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska,

a jego

siedzibą jest

miejscowośćMiechów

3

Stowarzyszenie opiera swą dzińalność na pracy społecznej, zaśdo prowadzenia swych spraw
Stowarzyszenie moze zatłudnió pracowników lub zlecać poszczególnę zadania i czynnoŚci
d|a realizacji j ego statutowych celów.
4

Stowarzyszenie może używaó pieczęci
przepisami.

i

odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie

5

Stowarzyszenie ma prawo być członkiem krajowych i zagrarticznych stowarzyszeń federacji
i podmiotów go spodar czy ch posiadaj ących o sobowo śćprawną.

RozdziałII
CELE, I ŚnoDKI DZIAŁANIIA
6

Celem Stowarzyszenia jest:

1.

Wspieranie i promowanie działalnościPaństwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im.
M. K. Ogińskiego w Miechowie
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2.

Tworzenie sprzyjającego klimatu pracy Państwowej SzkoĘ Muzycznej I stopnia im.
M, K. Ogińskiego w Miechowie poprzez dzińńiapromujące, innowacyjne, akcje
edŃacyjne, kulturalne i sportowe naterenie SzkoĘ ipozanią.
3. Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji ĘciowĄ oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdzińanieuzależmięniom i patologiom
społecznym.
4. Wspieranie dzięci i młodzieży.
5. Działalnośćnarzeczintegracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społe cznym.
6. Inicjowanie różnych form aktyrłmościedukacyjnej oraz organizacji czasu wolnego
dzięci i młodzieży.
7. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoj u świadomościnarodowej, obywatelskiej i kulturowej.
8. Działalnośónatzecz mniejszości narodowych i etnicznychoraz jęzvka regionalnego.
9. Ochrona i promocja zdrowia.
10. Dzińalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
ll.Działalnośćna rzęcz osób starszych.
12. Dzińalnośó wspom agająca rozwój wspólnot i społecznościlokalnych.
13. Nauka, edukacja, oświata i wychowania.
1 4. Wypoc zynek dzięci i młodzieży
l5. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziędzictwanarodowego.
1 6. Ekologia i ochron a zwierząt oraz ochron a dziędzictwa przyrodntczęgo.
17. Turystyka i krajoznawstwo.
18. Wspieranie społecznej aktywności obywateli i instytucji działĄących na rzecz
rozwoju lokalnego.
19. Promocji i organizacja wolontariatu.
20. WspóĘracai pomoc Polonii i Polakom zagranicą.
2 1. Promocj a Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
ZZ.DziŃanianatzeczrodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka.
23 . P rzę ciw dzińanie uzalężmieniom i p ato 1o gi om społecznym.
Z4.Dzińalnośćna tzeczpodmiotów działĄących w sferze poĄrtku publicznego.
25.Dzińalność promocyjna, naŃowa, edukacyjna, wychowawgza, oświatowa,
kulturalna, kultury fizycznej i sportu,
26. Dzińalność charytatywna i dobroczynnośó.

§7

W ramach celów

statutowych Stowarzyszenie możę prowadzić dzińalnośćnieodpłatną i

odpłatną.

§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.

2.
3.

Dofinansowywanie infrastruktury dydaktyczno-technicznej SzkoĘ.
Organizowarie imprez kulturalnych,w szczególności promujących PSM I st. w
Miechowie
Prowadzenię dzińalności edukacyjnej i kulturalnej dzieci,młodzieĘ i dorosĘch.

a

4.

Organizowanie, propagowanie i uczestnictwo w konferencjach, seminariach,
warsztatach, szkoleniach, wykładach i konkursaih.
5. Wydawanie książek, broszur, nagrań rwiązanych z celami Stowarzyszenia.
6. Fundowanie stypendiów dla uczniów PSM I st. w Miechowie.
7. Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez
orgańzację wyjazdów, warsztatów, prelekcj i.
8. Udzielanie porad, informacji i konsultacji w zakresie edukacji muzycznej oraz
szkolnictwa artystycznego.
9. Finansowanie kursów muzycznych, zakupu instrumentów, pomocy naukowychoraz
wyjazdów.
1 0. Współp racę międzyregionalną i międzynarodową.
1 1. WspóĘracę zę szkołami, uczelniami wyższymi; sambrządami, mediami i
organizacj am i p o zar ządowymi.
12. Orgartizowanie dzińańmających na celu uzyskiwanie środków pienięznych i
tzeczow ch na r ealizacj ę celów statutowych;
13. Włączanie się w dzińańainstytucji społecznych, kulturalnych i religijnych.
14. Tworzenie programów współpracy międzynarodowej, wymiany między szkołami w
szczególności poptzez or gańzację vryjazdów, warsztatów, prelekcj i ;
15. Występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem różmychinstytucji, organizacji
i stowarzyszeń.
l6. Inne zgodne z prawem dzińaniaprowadzące do realizacji cęlów statutowych
Stowarzyszenia.

Rozdział III

CZŁO|{KOWIE ICH PRAWAI oBowlĄZKI
9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a)

zvlyczajnych,

c)

honorowych

b) wspierających,
10

1. Członkiem zvłyczajnym Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia posiadająca
pełną zdolnośó do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych i
akceptuj ąca cele Stowarzyszenia.

2. Zńożyciele z chwilą
zwyczajnymi.

zarejestrowania Stowarzyszenia stają

się

człoŃami

11

1. Członkiem wspierającym

może być osoba ftzycznalub prawna popierająca działalnośó
Stowarzyszenia i która zadęklaruje na rzęcz Stowarzyszenia pomoc merytoryczna,
r zę czow ą lub finansową.
12

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia moze być osoba flzyczna

szczegó|nie

zasłużona dl a Stowarzyszenia.

*4.fu4 lJfr-?)

2.

J.

Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest
zwolniony z obowipku płacenia składek członkówskich.
Członek honorowy ma obowiązek:
a) ptzestrzegartia postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia,
b) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§13
Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się w drodze przyjęcia kandydatury przez Zarząd
zrykłąwiększościągłosów w drodze Uchwały.
§14
Członkom zvłyczajnym Stowarzyszenia przysfugują uprawnienia:

1. Bierne i czynne

prawo wyborcze,

2. Udziń we wszystkich dzińartia Stowarzyszenia.
3. Wnioskowanię we wszystkich sprawach dotyczących celów
4.
5.
6.

Stowarzyszenia.
Uzyskiwanie rekomendacji
rzęQz Stowarzyszenia.

Korzystarie

z lokali i

i

gwarancji

w

związku

i

funkcjonowania

z prowńzoną

działalnościąna

urządzeń Stowarzyszenia

na

zasadach określonych

wewnętrznym Regulaminem.
Uczestniczenie w szkoleniach i kursach zarówno w kraju jak i za gtanicą, których
organizatorem lub współorganizatoremjest Stowarzyszenie lub organizowanych na
zlecenie Stowarzyszenia.
15

Członkowi e zwy czajni maj ą obowiązek :
1. Aktywnie ptzyczyniaó się do realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Uczestniczyó w Walnych Zebrartiach Członków.
3. Swoją postawą i działaniari przyczyniaó się do wzrostu znaczenia
Stowarzyszenia.
4. Dbaó o dobre imię Stowarzyszenia.
5. Przestrzegać postanowień Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.
6. Regularnie opłacać składki.

i

roli

16

Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członkazwyczĄnego z wyjątkiem czynnego i
biernego prawa wyborczego,
17

Członkowie wspieĄ ący mają obowiązek popierania Stowarzyszenia

pozycji przede wszystkim przez realizację zadeklarowanej formy wsparcia.

i

umacniania jego

UrĘ.Ą

§18
Członko stwo członka zvly czajne go ustaj e na skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmieZarządowi po uprzednim

2.

3.
4.

uregulowaniu zobowiązń wobec Stowarzyszenia.
Skreśleniaz listy członków na podstawie uchwały Walnego Zebraniaw przypadku:
a) Działalnościczłonka sprzecznej ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
b) Nieusprawiedliwionego nieuczestniczęnia w pracach i działalności
Stowarzyszenia,
c) Zaleganiaz opłatą składki członkowskiej przez trzy kolejne okresy.

Wykluczenia prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym.
Smierci cńonka Stowarzyszenia.

§19
Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego
Zarządoń lub skreślenia Uchwalą Zaruądu z powodu nierealizowania zadęklarowanej formy
wspierania przez okres co najmniej jednego roku.

§20
Członkostwo cńonkahonorowego ustaje w trybie utraty członkostwa zwykłego.

§21

1. Członkowi przysługuje prawo

2.

odwołania się od decyzji o skreśleniu lub wykluczeniu
do Walnego Zębrania wnoszone w terminie miesiąca od daty doręczenia, które na
najbliższymzebraniupodejmieostatecznąUchwałę.
Do czasv rozpatrzeńa odwołania przez Walne Zebranię stosunek członkostwa
pozostaje zawieszony.

WŁA

D

ZE

Rozdzial IV
S T OWARZY

S

ZEI\IA

22

1.

2.

Władzami Stowarzyszenia,są:
a) Walne Zębranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna
Kadencje wszystkich vńadz Stowarzyszenia trwają cztery lata a ich wybór odbywa się
w glosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
23

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapńąą ,wykJą większościągłosów przy
obecnościco najmniej połowy uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia
Statutu nie stanowi ą inaczej.

*Ą

35

I

RozdziałY
WALNE ZEBRAI\IE CZŁOI KOW
24

Walne Zębranie Członków jest najv,ryższą władrą Stowarzyszęnia.
25

Prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu przysługuje wszystkim członkom zvrryczajnym
i honorowym z głosem stanowiącym, a członkom wspierającym z głosem doradczym.
W zebraniu mogą uczestniczyćtakże zaproszeni goście.
26

Walne Zebranie członków obraduje w oparciu o zatulierdzony przez siebie regulamin.
27

1.
2.
3.

Walne zebranie może byó zułyczajne lub nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebranię zwofuje Zarządprzynajmniej ruz na dwanaście miesięcy.
Termin, miejsce i porządek podaje Zarrąd.
28

Do kompetencj i Waln ego Zebrartia naLeży :
1. Uchwalanie programu i kierunków dzińaria Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanię sprawozdń Zarządu i Komisji Rewizyjnej
3. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebraria.
4. Udzielanie absolutorium Zarządowi
5. Udzielanie rocznego skwitowania Zarządowi.
6. Wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
7 . Przyznaw anie godności człorka honorowego.
8. Uchwalanie zmian Statutu.

9. Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie

innych

organizacji.
Podjęcie uchwały w sprawie rozńązania Stowarzyszenia.
11. Rozpatrywanie odwołń od uchwał Zarządu i orzęczęit dyscyplinamych wniesionych
przez członków Stowarzyszenia.
1 2. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
13. Uchwalanie regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
10.

29

1. Uchwały Walnego Zębrania zapadają zwykła większością głosów przy obecności
przynajmniej polowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
przypadku braku wymaganej liczby członków Walne Zebranię może się odbyć w
drugim terminie określonym w zawiadomieniu. W drugim terminie Walne Zebranię

2. W

:[,fr" UYLĄ

a

odbywa się bez względu na liczbę obecnych członków, a uchwały zapadają zWkJą
większością głosów.
30

Nadzwyczajne Walne Zębrarie zwołuje Zaruąd:

a) Zńasnejinicjatywy,

b) Na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) Na pisemny wniosek co najmnią 25% ogólnej |icńy członków Stowarzyszenia,
najpóźniĄ w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku
vłyłącznienad sprawami dla rozpatrywania których zostało zwołane.

i

obraduje ono

31

O Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu członkowie zostĄą poinformowani nie później niż na
Ędzieńprzed jego odbyciem listami poleconymi lub w inny udokumentowany sposób.

Rozdział VI

ZARZĄD
32

1. Zatząd Stowarzyszenia składa się
Zębrarię.

z

pięciu członków wybranych przez Walne

2. Walne Zebranie wybiera Przewodniczącegq
3

.

4.

Wiceprzewodniczącego, Skarbnika,

S ekretarza omz Człotlka Zatządu.
Posiedzeni e Zarządu zwołuj e Przewodni czący lub Wiceprzewodniczący.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby jednak nie rzadziej niż raz na
kwartał.

33

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą pełnić swe funkcje wielokrotnie.
34

Do kompet encji Zarządu naleĘ :
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zev,łnątrzi dzińarie w jego imieniu.
2. Uchwalanie rocznych planów działalnościi budżetu Stowarzyszenia.
3 . Kierowanie działalnościąmerytory czną i finansową Stowarzyszenia.
4. Zwoływarlie Walnych Zebtń.
5. Wykonywanie Uchwał Walnego Zębtańa.
6. Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia oraz wnioskowanie do Walnego
Zębraria Członków o przyznańe lub pozbawienie członkostwa honorowego.
7 . Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
8. Opracowywanie planów pracy oraz preliminarzaptzychodów i wydatków.
9. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do koalicji z organizacjami o podobnych celach
i zńożeniach pro gramolvych.

Ąa^<n-ł

10. Ustalanie wysokości wkładów finansowych dla członków wspierających.
11. Obsługa administracyjna i biurowa Walnych Zebrail, Stowarzyszenia.

35

Uchwały Zarządu zapńają zrykłą większością głosów przy obecności ptzynajmniej polowy
członków Zarządu.
36

Zaruąd składa sprawozdanie ze swej działalnościWalnemu Zebraniu w okresie rocznym za
rok kalendatzow.

Rozdział VII
KOMISJA REWIZYJI\A
37

l.

Komisja Rewizyjna jest organem kontroln5rm Stowarzyszenia.

4.

walne zębrarie.
Komisja wybiera ze swego glona przewodniczącego.

2. Komisja dzińaw oparciu o regulamin uchwalony przęz Walne 7rebranie.
3. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków Stowarzyszenia wybranych

przez

38

Do kompetencji Komisji Rewizyj nej naleĘ:
l. Przynajmniej taz w roku przeprowadzenie

Stowarzyszenia

2.
3.
4.

ze

kontroli całoksźałtudziałalności
szczególnym uwzględnieniem zagńnień finansowych oraz

występowanie z wnioskami pokontrolnymi.
Ocena działalnościstatutowej, finansowej i gospodarczej.
Żąaane od Zarządu Stowarzyszenia wyjaśnień w sprawie jego dzińalności oraz
określenieterminu i sposobu usunięcia stwierdzonych w toku kontroli
nieprawidłowości.
Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu otaz występowanie z wnioskiem o
udzielenie absolutorium lub rocznego skwitowania dla Zarządu Stowarzyszenia.
39

Przewodniczący Komisji
uczestniczeni a w po

lub

.vqyznaczony przęz niego członek
siedzeni ach Zar ządu z gło sem doradczym.

Komisji ma prawo

4",
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Rozdział VIil
POSTĘPOWANIB, DYSCYPLINARNIE
40

l.
2.

W stosunku do członków zvłyczajnych za naruszenie postanowień Statutu lub Uchwał

ńadz Stowarzyszenia mogą byó stosowane kary.
Organem dyscyplinarnym Stowarzyszenia w I instancji jest Zaruąd, który może
stosować wobec członków następujące kary:
a) Upomnienie,

b)

3.

Nagana,
c) Wykluczenie.
Od orzeczeńZarządu przysfuguje odwołanie do Walnego Zebrania, którego Uchwała
w tej sprawie jest ostateczna.

MAJĄTEK

Rozdzial IX
ST

OWARZYSZE|{IA
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Maj ątek Stowar zy szęnia stanowią:

1. Ruchomości,
2. Nieruchomości,
3. Wkłady finansowę człoŃów,
4. Składkt członkowskie,
5. Darowizny, zapisy i spadki,
6. Subwencje i dotacje,
7. Wpływy z działalnościstatutowej i gospodarczęj,
8. Srodki pochodzącę z ofiarnościpublicznej.
42

Fundusze Stowarzyszenia mogą być zużyte wyłącznie na realizację zadań statutowych
Stowarzyszeni a. Fundu szami i maj ątkiem Stowarzysz enia zar ządza Zarząd.
43

Dokumentacja działalnościfinansowej Stowarzyszenia prowadzona
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

jest

zgodnie

44

Do reprezentowania Stowarzyszenia posiadającego osobowośćprawną upowaźniony jest
Przewodniczący jednoosobowo, natomiast do składania oświadczeńwoli i zaciryania
zobowtązń majątkowych w imieniu Stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną
pottzeba zgodnego oświadczenia woli dwóch człollków Zarządll.

4-ą {\4

RozdziałX
ROZWIĄZANIE S T OWARZYS ZEI{IA
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1. Podjęcie uchwały o rozwiryaniu Stowarzyszenia lub zmianie statutu może podjąó
tylko Walne Zebtanie kwalifikowaną większością 2l3 głosów przy obecności co
najmniej połowy uprawnionych.'

2. W razie
3.

podjęcia uchwĄ o rozwiryaniu Stowarzyszenia Walne Zębtanie powoła
Komisje Likwidacyjną składającą się z 5 członków, która zgodnie z uchwalonymi
wytycznymi przeprowadzi likwidacj ę.
Uchwała o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia podlega zatwierdzeniu ptzez
władze Ąestracyjną.

Ą^ą'Y)

