Statut
Stowarzyszenia Przyjaciół Chóru Kameralnego Fermata

Rozdział I
Nazwa, teren działania i siedziba Stowarzyszenia.
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego FERMATA
i w dalszej części statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska. Stowarzyszenie może działać
również poza granicami kraju.
§3
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kielce.
§4
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach
niezarobkowych.
§5
Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury
organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
§6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków zwyczajnych
i wolontariuszy. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
§7
Stowarzyszenie może używać pieczęci na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
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Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.
§8
Celem Stowarzyszenia jest popularyzacja i rozwój muzyki, zwłaszcza chóralnej,
upowszechnianie kultury muzycznej w Polsce i za granicą oraz wspieranie działalności
podmiotów artystycznych, w szczególności Chóru Kameralnego Fermata z Kielc.
§9
Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez :
1. przygotowywanie, organizowanie koncertów, festiwali i innych przedsięwzięć
muzycznych, w szczególności związanych ze śpiewem i muzyką chóralną,
2. wspieranie chórów w dokonywaniu nagrań fonograficznych i audiowizualnych,
uczestnictwie w koncertach, festiwalach i innych imprezach artystycznych w kraju i za
granicą,
3. organizowanie warsztatów, seminariów, szkoleń i innych działań związanych z
edukacją muzyczną dla profesjonalistów i amatorów,
4. wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez muzykę,
5. aktywny udział w życiu kulturalnym Miasta Kielce i Regionu Świętokrzyskiego,
6. współdziałanie z władzami, instytucjami i organizacjami w rozwijaniu edukacji
kulturalnej i upowszechnianie kultury,
7. współpracę z różnymi środowiskami muzycznymi w kraju i za granicą.
Rozdział III
Członkostwo Stowarzyszenia. Prawa i obowiązki członków.
§ 10
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
§ 11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
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2. członków wspierających,
3. członków honorowych.
§ 12
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych i akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
§13
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która wspiera materialnie lub
rzeczowo działalność Stowarzyszenia i zgłosi do niego akces.
§ 14
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei
Stowarzyszenia lub położyła szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
§ 15
1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd w formie uchwały.
2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania
Członków na wniosek Zarządu.
§16
1. Członkostwo ustaje wskutek:
a/ wystąpienia ze Stowarzyszenia,
b/ skreślenia z listy członków w wyniku zaprzestania działania na rzecz
Stowarzyszenia
lub w wypadku niepłacenia składek przez okres 12 miesięcy,
c/ wykluczenia w przypadku działania na szkodę Stowarzyszenia, łamania
postanowień statutu lub działanie sprzeczne z prawem,
d/ śmierci członka
2. Decyzję o skreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Zarząd. Od decyzji przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
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§17
Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do:
1. czynnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia,
2. przestrzegania statutu i regulaminów Stowarzyszenia,
3. regularnego opłacania składek członkowskich.
4. realizacji uchwał i decyzji podjętych przez statutowe organy Stowarzyszenia.
§18
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
1. brania udziału w pracach, zebraniach i imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
2. zgłaszania wniosków i uwag oraz podejmowania inicjatyw w zakresie realizacji
celów statutowych,
3. bieżącej informacji o pracy organów Stowarzyszenia,
4. korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz i organów
Stowarzyszenia.
§19
Członkom wspierającym i honorowym przysługują prawa członków zwyczajnych
z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Członkowie honorowi zwolnieni są
z opłacania składek członkowskich.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia.
§ 20
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata.
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§ 21
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie zwołuje
Zarząd raz na dwa lata lub, a w trybie nadzwyczajnym w ciągu 30 dni, z inicjatywy swojej,
Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/4 liczby członków Stowarzyszenia.
§ 22
Zawiadomienie o Walnym Zebraniu winno być wysłane na 14 dni przed terminem jego
odbycia.
§23
W Walnym Zebraniu uczestniczą z głosem stanowiącym - z zastrzeżeniem wynikającym z
§ 19 - członkowie Stowarzyszenia, a z głosem doradczym zaproszeni goście.
§ 24
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.
§ 25
Wybory do władz Stowarzyszenia przeprowadzane są w głosowaniu jawnym chyba, że
obecni na Walnym Zebraniu podejmą uchwałę o tajnej formie głosowania.
§ 26
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1. określanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
2. uchwalanie Statutu i jego zmian,
3. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5. podejmowanie uchwał o udzieleniu Zarządowi absolutorium,
6. ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
7. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub
Jego władze,
8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich,
9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
10. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.
11. wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia,
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12. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
13. powołanie pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między
Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim. W przypadku zrezygnowania
Pełnomocnika w okresie pomiędzy Walnym Zebraniem Członków rolę takiego Pełnomocnika
pełnić będzie do najbliższego Zebrania – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
14. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
15. uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach statutu Stowarzyszenia,
16. ustalanie wysokości składki członkowskiej,
17. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,
18. uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
19. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,
20. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
21. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia, powołaniu likwidatorów oraz
przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.
§ 27
1. Zarząd jest organem władzy w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami.
2. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz i
ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
3. Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech członków, w tym Prezesa i Skarbnika,
wybieranych przez Walne Zebranie.
4. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku.
6. Zarząd podejmuje decyzję w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów.
7. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić wielokrotnie.
§ 28
Do kompetencji Zarządu należy:
1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2. uchwalanie planów pracy w oparciu o przyjęte przez Walne Zebranie kierunki
działania,
3. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia, jego realizacja oraz składanie Walnemu
Zebraniu sprawozdań z jego wykonania,
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4. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, w tym zbywanie i nabywanie
nieruchomości,
5. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
6. zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów,
7. zatrudnianie pracowników,
8. udzielanie pełnomocnictw do reprezentowania Stowarzyszenia w postępowaniu
sądowym lub administracyjnym,
9. podejmowanie uchwał o przyjęciu do Stowarzyszenia i skreśleniu z listy członków
lub wykluczeniu,
10. zwoływanie Walnych Zebrań Członków.
§ 29
Komisja Rewizyjna składa się z dwóch osób - Przewodniczącego i sekretarza.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.
§ 30
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola działalności finansowej i gospodarczej Stowarzyszenia,
2. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z wyników kontroli i występowanie z
wnioskami w przedmiocie absolutorium.
§ 31
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia.

§ 32
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
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2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a) roczne składki członkowskie,
b) darowizny, spadki i zapisy,
c) dochody z własnej działalności statutowej, gospodarczej,
d) dochody z bezpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej,
- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
- działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
e) dochody z majątku stowarzyszenia i z ofiarności publicznej,
f) dochody ze sponsoringu i z innych źródeł dozwolonych przepisami.
§ 33
Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych
przepisach.
§ 34
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych
w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji
celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.
§ 35
Zarząd Stowarzyszenia może zatrudnić, w celu realizacji zadań statutowych, dyrygentów,
chórmistrzów, kompozytorów, muzyków i innych pracowników.
§36
1. Do ważności oświadczeń woli, pism lub dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków
majątkowych Stowarzyszenia, wymagany jest podpis prezesa ,skarbnika lub
upoważnionego członka zarządu stowarzyszenia.
2. Do ważności innych dokumentów, w szczególności w sprawach: administracyjnych,
organizacyjnych i pracy, wymagany jest podpis prezesa lub upoważnionego członka zarządu.
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§37
1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
2. Nadzór nad gospodarką finansową sprawuje Komisja Rewizyjna.
Rozdział VI
Zmiana statutu. Rozwiązanie Stowarzyszenia.
§ 38
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby
uprawnionych do głosowania.
§ 39
Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz
cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia.
§ 40
Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Walnemu Zebraniu Członków i Zarządowi
Stowarzyszenia.
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