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S T A T U T

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I WYCHOWANKÓW
ZESPOŁU TAŃCA LUDOWEGO „LESZCZYNIACY”

W ŚWIDNIKU

/Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone w dniu 14 września 2004 roku/
ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę - Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków
Zespołu Tańca Ludowego „Leszczyniacy” w Świdniku i zwane
w dalszej części statutu „Stowarzyszeniem”, a Zespół Tańca Ludowego
„Leszczyniacy” w Świdniku - zwany w dalszej części statutu „Zespołem.”

2. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest miasto Świdnik.
3. Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość

prawną.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W
przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie
może prowadzić działalność także poza granicami kraju zgodnie z
obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 3

Stowarzyszenie używa pieczęci według obowiązujących przepisów.
§ 4
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1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej swych
członków.

2. Stowarzyszenie może być członkiem stowarzyszeń krajowych,
zagranicznych i międzynarodowych o podobnym celu działania.

3. O przystąpieniu do organizacji , o których mowa w ust. 2, bądź
wystąpieniu z nich, decyduje Zarząd.

4. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
5. Stowarzyszenie jest w swej istocie stowarzyszeniem wyższej

użyteczności publicznej.

§ 5

Stowarzyszenie działa zgodnie z porządkiem prawnym i ustrojem
konstytucyjnym RP.

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby działania

§ 6

1. Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie i rozwijanie społecznych
inicjatyw

na rzecz:
1/ podtrzymywania i popularyzowania tradycji narodowych i ludowych ze

szczególnym uwzględnieniem folkloru wsi lubelskiej.
2/ edukacji i wychowania młodzieży szkolnej w duchu miłości folkloru i kultury

narodowej, rozbudzania wrażliwości na wszelkie przejawy estetyki ruchu,
gestu, muzyki i słowa oraz umiejętności współżycia w grupie, współpracy i
koleżeńskości.

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu
społeczności.

§ 7

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1/ inicjowanie i organizowanie koncertów, widowisk Zespołu w mieście

Świdniku, w kraju i za granicą.
2/ podejmowanie działań na rzecz upowszechniania wśród młodzieży szkolnej
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miasta Świdnika osiągnięć artystycznych Zespołu.
3/ prowadzenie działalności dokumentacyjnej i archiwalnej Zespołu.
4/ wydawanie i publikowanie materiałów reklamowych i informacyjnych.
5/ inicjowanie i publikowanie opracowań metodycznych z dziedziny folkloru.
6/ podejmowanie działań na rzecz popularyzowania osiągnięć Zespołu.
7/ podejmowanie działań w celu organizowanie spotkań, przeglądów i
koncertów

zespołów folklorystycznych.
8/ pomoc merytoryczną i rzeczową oraz konsultacje artystyczne dla Zespołu.
9/ organizowanie sympozjów i seminariów związanych tematycznie ze
szkolnym

ruchem artystycznym.
10/ współpracę z instytucjami, organizacjami społecznymi i instytucjami

upowszechniania kultury.
11/ współpracę w skali międzynarodowej w dziedzinie folkloru z UNESCO,

Counseil International des Organisations de Festivales de Folkore i
Internationale Organisation für Volkskunst.

12/ podejmowanie innych działań społecznych, sprzyjających rozwojowi
społeczeństwa.

§ 8

1. Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia i nadawać je osobom
fizycznym, osobom prawnym, instytucjom oraz komitetom społecznym
zasłużonym dla celów realizowanych przez Stowarzyszenie lub dla
samego Stowarzyszenia.

2. Ustanawianie wyróżnień oraz ich nadawanie należy do kompetencji
Walnego Zebrania.

ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
- członków zwyczajnych
- członków honorowych
- członków wspierających

§ 10
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Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia jest obywatel polski posiadający pełną
zdolność do czynności prawnej, który popiera cele Stowarzyszenia oraz
deklaruje czynne uczestnictwo w zespolonym wysiłku zmierzającym do
realizacji celów, w tym:
- zasłużeni członkowie Zespołu,
- sympatycy i przyjaciele Zespołu, którzy swoją pracą pedagogiczną, kulturalną,
popularyzatorską czy administracyjną włączają się do działalności statutowej,

- wychowankowie Zespołu.

§ 11

O przyjęciu osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje
Zarząd w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

§ 12

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
- wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
- korzystać z urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd,
- zgłaszać wnioski dotyczące działania Stowarzyszenia,
- do uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach
wynikających
z realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:
- przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
- uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia,
- opłacać składki członkowskie.
3. Praca członka zwyczajnego jest wykonywana honorowo.

§ 13

1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka
zwyczajnego.

2. Skreślenia z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia dokonuje
Zarząd w następujących przypadkach:

1) rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie,
2) nie usprawiedliwionego zalegania przez członka z opłatą składek za

okres
3) przekraczający 12 miesięcy,
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4) śmierci członka,
3. Wykluczenie członka zwyczajnego Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w

następujących przypadkach:
1) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z celami

Stowarzyszenia,
2) popełnianie czynu godzącego w dobre imię Stowarzyszenia.

4. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2 punkt 1 i 2 i
w ust. 3 Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnienia bądź w
formie pisemnej bądź osobiście na posiedzeniu Zarządu.

5. Od uchwały Zarządu w sprawie, o której mowa w ust. 2 punkt 1 i 2 ust. 3
członek Stowarzyszenia może odwołać się do Walnego Zebrania, którego
uchwała jest ostateczna.

§ 14

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna,
bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nadaje Walne
Zebranie na wniosek Zarządu za szczególne zasługi dla Zespołu.

2. Członek honorowy Stowarzyszenia posiada wszelkie prawa i obowiązki
członka zwyczajnego poza obowiązkiem opłacania składek.

§ 15

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna
lub prawna bez względu na miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju
lub za granicą, która na podstawie pisemnej deklaracji zostanie
przyjęta do Stowarzyszenia przez Zarząd za pomoc w realizacji
statutowych celów.

2. Członek wspierający Stowarzyszenia posiada wszelkie prawa i
obowiązki członka zwyczajnego

3. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej
przez siebie wysokości.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

§ 16
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1. Władzami Stowarzyszenia są:
- Walne Zebranie,
- Zarząd,
- Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów .
3. Ukonstytuowanie się nowowybranych władz Stowarzyszenia i

przejęcie zadań od dotychczasowych władz stowarzyszenia winno
nastąpić w ciągu 30 dni. Do tego czasu działają władze poprzedniej
kadencji.

§ 17

1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w
głosowaniu tajnym.

2. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu danego organu władzy nie
uczestniczy co najmniej połowa osób uprawnionych do głosowania,
wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały podejmowane są
większością głosów oddanych przez członków obecnych.

3. Postanowienia ust.2 nie stosuje się do uchwały dotyczącej zmiany statutu
i rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 18

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie wszystkich członków.
2. Walne Zebrania są:
- zwyczajne,
- nadzwyczajne.

§ 19

1. Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zebrania należy:
1) ustalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.
2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3) udzielanie absolutorium ustępującym Zarządowi na wniosek Komisji

Rewizyjnej.
4) wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
6) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków i władze

Stowarzyszenia.
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7) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji
Walnego

Zebrania Członków.
8) wprowadzenie zmian do Statutu.
9) nadawanie godności członka honorowego .

10) rozwiązywanie i likwidacja Stowarzyszenia.
2. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej są wybierani na okres do odbycia

kolejnego zwyczajnego Walnego Zebrania. Jednakże nadzwyczajne Walne
Zebranie może odwołać członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed

tym
terminem i powołać nowego członka na czas do odbycia zwyczajnego
Walnego Zebrania.

3. Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia o terminie i porządku obrad
Walnego Zebrania co najmniej na 30 dni przed jego odbyciem.

4. Walne Zebranie, po otwarciu go przez Przewodniczącego Stowarzyszenia -
wybiera Przewodniczącego Zebrania.

§ 20

W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia biorą udział:
- członkowie zwyczajni Stowarzyszenia,
- członkowie wspierający i honorowi.

§ 21

Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane:
- na podstawie uchwały Zarządu,
- na żądanie Komisji Rewizyjnej,
- na pisemne żądanie co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia uprawnionych
do
głosowania,

- na żądanie władzy rejestracyjnej

§ 22

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwołane przez Zarząd w terminie 2
miesięcy od daty założenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których
zostało zwołane.

2. Porządek nadzwyczajnego Walnego Zebrania ustala organ lub osoba
uprawniona do żądania zwołania takiego zebrania.

§ 23
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1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 7 członków, w tym:
przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza, skarbnika i
trzech członków.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej dwa razy w roku.
3. Pracami Zarządu kieruje Przewodniczący.
4. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony

przez Zarząd.

§ 24

Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
1/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
2/ kierowanie działalnością Stowarzyszenia.
3/ zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia w granicach ustalonych

przez statut i Walne Zebranie oraz obowiązujące przepisy.
4/ opracowywanie preliminarzy, sprawozdań budżetowych oraz zasad

dysponowania funduszami Stowarzyszenia.
5/ składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu z działalności
6/ przyjmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków i ustania

członkostwa.
7/ prowadzenie i aktualizacja imiennego spisu członków Stowarzyszenia.
8/ zapewnienie administracyjno – organizacyjnych warunków działalności

Komisji Rewizyjnej.
9/ rozstrzyganie sporów zaistniałych między członkami na tle ich działalności w

Stowarzyszeniu.

§ 25

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków zwyczajnych

Stowarzyszenia, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego
grona przewodniczącego i sekretarza.

3. Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych
władzach Stowarzyszenia.

4. Członkowie komisji Rewizyjnej ponadto:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z

nimi w stosunku pokrewieństwa , powinowactwa lub podległości z
tytułu zatrudnienia,

b) nie mogą być osobami uprzednio skazanymi prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie
wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000
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roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami
prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.)

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo:
1) brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
2) żądać od władz Stowarzyszenia składania pisemnych bądź

ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 26

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz do roku całokształtu działalności

statutowej i
gospodarki finansowej oraz zgodności z obowiązującymi

Stowarzyszenie
przepisami,

2) przedstawienie Zarządowi wniosków z przeprowadzonej kontroli i żądanie
sprawozdania z realizacji wniosków pokontrolnych,

3) przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu
członków,

4) wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego zarządu,
5) przeprowadzanie innych działań kontrolno- sprawdzających zleconych

przez
Walne Zebranie lub przez Zarząd,

6) prowadzenie okresowej kontroli opłacania składek członkowskich.
2. Tryb i formy działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin przez nią

uchwalony.

ROZDZIAŁ V
Majątek i działalność Stowarzyszenia

§ 27

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłem powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) składki członkowskie
2) darowizny , zapisy, środki pochodzące z ofiarności publicznej i

zbiórki publicznej .
3) dotacje i subwencje , wpływy z imprez, koncertów, działalności

wydawniczej i reklamowej.
3. Pozyskane źródła majątku przeznaczone zostają na realizację celów

statutowych Stowarzyszenia.
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§ 28
Na mocy niniejszego Statutu zabronione jest:

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem
organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub
pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku
małżeńskim albo 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) przekazywanie ich majątku na rzecz ich 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) wykorzystywanie 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 ze
statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3
ust.3,ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

d) dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od
podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich .

§ 29

1. Do składania oświadczeń woli wiążących Stowarzyszenie pod względem
finansowym wymagane jest łączne działanie dwóch osób:
- przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego,
- skarbnika,

2. Do składania oświadczeń woli wiążących Stowarzyszenie w sprawach innych
niż finansowe wymagane jest łączne działanie dwóch osób:
1 - przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego,
2 - innego członka Zarządu.

ROZDZIAŁ VI
Przepisy końcowe

§ 30

1. Statut Stowarzyszenia może być zmieniony wyłącznie przez Walne Zebranie
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Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch
trzecich

głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

§ 31

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego
Zebrania powziętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co
najmniej połowy członków.

2. Uchwała Walnego Zebrania o likwidacji Stowarzyszenia stanowi o
przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

3. Uchwała podlega zatwierdzeniu przez sąd rejestrowy.

.........................................................
/ Przewodniczący/

............................................................
/Z-ca Przewodniczącego/

..…........................................................
/Sekretarz/

….........................................................
/Skarbnik/

…..........................................................

/Członek/

…..........................................................
/Członek/

….........................................................
/Członek/
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