STATUT STOWARZYSZENIA

MIŁOŚNIKÓW REGIONALNEGO

ZESPOŁU PAŁUKI

W KCYNI

Rozdział I

Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie Miłośników Regionalnego Zespołu Pałuki w Kcyni 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 nimiejszego
statutu.
§3
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kcynia a terenem działalności jest Rzeczpospolita Polska. Nie
wyklucza to współpracy z instytucjami i organizacjami zagranicznymi.
§4
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak z napisem.
§5
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele działania i ich realizacja
§6
Celem Stowarzyszenia jest praca na rzecz propagowania kultury i twórczości artystycznej folkloru
ludowego ziemi pałuckiej i narodowego. Ideą Stowarzyszenia jest przedstawianie bogactwa
kulturowego regionu pałuckiego na tle innych regionu kraju. Eksponowanie przez Regionalny
Zespół Pałuki z Kcyni obrzędów, mowy, zwyczajów, pieśni, tańca i stroju ujętych w formie
scenicznej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jak i po za jej granicami.
§7
Realizacja celów poprzez:

-

1. Organizowanie zajęć tanecznych, koncertów, przeglądów, konkursów, festiwali o zasięgu
lokalnym, ogólno polskim i międzynarodowym.
2. Współudział w organizacji krajowych i zagranicznych występów zespołu ludowego.
3. Prowadzenie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.
4. Opracowanie i prowadzenie programów okazjonalnych jak na przykład:
polskie kolędy,
pieśni religijne,
pieśni historyczne,
pieśni patriotyczne,
piosenki biesiadne,
5. Dokonywanie rejestracji audialnej i audiowizualnej działalności artystycznej.
6. Gromadzenie i opracowanie zabytków folkloru pałuckiego.
7. Gromadzenie i systematyzowanie materiałów archiwalnych w celu zachowania dorobku
zespołu Pałuki oraz regionu Pałuk.
8. Ochrona zbiorów zabytków i strojów ludowych i stałe ich uzupełnianie.
9. Dbałość o zachowanie wartości kultury regionalnej poprzez utrzymanie wierności
specyficznej harmoni i barwy melodycznej wymowy gwarowej, zachowanie wzorów
strojów i rekwizytów z charakterystycznymi pieśniami i tańcami.
10. Podtrzymywanie poprzez sztukę regionalną więzi ze środowiskami polonijnymi i polskimi z
zagranicą.
11. Współpraca z środowiskami badaczy polskiej kultury ludowej,folklorystów
etnomuzykologów, etnografów, etnologów, etnohoreografów.
12. Prezentowanie dorobku artystycznego w różnych układach programowych, przekrojowych i
monograficznych, w różnych ujęciach problemowych i procesowych we wszystkich
formach wielkich i kameralnych we wszystkich możliwych przestrzeniach małych i dużych,
świeckich i sakralnych, otwartych plenerowych i zamkniętych.
13. Rozwinięcie działalności wydawniczej i rozpowszechnianie własnych wydawnictw
drukowanych i fotograficznych, dotyczącej działalności zespołu i wykorzystanie do
upowszechnienia własnego dorobku artystycznego wszelkich nowoczesnych technik
przekazu.

14. Udział w programach upowszechniania kultury regionalnej w ramach integracji
ogólnopolskiej, europejskiej i światowej.
15. Poszerzanie grona miłośników i sympatyków zespołu Pałuki oraz regionu Pałuk.
16. Pomoc w pozyskiwaniu i konserwacji strojów, scenografi i pamiątek kultury regionalnej
Pałuk niezbędnej w pracy Zespołu Pałuki.
17. Integracja środowiska byłych, obecnych i przyszłych członków a także ich rodzin zespołu i
sympatyków oraz przyjaciół Zespołu Regionalnego Pałuki i regionu Pałuk.
18. Popularyzacja wiedzy na temat twórców ludowych i narodowych.
19. Koordynacja wszelkich inicjatyw kulturotwórczych w gminie Kcynia.
20. Pozyskiwanie środków unijnych na rozwój Zespołu Pałuki i regionu Pałuk.

Rozdział III
Prawa i obowiązki członków
§8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
- członków zwyczajnych,
- członków wspierających,
- członków honorowych.
§9
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży
wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta w poczet członków przez Zarząd w formie
uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie zawiadamia zainteresowanego.
§10
Członek zwyczajny ma w szczególności prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu.
3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.
5. Uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

§11
Członek zwyczajny ma obowiązek:
1. Przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
3. Regularnego opłacania składek członkowskich.
§12
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta
przez Zarząd w formie uchwały na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członek wspierający posiada prawa określone w §10 ust. 3-5 oraz prawo uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
3. Członek wspierający to będący osobą prawnie działającą w Stowarzyszeniu za pośrednictwem
swego przedstawiciela.
§13
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, osoba prawna może być
tylko wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
2. Członkowstwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z
obowiązku płacenia składek członkowskich.
§14
1. Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1)- pisemnej rezygnacji z członkostwa,
2)- śmierci członka będącego osobą fizyczną,
3)- likwidacji członka będącego osobą prawną,
4)- utraty praw publicznych,
5)- wykluczenia.

2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
- łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
- działania na szkodę Stowarzyszenia.
3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia
członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie
powiadamia pisemnie zainteresowanego.
4. Ustanie członkowstwa z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. 1-4 stwierdza Zarząd w formie
uchwały. Przepis ust.3 stosuje się odpowiednio.
5. Od uchwał Zarządu o których mowa w ust.3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do
Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała
Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna

§15
1.Władzami Stowarzyszenia są:
- Walne Zgromadzenie.
- Zarząd.
- Komisja Rewizyjna.
2. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest walne zebranie członków.
3. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu
jawnym.
§16
1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym i zapadają
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile
statut nie stanowi inaczej.
2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa
liczby członków, wówczas w drugim terminie uchwały mogą być podjęte zwykłą większością
głosów oddanych przez członków obecnych.
3. Drugi termin Walnego Zebrania Członków powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu

i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 30 minut po pierwszym terminie.
§17
1. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu
- ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
- pisemnej rezygnacji z funkcji,
- odwołania przez Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
2.W przypadkach o których mowa w ust.1 władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu z
pośród członków Stowarzyszenia z tym, że liczba osób o które uzupełniono skład nie może
przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
§18
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne lub
nadzwyczajne.
§19
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy
lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
2. O terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków zawiadamia
wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej na 7 dni przed jego terminem.Powiadamianie
odbywa się drogą elektroniczną oraz telefoniczną.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie
Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych
Stowarzyszenia. Do wniosku lub żądania powinien być załączony proponowany porządek obrad.
4. Zarząd jest obowiązany zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 1 miesiąca
od daty złożenia wniosku lub żądania.
§20
1.Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy
- uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
- udzielanie, po wysłuchaniu Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi,
- wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
- uchwalanie statutu lub jego zmiany,
- ustalanie wysokości składek członkowskich,
- nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

- podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
- rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
- rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
- podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
- uchwalanie regulaminów działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
- podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach nie należących do kompetencji Zarządu i
Komisji Rewizyjnej.
2. Walne Zebranie Członków obraduje według ustalonego porządku obrad. Proponowany przez
Zarząd porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.
Porządek obrad nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany statutu lub rozwiązania
Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie Członków po otwarciu go przez Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu
Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i
Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.
§21
1. Zarząd składa się od 3 do 7 członków w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza .
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes lub
wskazany członek Zarządu.
3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
4. Członkiem Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo,umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb , nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.Powiadamianie o
posiedzeniach Zarządu odbywa się drogą elektroniczną oraz telefoniczną.
§22
Do kompetencji Zarządu należy
- realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
- kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
- podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,
- uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i planów finansowych,
- sporządzanie i składanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia
właściwym organom i instytucjom,
- zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
- nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych,
- zatrudnianie pracowników.

§23
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, spośród których wybiera Przewodniczącego
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
- kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
- nadzór nad bieżącą działalnością finansową Stowarzyszenia w zakresie podpisanych umów,
wygranych konkursów, wykonywania zadań zleconych,
- składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu i wniosków w przedmiocie
absolutorium dla Zarządu,
- przedkładanie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
- składanie wniosków o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
3. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli i nadzoru, odrębnym od Zarządu i nie
podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru ,przy czym jej
członkowie:
- nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu ,w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
- nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§24
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V
Majątek stowarzyszenia
§25
Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie
do realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych Stowarzyszenia.
1. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
- składek członkowskich,
- dotacji oraz ofiarności publicznej,
- darowizn, spadków, zapisów,

- dochodów z działalności statutowej,
2. Dochód z działalności statutowej i gospodarczej służy do realizacji celów statutowych i nie
może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.
3. Pozyskany majątek służy wyłącznie realizacji zadań do sfery zadań publicznych lub celów
statutowych.
4. Stowarzyszenie nie może:
- udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań własnym majątkiem w stosunku do swoich
członków, członków swoich organów lub swoich pracowników oraz osób z którymi członkowie
organów oraz pracownicy 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”
- przekazywać własnego majątku 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
- wykorzystywać majątku 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
- dokonywać 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
§28
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§29

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym jego
celom statutowym. O podjęciu i zakończeniu działalności gospodarczej decyduje Walne
Zgromadzenie.
§30

Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków
Zarządu w tym Prezes lub Wiceprezes.
Oświadczenia woli w sprawach niemajątkowych w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch
członków Zarządu w tym Prezes lub Wiceprezes.

Rozdział VI
Zmiana statutu, rozwiązanie i likwidacja stowarzyszenia
§31
1. Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmian celów Stowarzyszenia.
2. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają podjęcia uchwały przez Walne Zebranie
Członków większością kwalifikowaną 2/3 głosów przy obecności więcej niż połowy członków
Stowrzyszenia. W przypadku, gdy Walne Zebranie Członków obraduje w drugim terminie, zmianę
statutu podejmuje się uchwałą wymagającą dla swej ważności 2/3 oddanych głosów spośród
obecnych na drugim terminie.
3. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków
powołuje likwidatora celem przeprowadzenia likwidacji. Likwidatorami Stowarzyszenia są
członkowie tego Zarządu, o ile uchwała Walnego Zebrania Członków w przedmiocie rozwiązania
Stowarzyszenia nie stanowi inaczej.
4. Likwidator przeprowadza likwidację w możliwie najkrótszym czasie w sposób zabezpieczający
majątek Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.
5. Szczegółowe obowiązki likwidatora i tryb przeprowadzenia likwidacji określa ustawa Prawo o
Stowarzyszeniach oraz uchwała Walnego Zebrania Członków dotycząca rozwiązania
Stowarzyszenia, o ile nie jest sprzeczna z ustawą.
6. 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
7. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia przez właściwy Sąd.

Kcynia dnia ........................................

