STATUT
STOWARZYSZNIA
CHÓRALNEGO
„KANTYLENA”
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Rozdział I.
NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁALNOŚCI I CEL STOWARZYSZENIA
§1
1. Stowarzyszenie chóralne o nazwie „Stowarzyszenie Chóralne „KANTYLENA”
zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym
zrzeszeniem działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U., z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późń.
zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. „ o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie” ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873).
3. Nazwa stowarzyszenia jest zastrzeżona.
4. Stowarzyszenie może posiadać Sztandar oraz używać odznak i pieczęci na
zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lublin, terenem działania - obszar Rzeczpospolitej
Polskiej.
§3
1. Stowarzyszenie realizuje zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
tradycji.
§4
1. Celem Stowarzyszenia jest szerzenie w społeczeństwie zamiłowania do śpiewu
chóralnego, wspieranie muzycznego wychowania młodzieży, popularyzowanie
arcydzieł polskiej muzyki chóralnej, organizowanie życia towarzyskiego członków
Chóru Kantylena III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie i ich rodzin.
§5
1. Do osiągnięcia powyższych celów Stowarzyszenie dąży przez:
a) wspieranie Młodzieżowego Chóru „KANTYLENA” z siedzibą przy – III LO –
w Lublinie im. Unii Lubelskiej,
b) organizowanie koncertów, audycji i innych imprez wokalnych i wokalnoinstrumentalnych,
c) organizowanie krajowych i międzynarodowych konkursów, festiwali, tournée
koncertowych,
d) współpracę z profesjonalnymi instytucjami muzycznymi i stowarzyszeniami o
podobnych celach,
e) wydawanie materiałów informacyjnych i reklamowych dotyczących
działalności artystycznej Chóru „KANTYLENA”,
f) organizowanie obozów szkoleniowych i warsztatów.
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2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie organizowania
koncertów, audycji, imprez wokalnych oraz ich nagrywania i wydawania, z której
dochód w całości przeznacza się wyłącznie na realizację celów statutowych.
Rozdział II.
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§6
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
§7
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych
2. członków wspierających
3. członków honorowych
§8
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele
przyjęte przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie złożonej deklaracji.
§9
1. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
a) aktywne uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia, dbanie o powierzone do
użytkowania składki majątkowe,
b) działanie na rzecz stałego rozwoju Chóru „KANTYENA”,
c) przestrzeganie postanowień niniejszego statutu oraz uchwał władz
Stowarzyszenia
d) przestrzeganie solidarności koleżeńskiej i dyscypliny organizacyjnej,
e) popularyzowanie w swoim środowisku statutowych celów i zadań
Stowarzyszenia,
f) rzetelne wypełnianie obowiązków związanych z przyjętymi funkcjami we
władzach Stowarzyszenia,
g) godne reprezentowanie Stowarzyszenia,
h) regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne
Zebranie Członków.
§10
1. Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b) zabierać głos na zebraniach i zgłaszać wnioski dotyczące działalności
Stowarzyszenia, celu i zadań statutowych, sposobów ich realizacji,
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c) oceniać pracę organizacyjną członków władz Stowarzyszenia, wnioskować – z
uzasadnieniem – o ich odwołanie,
d) uczestniczyć w obozach szkoleniowo – artystycznych,
e) brać udział w życiu towarzyskim Stowarzyszenia.
§11
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała gotowość popierania
statutowych celów, wspomagania działalności oraz opłacania składek w
ustalonej przez siebie wysokości i została na swoją prośbę przyjęta przez
Zarząd w poczet członków Stowarzyszenia.
2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członkowie wspierający korzystają ze wszystkich praw przysługującym
członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego
do władz Stowarzyszenia.
§12
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która spełnia wymogi określone
w §8 statutu oraz która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub
w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy korzysta ze wszystkich praw członków zwyczajnego z
wyłączeniem w §9 w ust. 2 lit. h i w §10 w ust. 1 lit a statutu.
3. Członek honorowy jest zapraszany na wszystkie koncerty, zebrania i uroczystości
Stowarzyszenia.
§13
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na
piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i
innych zobowiązań,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z
opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań,
d) wykluczenia z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych,
nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów wewnętrznych
Stowarzyszenia,
e) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego,
orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
f) pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władz
Stowarzyszenia, która członkostwo nadała.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 3-5 orzeka Zarząd Stowarzyszenia,
natomiast w przypadku określonym w ust. 1 pkt 6 Walne Zebranie Członków na
wniosek Zarządu,
3. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu podając
przyczyny skreślenia lub wykluczenia,, wskazując na prawo wniesienia odwołania do
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Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej
uchwały. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady
określone w ust. 3.
Rozdział III.
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§14
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
A.WALNE ZEBRANIE
§15
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Walne
Zebranie może być:
a) zwyczajne,
b) nadzwyczajne.
§16
1. Zwyczajne Walne Zebranie może być:
a) Sprawozdawczo-wyborcze zwoływane przez Zarząd raz na 4 lata oraz
b) Sprawozdawcze zwoływane przez zarząd raz w roku w 1 kwartale
2. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział wszyscy członkowie
Stowarzyszenia .
3. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu podaje się do wiadomości członków na 7
dnia przed terminem zebrania.
§17
1. Walnemu Zebraniu sprawozdawczo – wyborczemu przewodniczy członek
Stowarzyszenia – nie będący członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
wybierany przez Walne Zebranie.
§18
1. Do zakresu uprawnień Walnego Zebrania należy:
a) ocena działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, na odstawie przedstawionych
sprawozdań i wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu,
b) uchwalenie preliminarza budżetowego oraz planu działalności Stowarzyszenia,
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c) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej ( na Walnym Zebraniu sprawozdawczowyborczym),
d) ustalenie wysokości składek członkowskich,
e) nadawanie godności członka honorowego,
f) rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu o pozbawieniu
członkostwa,
g) rozpatrywanie skarg na działalność Stowarzyszenia,
h) zmiana statutu,
i) decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
§19
1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy członków – w pierwszym terminie, zaś bez względu na liczbę
obecnych – w drugim terminie.
§20
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie 1/3
członków, bądź Komisji Rewizyjnej w terminie 1 dni od ogłoszenia wniosku.

B. ZARZĄD
§21
1. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie spośród członków zwyczajnych w
liczbie 7-8 osób na okres 4 lat. Ilość członków Zarządu ustala Walne Zebranie.
2. Jeśli w czasie trwania kadencji zachodzi potrzeba uzupełnienia składu, Zarząd może
dokooptować nie więcej niż połowę jego składu, wybranego przez Walne Zebranie.

§22
1. Zarząd wybiera ze swego składu: prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza oraz
powierza pozostałym osobom inne funkcje.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.
3. W posiedzeniu Zarządu może brać udział z głosem doradczym przewodniczący
Komisji Rewizyjnej lub jego zastępca.
4. W przypadku nie wypełnienia przez członka Zarządu przyjętych obowiązków, w tym
nie uczestniczenia w posiedzeniach, Zarząd zawiesza go w prawach członka Zarządu
– do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Walne Zebranie.

§23
1. Do zakresu działania Zarządu należy:
a) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem,
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

zwoływanie Walnych Zebrań, proponowanie porządku obrad,
składnie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i Zarządu,
wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
opracowanie planów pracy i preliminarza budżetowego, przedkładanie ich
Walnemu Zebraniu,
angażowanie pracowników,
przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków ze Stowarzyszenia,
podejmowanie decyzji o pozbawieniu członkostwa,
wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o nadanie lub pozbawienie
godności członka honorowego Stowarzyszenia.

§24
1. Zarząd ma prawo:
a) nabywać i sprzedawać w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia nieruchomości,
zawierać umowy i zobowiązania dotyczące jego działalności,
b) wydawać regulaminy wewnętrzne, powoływać komisje i zespoły, złożone z
członków Stowarzyszenia,
c) zwalniać – w uzasadnionych przypadkach członków Stowarzyszenia częściowo
lub całkowicie od opłacania składek członkowskich,
d) nadawać odznakę Stowarzyszanie według regulaminu.

§25
1. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecności na posiedzeniu co najmniej
połowy jego członków. Uchwały zapadają zwykła większością głosów.

§26
1. Prezes lub Wiceprezes Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest
Prezes Zarządu lub Wiceprezes oraz Skarbnik Zarządu.
C. KOMISJA REWIZYJNA
§27
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych na 4 lata.
2. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępcę.
3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej w
trakcie kadencji, skład osobowy uzupełniany jest przez Walne Zebranie Członków.
§28
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1. Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:
a) badanie gospodarki finansowej oraz całokształtu pracy Zarządu,
b) składanie sprawozdań na Walnych Zebraniach oraz stawianie wniosków w
sprawie absolutorium Zarządowi,
c) zgłaszanie wniosków do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania.

§29
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułami zatrudnienia.

§30
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie byli i nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo z winy umyślnej.

§31
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji
Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż
określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących
niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz. U Nr 26, poz. 306, z 2001 r. póz. zm.).

Rozdział IV.
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§32
1. Majątek Stowarzyszenia składa się z:
a) wpływów ze składek członkowskich,
b) dochodów z imprez artystycznych i wydawnictw,
c) dotacji władz państwowych samorządowych,
d) pomocy finansowej i rzeczowej sponsorów,
e) spadków, zapisów i darowizn,
f) dochodów ze składników majątkowych Stowarzyszania,
g) ofiarności publicznej,
h) dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§33
Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem Stowarzyszenia stosunku do
jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy
pozostają w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
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prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są
związani tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

§34
Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków
organów oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§35
Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz innych osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich
osób bliskich.

Rozdział V.
ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§36
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu
Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikacyjnej większości
głosów 2/3 przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w
pierwszym terminie, bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być
przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały
umieszczone w porządku obraz Walnego Zebrania Członków.
3. Podejmując Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków
określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku
Stowarzyszenia.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych
w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach (tekst. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późń. zm.).

Rozdział VI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia
sądu rejonowego.
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