Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Państwowej Szkoły
Muzycznej I Stopnia w Kętrzynie
Rozdział I Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kętrzynie zwane dalej
,,Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach
niezarobkowych.
§2
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo
o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855 ze zm. ) oraz niniejszego
statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym
uwzględnieniem Kętrzyna i województwa warmińsko-mazurskiego.
2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza
granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§4
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kętrzyn.
§5
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
swych spraw może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura. Członek Stowarzyszenia
może być zatrudniony jako jego pracownik.
§6
Czas, na jaki powołano Stowarzyszenie jest nieokreślony.
§7
Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych
organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§8
Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy ,,Stowarzyszenie PSM Kętrzyn”. Nazwa
Stowarzyszenia może być prawnie zastrzeżona
§9
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach
szczegółowych.

Rozdział II Cele i sposoby działania
§ 10
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Propagowanie kultury muzycznej w środowisku
2. Inspirowanie i organizowanie działań na rzecz podniesienia standardów nauczania w
Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia w Kętrzynie;
3. Wspomaganie tworzenia warunków dla rozwoju artystycznego uczniów, nauczycieli
Szkoły i członków Stowarzyszenia;
4. Inicjowanie i organizowanie koncertów, festiwali, spotkań muzyków różnych
specjalności, seminariów, wykładów, warsztatów i kursów muzycznych;
5. Prezentowanie i upowszechnianie dorobku artystycznego uczniów Szkoły w kraju i za
granicą;
6. Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz integracji środowisk szkolnego i lokalnego;
7. Organizowanie współpracy międzynarodowej poprzez podejmowanie i utrzymywanie
kontaktów z pokrewnymi instytucjami za granicą;
8. Organizowanie wyjazdów na festiwale, koncerty, konkursy i inne imprezy muzyczne;
9. Wspieranie realizacji dydaktycznych i artystycznych programów nauczania Szkoły;
10. Wspieranie działań Szkoły w organizacji imprez i uroczystości związanych z jej
działalnością.
11. Współpraca i aktywność w środowisku osób niepełnosprawnych i starszych. Integracja
środowisk z wykorzystaniem dostępnych form pomocy.
§ 11
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi
działalnością Stowarzyszenia;
2. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych, dotacji, darowizn i
dóbr materialnych niezbędnych dla realizacji celów stowarzyszenia;
3. Bezpośrednią współpracę ze środowiskami lokalnymi;
4. Inspirowanie i konsultowanie inicjatyw środowiska szkolnego;
5. Organizowanie i współorganizowanie różnych form działalności artystycznej uczniów
Szkoły;
6. Organizowanie festiwali, kursów, warsztatów i koncertów;
7. Dofinansowywanie lub finansowanie różnych form edukacyjnych organizowanych lub
realizowanych przez szkołę;
8. Dofinansowywanie lub finansowanie infrastruktury dydaktyczno-technicznej szkoły;
9. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.
§ 12
Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego, na zasadach
określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego
służy wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do
podziału między jego członków.

Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 13
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 14
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
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§ 15
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością
Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na
podstawie pisemnej deklaracji.
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój
idei Stowarzyszenia lub inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia
Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek
Zarządu.
Członkowie honorowi są zwolnieni od opłacania składek członkowskich.

§ 16
1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
1) uczestniczyć we wszystkich działaniach Stowarzyszenia
2) korzystać z pomocy oraz możliwości, które stwarza Stowarzyszenie,
3) udziału w Walnych Zebraniach,
4) do czynnego i biernego prawa wyborczego do Władz Stowarzyszenia,
5) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie członkowi zwyczajnemu, pod
warunkiem ukończenia 16 roku życia.
§ 17.
1. Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy w szczególności:
1) popieranie i czynne realizowanie celów Stowarzyszenia,
2) przestrzeganie przepisów niniejszego statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) regularne opłacanie składek członkowskich, jeżeli zostaną ustalone,
4) uczestniczenie w walnych zebraniach członków.
2. Obowiązek określony w pkt.1 ust.3 nie dotyczy członków honorowych i wspierających.
§ 18
Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w statutowych
władzach Stowarzyszenia.
§ 19
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie
Stowarzyszenia,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą
składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12
miesięcy,
4) wykluczenia w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych,
nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów Stowarzyszenia oraz
powszechnie przyjętych zasad etyki,
5) wykluczenia przez Zarząd na skutek prawomocnego orzeczenia sądu
powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia prawa
publicznych,
6) pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania na
wniosek Zarządu.
2. Zarząd ma obowiązek poinformować osobę wykluczoną w terminie 7 dni od powzięcia
uchwały o wykluczeniu, osobiście lub listem poleconym.
3. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do
Walnego Zebrania Członków, co najmniej na 21 dni przed terminem jego zwołania
Uchwała Walnego Zebrania Członków w tej sprawie jest ostateczna.
4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady
określone w ust. 2 i 3.
Rozdział IV Organy Stowarzyszenia
§ 20
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
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§ 21
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa
się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego
Zebrania Członków.
Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Skarbnika oraz
członków.
Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę
Przewodniczącego oraz członków (członka).
Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż
przez dwie kadencje.
Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych
członków (kworum).
Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną
większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych
członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może
podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

7. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż
połowę składu organu..
Walne Zebranie Członków
§ 22
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający i członkowie honorowi oraz
zaproszeni goście.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia
członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
5. Walne Zebranie jest władne podejmować uchwały w pierwszym terminie przy obecności
przynajmniej połowy jego członków uprawnionych do głosowania oraz w drugim
terminie, bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.
6. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
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§ 23
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 31
marca roku następnego.
Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca,
dwaj sekretarze, członkowie.
Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną
większością obecnych członków na okres trwania obrad, spośród członków
Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania
Członków.

§ 24
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych
przypadkach Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na żądanie 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia
2. W przypadku określonym w ust 1 pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Zebranie Członków winno być
zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia odpowiedniego wniosku
Zarządowi.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których
zostało zwołane
§ 25
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia
uchwalenie statutu i jego zmian,
uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
ustalanie wysokości składek członkowskich,
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku,
8) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
10) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady
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Zarząd
§ 26
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed
Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 5-7 członków w tym prezesa wiceprezesa i skarbnika.
3. Zasady działania zarządu oraz jego regulamin opracowuje Zarząd.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes
§ 27
Do zakresu działania Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3) określanie szczegółowych kierunków działania,
4) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
5) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
6) powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
7) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
8) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
9) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
10) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Komisja Rewizyjna
§ 28
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad
jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków w tym: przewodniczącego, jego zastępcy,
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz
w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
§ 29
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia przynajmniej raz w roku,

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych
kontroli i lustracji,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie
stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w
terminie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę
udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu.
§ 30
W przypadkach określonych w § 29 ust. 1 pkt 3 i 4 Walne Zebranie Członków winno być
zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie
Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.
Rozdział V Majątek i gospodarka finansowa
§ 31
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, zapisów, darowizn,
spadków, ofiarności publicznej, dotacji, subwencji, udziałów, lokat, prowadzonej
działalności odpłatnej pożytku publicznego.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym
Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb,
jak najszybciej przekazane na konto bankowe.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
§ 32
1. Korespondencję oraz inne pisma, nie dotyczące praw i obowiązków majątkowych w
imieniu Stowarzyszenia podpisuje jeden przedstawiciel Zarządu.
2. Dla ważności rozporządzających i zobowiązujących oświadczeń woli, jak również
wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia
wymagane są podpisy Prezesa Zarządu oraz jednego z członków Zarządu.
Rozdział VI Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 33
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia
przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy
obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w
statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

