STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ
PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA
WE WSCHOWIE
„ BIS ”

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ
PSM I st. we Wschowie
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wschowie „Bis”,
zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów „Prawo o
stowarzyszeniach” oraz postanowieniach niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie może używać nazw skróconych:
Muzycznej „ Bis ”; Stowarzyszenie „ Bis ”

Stowarzyszenie

Przyjaciół

Szkoły

§2
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Powołane jest na czas nieokreślony.
§3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
ze szczególnym uwzględnieniem miasta Wschowa i powiatu wschowskiego.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wschowa.
§4
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw może także zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.
§5
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach
szczegółowych.
§6
Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami o podobnych celach. Może pozostawać
członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby działania
§8
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Wspieranie i promowanie działalności Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
we Wschowie.
2. Organizowanie działań na rzecz podnoszenia standardów nauczania w szkole
3. Krzewienie edukacji muzycznej.
4. Poszerzanie zakresu działalności Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
we Wschowie.
5. Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji muzycznej.
6. Wspieranie nowoczesnych form edukacji, w szczególności prozdrowotnych
i rehabilitacyjnych.
7. Wspomaganie szkoły w tworzeniu warunków dla rozwoju artystycznego uczniów,
nauczycieli oraz członków Stowarzyszenia.
8. Dbałość o utrzymanie szkoły i jej infrastruktury w należytym stanie.
9. Promowanie miasta i regionu.
§9
Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
1. Organizowanie imprez kulturalnych, w szczególności promujących naukę w PSM I st.
we Wschowie.
2. Stwarzanie dzieciom i młodzieży warunków do realizacji ich artystycznych pasji.
3. Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej dzieci (także w wieku przedszkolnym),
młodzieży i dorosłych.
4. Stworzenie warunków absolwentom Państwowej Szkoły Muzycznej I st. we Wschowie
do kontynuacji edukacji muzycznej.
5. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń, wykładów i konkursów.
6. Wydawanie książek, broszur, nagrań związanych z celami Stowarzyszenia.
7. Fundowanie stypendiów dla uczniów i absolwentów PSM I st. we Wschowie.
8. Upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
9. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
10. Działania w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
11. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami.

12. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez proponowanie
alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
13. Współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi w zakresie celów
statutowych Stowarzyszenia.
Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia
§ 10
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych
b) wspierających
c) honorowych.
§ 11
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, która
złoży pisemną deklarację członkowską i zostanie przyjęta w poczet członków przez
Zarząd.
2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i prawna, deklarująca
pisemnie pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
4. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd zwykłą
większością głosów w drodze uchwały.
5. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu
Stowarzyszenia.
6. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach
zgodnych z jego celami statutowymi,
c) udziału w zebraniach, wykładach, warsztatach, szkoleniach oraz wszelkich imprezach
organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
7. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek członkowskich,
d) uczestniczenia w walnych zebraniach członków.

8. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa, jak członkowie zwyczajni.
9. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 12
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej
Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec
Stowarzyszenia,
b) wykluczenia uchwałą Zarządu podjętą zwykłą większością głosów z powodu:
● łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, łamania zasad
etyki lub działania na szkodę Stowarzyszenia
● notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
● nie płacenia składek za okres roku,
● nie uczestniczenia w walnym zebraniu przez okres 2 lat
● prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową
w postaci pozbawienia praw publicznych
c) utratę pełnej zdolności do czynności prawnych,
d) śmierci członka
e) utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie nie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub
pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia jest ostateczna.
3. Członka Stowarzyszenia można zawiesić w jego prawach i obowiązkach na mocy uchwały
Zarządu na wniosek tego członka.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 13
1. Władzami Stowarzyszenia są;
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów wszystkich przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 14
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia rozstrzygającą
ostatecznie o wszystkich sprawach należących do zakresu działalności Stowarzyszenia,
które wynikają z jego statutowych celów. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą
udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz na rok przez Zarząd
Stowarzyszenia. O terminie i miejscu obrad Zarząd zawiadamia pisemnie wszystkich
członków co najmniej 7 dni przed jego terminem. Jako ważne uznaje się również
zawiadomienie za pomocą poczty elektronicznej.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny
wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia i obraduje
nad sprawami dla których zostało zwołane.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością
głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest
jawne.
6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) podejmowanie uchwał o udzieleniu absolutorium Zarządowi,
f) uchwalanie budżetu,
g) ustalanie wysokości składek członkowskich,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub
jego władze,
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
l) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 15
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Zarząd składa się z 3 osób, które wybierają spośród siebie prezesa.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
4. Do kompetencji Zarządu należą:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia,
f) zwoływanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia Członków,
g) przyjmowanie i wykluczanie członków,
5. Członkiem zarządu nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 16
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego.
3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która została skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) wnioskowanie o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu
Członków,
e) występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania Członków o udzielenie
absolutorium Zarządowi.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.

§ 17
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 tym trybie można powołać nie więcej niż
połowę składu organu.
ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze
§ 18
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 19
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
c) dochodów działalności gospodarczej,
d) dochody z majątku Stowarzyszenia,
e) dotacje, subwencje i udziały pochodzące zarówno ze środków krajowych, jak również
ze środków organizacji międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest
członkiem,
f) prawomocnie zasądzone nawiązki sądowe orzekane przez sądy w sprawach karnych,
g) prawomocnie zasądzone zadośćuczynienia za szkody materialne i niematerialne,
orzekane przez sądy w sprawach cywilnych i w sprawach ze stosunku pracy,
h) dochody z własnej działalności.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca każdego kwartału roku
kalendarzowego. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez
Zarząd, w ciągu 3 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka
Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków
Zarządu działających łącznie.

§ 20
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach
określonych w odrębnych przepisach.
2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych
i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
3. Przedmiot prowadzonej działalności stanowi:
58.11.Z
58.19.Z
59.20.Z
73.1
85.51.Z
85.52.Z
85.59.B
85.60.Z
90
94.99.Z

Wydawanie książek
Pozostała działalność wydawnicza
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
Reklama
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Działalność wspomagająca edukację
Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
§ 21
Uchwały o zmianie statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania.
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków
kwalifikowaną większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§ 22
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo o Stowarzyszeniach.

