S TAT U T
RADZYŃSKIEGO TOWARZYSTWA MUZYCZNEGO
IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO
W RADZYNIU PODLASKIM

Zatwierdzony na XIV Walnym Zgromadzeniu Członków RTM
w dniu 15.03.2013 r. Uchwałą Nr 3/III/2013
oraz wpisany w KRS Postanowieniem Sądu Rejonowego
Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
w dniu 21.05.2013 r.

I

NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁALNOŚCI I CEL TOWARZYSTWA
§ 1.

1.

2.

Towarzystwo działające na podstawie niniejszego statutu, jest stowarzyszeniem
prowadzącym działalność w oparciu o Ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo
o stowarzyszeniach.
Towarzystwo nosi nazwę RADZYŃSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. KAROLA
LIPIŃSKIEGO W RADZYNIU PODLASKIM. Posiada pieczęć podłużną i okrągłą o tym
samym brzmieniu.
§ 2.

1.
2.
3.

Terenem działalności Towarzystwa jest miasto Radzyń Podlaski i powiat radzyński. Może
ono prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
Siedzibą Towarzystwa jest miasto Radzyń Podlaski.
Towarzystwo zostaje ustanowione na czas nieokreślony.
§ 3.

1.
2.

1.

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia
swych spraw może zatrudnić pracowników.
W celu prowadzenia działalności statutowej, Towarzystwo może być stroną umowy
zawieranej ze swoim członkiem, za wyjątkiem członka Komisji Rewizyjnej, jeżeli
przedmiot takiej umowy nie jest bezpośrednio związany z pełnioną przez członka funkcją
w ramach Towarzystwa.
§ 4.
Celem Towarzystwa jest:
1) rozwój i krzewienie wśród swoich członków i społeczeństwa kultury muzycznej,
wokalnej i artystycznej oraz utrzymanie życia towarzyskiego wśród swoich członków
i ich rodzin,
2) gromadzenie, katalogowanie dorobku kulturalnego, historycznego i muzycznego miasta
Radzyń Podlaski i powiatu radzyńskiego,
3) prowadzenie działań na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji,
obyczajów i dóbr kultury oraz renowacja zabytków, grobów i pomników,
4) podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społeczno-kulturalnej, oświatowej,
turystycznej mieszkańców miasta Radzyń Podlaski i powiatu radzyńskiego.

2. Dla osiągnięcia wskazanego celu Towarzystwo ma prawo:
1) corocznie organizować cykle koncertów pod nazwą „DNI KAROLA LIPIŃSKIEGO
W RADZYNIU PODLASKIM”,
2) tworzyć amatorskie zespoły instrumentalne i śpiewacze wśród członków Towarzystwa
lub osób do Towarzystwa nie należących,
3) urządzać wieczorki muzyczne, koncerty, audycje, popisy i inne imprezy o charakterze
muzyczno-artystycznym,
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4) szerzyć i promować wśród członków Towarzystwa, jak i wśród ogółu społeczeństwa,
zamiłowanie do muzyki i śpiewu,
5) organizować zebrania i wycieczki artystyczno-towarzyskie,
6) przyznawać stypendia i nagrody dla utalentowanej młodzieży,
7) organizować i prowadzić Społeczne Ogniska Muzyczne i Baletowe,
8) tworzyć bazę lokalową i materialną dla prowadzonej działalności,
9) gromadzić materiały archiwalne oraz prowadzić działalność publicystyczną i wydawniczą
dotyczącą Karola Lipińskiego i muzyki klasycznej,
10) organizować imprezy kulturalne, w szczególności: spotkania, szkolenia, warsztaty,
konkursy, plenery, wieczorki muzyczne, pokazy filmów, spektakle, wycieczki oraz
wymianę międzynarodową młodzieży.
11) prowadzić działalność edukacyjną i wychowawczą dzieci i młodzieży,
12) współpracować przy realizacji celów statutowych z instytucjami samorządowymi
i pozarządowymi, placówkami kulturalnymi, naukowymi, wydawnictwami, środkami
masowego przekazu oraz organizacjami społecznymi różnych środowisk o podobnych
celach działania.

II

CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA
§ 5.

1.
2.

Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne, o nieposzlakowanej opinii, powyżej
18 lat.
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.
§ 6.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na czynnych i honorowych.
1) członkiem czynnym może być osoba fizyczna, która pragnie przyczyniać się
bezpośrednio do realizacji celów Towarzystwa,
2) członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna, która ma wybitne zasługi
dla Towarzystwa lub dla rozwoju amatorskiego ruchu. Członkostwo honorowe nadaje na
wniosek Zarządu Towarzystwa Walne Zgromadzenie uchwałą 2/3 głosów osób obecnych
na zgromadzeniu,
3) członkiem honorowym może zostać również osoba prawna, instytucja lub inny
zespół o podobnych celach przy zachowaniu warunków wyżej podanych.
§ 7.
Członków przyjmuje Zarząd Towarzystwa na podstawie złożonej deklaracji, podpisanej przez
dwóch członków Towarzystwa. O postanowieniu Zarządu w sprawie przyjęcia, kandydat zostaje
powiadomiony w ciągu dwóch miesięcy od chwili złożenia deklaracji. W razie nieprzyjęcia,
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Zarząd nie jest obowiązany podawać motywów. Kandydat przyjęty na członka Towarzystwa
obowiązany jest uiścić wpisowe.
§8
Członek może wystąpić z Towarzystwa w każdej chwili po zawiadomieniu o tym Zarządu
na piśmie. Występujący członek obowiązany jest do uregulowania zaległych składek
członkowskich oraz ewentualnych innych zobowiązań na rzecz Towarzystwa.
§ 9.
1.

2.

Członek może być wykluczony z Towarzystwa uchwałą Walnego Zgromadzenia:
1) za działalność na szkodę Towarzystwa,
2) za postępowanie wbrew statutowi,
3) za rażące nieprzestrzeganie regulaminów władz Towarzystwa uchwalonych przez Walne
Zgromadzenie,
4) z powodu skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,
5) za uchybienie ogólnie przyjętym zasadom etyki.
Członek Towarzystwa, który zalega w opłacie składek członkowskich co najmniej przez
1 rok, może być przez Zarząd skreślony z listy członków.
§ 10.

Członkowie Towarzystwa są obowiązani:
1) wpłacać regularnie składki członkowskie. Członkowie honorowi wolni są od opłacania
składek,
2) stosować się do statutu i regulaminu oraz uchwał i postanowień Zarządu i uchwał
Walnego Zgromadzenia.
§ 11.
Członkowie Towarzystwa mają prawo:
1) udziału w Walnych Zgromadzeniach,
2) czynnego i biernego udziału w wyborach do władz Towarzystwa,
3) korzystania ze wszystkich urządzeń Towarzystwa,
4) udziału w imprezach organizowanych przez Towarzystwo.
§ 12.
Prawa członkowskie wygasają w przypadku:
1) śmierci członka,
2) wystąpienia na własne żądanie,
3) wykluczenia z Towarzystwa,
4) skreślenia z listy członków.
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III FUNDUSZE TOWARZYSTWA
§ 13.
1. Fundusze Towarzystwa powstają:
1) z wpisowego i składek członkowskich,
2) z urządzanych imprez i koncertów,
3) z wydawnictw i dochodów z majątku,
4) z subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
5) z ofiarności publicznej.
6) z wpływów z działalności statutowej towarzystwa (dochody z własnej działalności,
dochody z majątku Towarzystwa).
2. Wysokość wpisowego i składek członkowskich ustala Walne Zgromadzenie zwykłą
większością głosów.
§ 14.
1.

2.

3.

4.

Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Towarzystwa 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 „osobami bliskimi”.
Zakazane jest przekazywanie majątku Towarzystwa na rzecz jego 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.
Nie jest możliwe 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 z celu statutowego.
Zakazuje się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

IV WŁADZE TOWARZYSTWA
§ 15.
Władzami Towarzystwa są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
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1. Walne Zgromadzenie.
§ 16.
1.

2.

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa i może być
zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz na rok,
najpóźniej w pierwszym kwartale danego roku.
W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, Walne Zgromadzenie Członków
zwołuje się w drugim terminie po 30 minutach od terminu pierwotnie ustalonego. Walne
Zgromadzenie Członków jest wówczas prawomocne, bez względu na liczbę jego członków.
§ 17.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia mogą być zwoływane na wniosek Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej, jak również na żądanie 1/3 ogólnej liczby członków Towarzystwa, podane na piśmie
wraz z oznaczeniem przedmiotu obrad. W tym ostatnim przypadku Walne Zgromadzenie winno
być zwołane najpóźniej w ciągu 3-ch tygodni od daty zgłoszenia żądania.
W Walnym Zgromadzeniu udział biorą członkowie Radzyńskiego Towarzystwa Muzycznego
im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim.
§ 18.
O mającym się odbyć Walnym Zgromadzeniu Zarząd zawiadamia członków na piśmie lub przez
odpowiednie ogłoszenie na 10 dni przed wyznaczonym terminem, z podaniem czasu, miejsca
i porządku obrad.
§ 19.
Walne Zgromadzenie otwiera Prezes lub Wiceprezes albo jeden z członków Zarządu, po czym
zebrani wybierają przewodniczącego z grona obecnych członków. Przewodniczącym na Walnym
Zgromadzeniu nie może być członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
§ 20.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) zatwierdzanie sprawozdań za rok ubiegły i budżetu na rok następny,
2) wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) nadawanie godności członków honorowych,
4) rozpatrywanie skarg na czynności Zarządu,
5) zmiana statutu,
6) uchwalanie wysokości składki członkowskiej i wpisowego,
7) rozwiązanie i likwidacja Towarzystwa,
8) wykluczanie z Towarzystwa,
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9) nabywanie i zbywanie nieruchomości,
10) określanie wysokości zaciąganych przez Zarząd zobowiązań,
11) uchwalanie regulaminów władz Towarzystwa.
§ 21.
Wnioski członków na Walne Zgromadzenie mogą być zgłaszane ustnie lub na piśmie.
§ 22.
Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają, zwykłą większością głosów osób uprawnionych
do głosowania przy obecności co najmniej połowy członków z wyjątkiem:
1) uchwał o zmianie statutu i nadawaniu członkostwa honorowego, kiedy potrzebne jest
2/3 głosów,
2) uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa, do uchwalenia którego potrzebna jest większość
3/4 głosów.
§ 23.
Wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej są tajne. Walne Zgromadzenie może uchwalić
głosowanie jawne. Do ważności wyborów potrzebna jest bezwzględna większość głosów
tj. więcej niż połowa oddanych przy głosowaniu kartek wyborczych. Do władz Towarzystwa
wchodzą członkowie, którzy w wyborach otrzymali w kolejności największą ilość głosów.

2. Zarząd
§ 24.
1.

2.

Sprawami Towarzystwa kieruje Zarząd wybrany przez Walne Zgromadzenie spośród
członków Towarzystwa na okres 4 lat i składający się z 7 członków. Prezes, wiceprezes,
skarbnik, sekretarz - stanowią Prezydium Zarządu.
W przypadku rezygnacji członka Zarządu z funkcji lub niemożności sprawowania przez
niego funkcji w trakcie kadencji, na wniosek Zarządu, Walne Zgromadzenie uzupełnia skład
Zarządu w trybie określonym w § 23 Statutu.
§ 25.

1.
2.

Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
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§ 26.
Wszyscy Członkowie Zarządu są odpowiedzialni solidarnie za całość majątku Towarzystwa
i odpowiadają za straty i szkody spowodowane przez niedbalstwo lub złą wolę członków
Zarządu.
Członek Zarządu wolny jest od odpowiedzialności, jeżeli w danej sprawie nie brał udziału,
względnie zgłosił zastrzeżenia do protokołu.
§ 27.
Do zakresu działalności Zarządu należy:
1) przyjmowanie członków,
2) zawieszanie członków Towarzystwa na wniosek jednego członka Zarządu lub
przynajmniej 1/5 ogólnej liczby członków Towarzystwa do czasu Walnego
Zgromadzenia,
3) prowadzenie ewidencji członków oraz załatwianie wszelkiej korespondencji,
4) uchwalanie regulaminów i wydawanie komunikatów,
5) zarządzanie majątkiem Towarzystwa,
6) sporządzanie sprawozdań i budżetów,
7) zwoływanie Walnych Zgromadzeń zwyczajnych i nadzwyczajnych oraz ustalanie
terminów i porządku obrad,
8) wykonywanie uchwał Walnych Zgromadzeń,
9) załatwianie innych spraw, które ze względu na ich wagę i charakter powinien wykonać
Zarząd.
§ 28.
Rok sprawozdawczy liczy się od 1 stycznia do 31 grudnia.
§ 29.
Zarząd Towarzystwa ma prawo:
1. nabywać i zbywać majątek ruchomy na rzecz Towarzystwa oraz zawierać wszelkiego
rodzaju umowy i podejmować zobowiązania,
2. przyjmować w imieniu i na rzecz Towarzystwa wszelkie wpłaty, ofiary, darowizny,
legaty, zapisy, spadki, subwencje, dotacje itp. od członków Towarzystwa, od osób innych
i instytucji,
3. dysponować funduszami Towarzystwa w granicach budżetu zatwierdzonego przez Walne
Zgromadzenie,
4. powoływać komisje do poszczególnych spraw i zagadnień.
5. Zatrudniać pracowników do prowadzenia spraw Towarzystwa.
2. Do zaciągania zobowiązań na rzecz Towarzystwa jest uprawniony prezes Zarządu
lub wiceprezes i skarbnik bądź inny uprawniony członek Zarządu.
1.
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§ 30.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia
Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, zawiadamiając równocześnie jego członków o porządku
dziennym.
Wszystkie uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków Zarządu.
Posiedzenia Prezydium zwołuje Prezes Zarządu w miarę potrzeby. Podjęte uchwały Prezydium
Prezes przedstawia Zarządowi na najbliższym posiedzeniu do zatwierdzenia.
§ 31.
1.
2.

Towarzystwo na zewnątrz reprezentuje i działa w jego imieniu prezes Zarządu a podczas
jego nieobecności wiceprezes lub upoważniony członek Zarządu.
Korespondencję podpisuje prezes lub wiceprezes i sekretarz, a w sprawach finansowych
prezes lub wiceprezes i skarbnik lub inny upoważniony członek Zarządu.

3. Komisja Rewizyjna
§ 32.
1.

2.

3.

Komisja Rewizyjna jest odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu
w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru organem Towarzystwa,
składającym się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu Towarzystwa
ani pozostawać z którymkolwiek z członków Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
Członek Komisji Rewizyjnej nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 33.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) badanie całokształtu gospodarki finansowej i pracy Zarządu,
2) składanie sprawozdań na Walnych Zgromadzeniach Towarzystwa oraz stawianie
wniosków o udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
§ 34.
1.
2.

Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne, jeżeli za ich przyjęciem głosowało co najmniej
2 członków komisji.
Swoje uchwały Komisja Rewizyjna przedkłada niezwłocznie prezesowi Zarządu.
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§ 35.
Uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji dokonuje Walne Zgromadzenie
na najbliższym posiedzeniu.
§ 36.
Komisja Rewizyjna ma prawo, jeśli zajdzie ważna konieczność, żądać zwołania nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.

V LIKWIDACJA TOWARZYSTWA
§ 37.
W przypadku rozwiązania Towarzystwa, a tym samym zlikwidowania wszelkich spraw, zwołuje
się dwa nadzwyczajne Walne Zgromadzenia w odstępie miesięcznym. Pierwsze Walne
Zgromadzenie uchwala zawieszenie działalności Towarzystwa i wybiera Komisję Likwidacyjną.
Drugie Walne Zgromadzenie uchwala likwidację Towarzystwa.
§ 38.
Pozostałe fundusze oraz majątek ruchomy i nieruchomy Towarzystwa przekazuje się na rzecz
innej instytucji społecznej zbliżonej celami do Radzyńskiego Towarzystwa Muzycznego
im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim, stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia.
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