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STATUT STOWARZYSZENIA 
Ostródzkie Towarzystwo Muzyczne  

im. Maksymiliana Kubackiego w Ostródzie 

 

Rozdział I 

§1 

Stowarzyszenie nosi nazwę „Ostródzkie Towarzystwo Muzyczne im. Maksymiliana 

Kubackiego w Ostródzie w skrócie OTM w Ostródzie. 

 

§2 

Stowarzyszenie jest osobą prawną. 

 

§3 

Terenem działalności stowarzyszenia jest miasto Ostróda i gminy: Łukta, Miłomłyn, 

Dąbrówno, Grunwald i gm. Ostróda. 

 

§4 

Siedzibą stowarzyszenia jest Ostróda, pl. 100-lecia 3. 

 

§5 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowym stowarzyszeń lub innych organizacji 

społecznych o tym samym lub innym profilu. 

 

§6 

Stowarzyszenie używa pieczęci  podłużnej z nazwą stowarzyszenia i siedzibą. 
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Rozdział II 

§7 

Cele i środki działania 

 

Celem stowarzyszenia jest działalność artystyczno-kulturalna, upowszechniania kultury 

muzycznej, kształcenie i doskonalenie uzdolnień muzycznych wśród społeczeństwa. 

Stowarzyszenie realizuje zadania przez: 

a. pracę nad upowszechnianiem i rozwojem życia muzycznego na ziemi ostródzkiej w 

oparciu o ogólne założenie polityki kulturalnej. 

b. Kształtowanie świadomości artystycznej członków stowarzyszenia 

c. Opieka nad rozwojem działalności absolwentów szkół i ognisk muzycznych. 

d. Współdziałanie z pokrewnymi organizacjami kulturalnymi w kraju i zagranicą. 

e. Zakładanie i prowadzenie szkolnictwa muzycznego. 

 

§8 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 

a. Organizowanie konferencji, zjazdów, odczytów, dyskusji, konkursów, koncertów. 

b. Występowanie wobec władz państwowych i samorządowych z wnioskami we 

wszystkich sprawach muzycznych. 

c. Wydawanie publikacji z dziedziny muzyki. 

d. Współdziałanie z innymi organizacjami w kraju w sprawach muzycznych. 

e. Inne formy działania mogące służyć realizacji celów statutowych stowarzyszenia. 

 

Rozdział III 

§9 

Członkowie – ich prawa i obowiązki 

Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 

 

§10 

Członkiem stowarzyszenia może zostać każdy obywatel Rzeczpospolitej Polski, który jest 

zainteresowany rozwojem i działalnością stowarzyszenia, ma ukończony 18 rok życia i 

złoży deklarację członkowską. 
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§11 

Członkowie stowarzyszenia mają prawo do korzystania z urządzeń, pomocy i opieki 

stowarzyszenia w ramach jego statutowej działalności. 

 

§12 

Czynne i bierne prawo wyborcze do władz stowarzyszenia przysługuje wszystkim 

członkom stowarzyszenia. 

 

§13 

Członkowie stowarzyszenia  są obowiązani: 

a. Brać udział w realizowaniu zadań stowarzyszenia. 

b. Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał i zarządzeń władz 

stowarzyszenia. 

c. Opłacać regularnie składki, uchwalone przez Walny Zjazd Członków 

Stowarzyszenia. 

 

§14 

Członkostwo stowarzyszenia wygasa wskutek: 

a. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do stowarzyszenia 

b. Skreślenie uchwałą zarządu stowarzyszenia z powodu zalegania z opłatą składek. 

c. Wykluczenie przez zarząd stowarzyszenia w wyniku stwierdzenia zaprzestania 

działalności lub stwierdzenia działalności niezgodnej z celami stowarzyszenia. 

 

Rozdział IV 

§15 

Władze stowarzyszenia 

1. Władzami stowarzyszenia są: 

a. Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia 

b. Zarząd Stowarzyszenia 

c. Komisja Rewizyjna 
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§16 

1. Kadencja władz stowarzyszenia trwa 4 lata. 

2. Uchwały wszystkich władz stowarzyszenia zapadają jawnie zwykłą większością 

głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W razie 

równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. 

 

 

§17 

 

Walny Zjazd Członków 

Walny Zjazd Członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia. Walne Zjazdy są zwoływane 

przez władze stowarzyszenia jako zwyczajne lub nadzwyczajne. W pierwszym terminie 

Zjazd jest prawomocny przez obecności połowy członków stowarzyszenia. 

W drugim terminie Zjazd jest prawomocny bez względu na ilość członków. 

Walny Zjazd członków zwoływany jest przez Zarząd co 4 lata. Nadzwyczajny Zjazd 

Członków może być zwoływany na wniosek zarządu, komisji rewizyjnej lub na żądanie 1/3 

(jednej trzeciej) członków. Zarząd obowiązany jest  zwołać nadzwyczajny Zjazd Członków 

w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawomocnego wniosku. Projekt porządku dziennego 

zjazdu winien być upubliczniony nie później niż na dwa tygodnie przed terminem zjazdu. 

Obradami Walnego Zjazdu Członków kieruje wybierany w głosowaniu jawnym 

przewodniczący Zjazdu, który powołuje ze swej strony sekretarza. 

 

§18 

Do kompetencji Walnego Zjazdu należy: 

a. Rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w przedmiocie działalności Zarządu i 

Komisji Rewizyjnej. 

b. Podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu. 

c. Ustalenie wytycznych dla działalności stowarzyszenia. 

d. Ustalenie wysokości składek członkowskich 

e. Rozpatrywanie wniosków i podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących 

działalności stowarzyszenia. 

f. Wybieranie zarządu i komisji rewizyjnej w głosowaniu jawnym 

g. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązywania się 

stowarzyszenia. 

 



 - 6 - 

Statut Stowarzyszenia Strona 6 
 

                                                                     § 19 

Zarząd 

Zarząd składa się z 5 członków z wyboru. 

W skład zarządu wchodzi: 

a. Przewodniczący 

b. Z-ca przewodniczącego 

c. Sekretarz 

d. Skarbnik 

e. Członek 

Oświadczenie woli w sprawach zobowiązań majątkowych składają w imieniu 

stowarzyszenia przewodniczący i skarbnik zarządu. 

Poszczególne funkcje w zarządzie członkowie zarządu obsadzają drogą wewnętrznego 

głosowania. 

Członkowie Zarządu zobowiązani są posiadać status  osoby , która nie jest skazana 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe . W związku z powyższym składają stosowną dokumentację na piśmie. 

 

§20 

Do kompetencji zarządu należy: 

a. Zwoływanie Walnych Zjazdów Członków. 

b. Wnioskowanie w sprawach rozwoju i kierunku działania stowarzyszenia. 

c. Opracowanie i zatwierdzanie okresowych planów pracy i sprawozdań. 

d. Zatwierdzanie rocznych preliminarzy i sprawozdań finansowych. 

e. Realizowanie uchwał Walnego Zjazdu Członków. 

f. Reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz. 

g. Bezpośrednio kierowanie pracami stowarzyszenia. 

h. Opracowanie i zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych. 

i. Powołanie biura stowarzyszenia i zawieranie umów o pracę z pracownikami 

stowarzyszenia. 

j. Kierowanie pracą biura. 

k. Zarządzanie majątkiem i funduszem stowarzyszenia, tworzenie funduszów 

specjalnych, przyjmowanie darowizn i zapisów. 

l. Prowadzenie wszelkich prac stowarzyszenia, nie zastrzeżonych dla innych władz 

stowarzyszenia. 

m. Uchwalenie preliminarzy budżetowych. 
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§21 

Posiedzenia zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał. 

W posiedzeniach zarządu uczestniczyć mogą bez prawa głosowania osoby zaproszone. 

 

 

§22 

Komisja Rewizyjna 

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walny Zjazd członków. 

Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. 

Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani 

pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. 

Członkowie komisji rewizyjnej  zobowiązani są posiadać status  osoby , która nie jest skazana 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe . W związku z powyższym składają stosowną dokumentację na piśmie. 

Członkowie komisji rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie 

zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne 

miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

 

§23 

Do zakresu obowiązków komisji rewizyjnej należy: 

a. Badanie i kontrola gospodarki finansowej stowarzyszenia. 

b. Kontrola całokształtu działalności stowarzyszenia. 

c. Składanie sprawozdań na Walnych Zjazdach i zgłoszenie wniosków w sprawie 

udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi  

d. Zgłoszenie, w przypadkach uzasadnionych, wniosków o zwołaniu Nadzwyczajnego 

Walnego Zjazdu Członków. 

e. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę dwa razy w roku. 
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Rozdział V 

Uzupełnianie władz stowarzyszenia 

§24 

W czasie kadencji władze stowarzyszenia mogą kooptować na miejsce członków 

ustępujących nowych członków w liczbie nieprzekraczającej 1/3 składu pochodzącego z 

wyboru. 

                                                    Rozdział VI 

§25 

Fundusze 

Fundusz stowarzyszenia składa się z: 

a. Opłat członkowskich, pobieranych przez stowarzyszenie. 

b. Darowizn i zapisów 

c. Subwencji i dotacji 

d. Innych wpływów 

                                                                  §26 

Do podpisywania w imieniu stowarzyszenia wszelkiego rodzaju aktów prawnych wiążących 

stowarzyszenie pod względem finansowym są uprawnieni: 

a. Przewodniczący stowarzyszenia zarządu 

b. Skarbnik stowarzyszenia.      

                                                           §27 

1. Zabrania się :                                                                                                                           

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku 

do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 

członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim , we 

wspólnym pożyciu albo w 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) przekazywania 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) wykorzystywania 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 stowarzyszenia 
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d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie stowarzyszenia i członkowie jego organów lub pracownicy  oraz 

ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach 

wyższych niż rynkowe 

 

2. W zakresie działalności pożytku publicznego stowarzyszenie prowadzi działalność; 

nieodpłatną w przedmiocie: działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie 

indziej niesklasyfikowana poprzez wspieranie inicjatyw społecznych, gromadzenie funduszy 

na działalność społeczną, wspieranie inicjatyw mieszkańców, działalność charytatywną, 

podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych, działalność w zakresie kultury i sztuki. 

3. Działalność odpłatną w zakresie pożytku publicznego stowarzyszenie prowadzi w 

zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 

 

 

Rozdział VII 

Zmiany statutu i likwidacja stowarzyszenia 

 

§28 

Zmiany w statucie wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 

2/3 uprawnionych do głosowania, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 

członków. 

                                                               §29 

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia, Walny Zjazd Członków wybiera 

komisję likwidacyjną w składzie 2-5 osób – członków. Która prowadzi likwidację 

stowarzyszenia. 

                                                                  §30 

Majątek stowarzyszenia po jego likwidacji winien być przekazany instytucjom społecznym 

o pokrewnym charakterze. 
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                                                         §31 

Uchwała komisji likwidacyjnej o przeznaczeniu majątku ruchomego stowarzyszenia 

wymaga zatwierdzenia przez władze rejestracyjne. 

Komitet założycielski: 

Tadeusz Ignatiuk  –  

Barbara Skarżyńska  – 

Jolanta Chwała  –  

Jolanta Wolińska  –  

Elżbieta podolska  –  

Henryk Rybacki  –  

Jan Proc   –  

 

 

 Zmian w statucie dokonano na Walnym Zebraniu członków OTM  

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 22 stycznia 2010r. o zmianie ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych ustaw 

w dniu 10 lutego 2011 r. 

 

 

 

 

 


