
 

STATUT 

STOWARZYSZENIA KULTURALNEGO 

„GWIAZDA” 

w Ostrowie Wielkopolskim 

 

(tekst jednolity z dnia 19 czerwca 2018 roku) 

 

Rozdział I  

Postanowienia ogólne 

 

§1 

1. Stowarzyszenie Kulturalne „GWIAZDA” w Ostrowie Wielkopolskim zwane dalej 

„Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną i działa na mocy ustawy z dnia 

7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79, 

poz. 855, z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu. 

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie Kulturalne 

„GWIAZDA”. 

3. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach 

edukacyjnych, artystycznych i wychowawczych. 

§2 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.                            

Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić 

działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Ostrów Wielkopolski.  

§3 

 Stowarzyszenie utworzone jest na czas nieokreślony. 

§4 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.                           

Do prowadzenia swych spraw oraz realizacji celów statutowych może zatrudniać 

pracowników i zawierać umowy cywilnoprawne. 



2. Członkom Stowarzyszenia mogą być zwracane koszty poniesione w związku 

z wykonywaniem czynności statutowych, na podstawie rzeczowo udokumentowanych 

wydatków. 

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów 

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.. Dochód z działalności gospodarczej 

Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych oraz zadań należących do sfery 

zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.                     

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 

1536 ze zmianami) i nie może być przeznaczona do podziału między jego członków. 

§5 

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji 

o tym samym lub podobnym profilu działania oraz wchodzić w skład związków 

stowarzyszeń, fundacji lub porozumień tych organizacji, na warunkach określonych 

w statutach tych organizacji. 

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, 

decyduje Walne Zebranie Członków w uchwałach przyjętych 2/3 głosów członków 

zwyczajnych biorących udział w Zebraniu. 

§6 

1. W strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia wyodrębnia się Grupę Baletową 

„GWIAZDA”, będącą kuźnią młodych talentów artystycznych.  

2. W ramach Stowarzyszenia można tworzyć inne zespoły artystyczne, tematyczne 

związane z daną, wyodrębnioną dziedziną działań Stowarzyszenia. 

 

Rozdział II 

Cele Stowarzyszenia oraz środki działania 

 

§7 

Celem Stowarzyszenia jest: 

a) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 

 oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

b) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w 

tym poprzez promocję Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Powiatu Ostrowskiego i 

regionu, 



c) wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w tym 

prowadzenie nauki tańca, a w szczególności Grupy  Baletowej „GWIAZDA”; 

d) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, 

e) propagowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

f) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 

g) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami. 

 

§8 

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

a) prowadzenie odpowiednich programów edukacyjnych, prasowo-wychowawczych 

i innych służących realizacji celów Stowarzyszenia, 

b) działalność szkoleniowa, oświatowa i edukacyjna, w szczególności nauka tańca i 

prowadzenie Grupy Baletowej „GWIAZDA”, 

c) wspomaganie działalności amatorskich zespołów artystycznych,  

d) organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych, warsztatów oraz koncertów, w 

szczególności organizowanie przedstawień tanecznych,  

e) współpracę z mediami lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi, 

f) nawiązywanie kontaktów partnerskiej wymiany i szerokiej współpracy z podobnymi 

stowarzyszeniami i zespołami artystycznymi, 

g) udział w imprezach kulturalnych, charytatywnych oraz rekreacyjno-sportowych 

organizowanych przez inne instytucje w kraju i zagranicą, 

h) współpracę z profesjonalistami w poszczególnych dziedzinach artystycznych, 

a szczególnie z Szkołą Baletową w Poznaniu,  

i) kierowanie na szkolenia członków Stowarzyszenia oraz ich finansowanie,  

j) pozyskiwanie środków na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia,  

k) podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych przedsięwzięć 

związanych z realizacją celów Stowarzyszenia. 

2. Dla realizacji powyższych celów Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku 

publicznego w formie odpłatnej i  nieodpłatnej, której przedmiotem przy uwzględnieniu 

kodów i opisów zgodnych z Polską Klasyfikacją Działalności jest: 



a) działalność nieodpłatna: 

aa) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych. 

           cel:  1) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie     

                    polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,        

                    2) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności    

                    lokalnych, w tym poprzez promocję Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,   

                    Powiatu Ostrowskiego i regionu,  

                    3) wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego,  edukacji, oświaty i wychowania,  

                     w tym prowadzenie nauki tańca, a w  szczególności Grupy   

                     Baletowej „GWIAZDA”,                                

                   4) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,  

                   5) propagowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa  

                   narodowego,  

                  6) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,  

                  7) działalność na rzecz integracji  europejskiej oraz rozwijania kontaktów i  

                   współpracy między  społeczeństwami. 

ab) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej. 

           cel:  1) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie     

                    polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,        

                    2) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności    

                    lokalnych, w tym poprzez promocję Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,   

                    Powiatu Ostrowskiego i regionu,  

                    3) wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego,  edukacji, oświaty i wychowania,  

                     w tym prowadzenie nauki tańca, a w  szczególności Grupy   

                     Baletowej „GWIAZDA”,                                

                   4) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,  

                   5) propagowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa  

                   narodowego,  



                  6) działalność na rzecz integracji  europejskiej oraz rozwijania kontaktów i  

                   współpracy między  społeczeństwami. 

ac) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. 

          cel:   1) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie     

                    polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,        

                    2) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności    

                    lokalnych, w tym poprzez promocję Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,   

                    Powiatu Ostrowskiego i regionu,  

                    3) wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego,  edukacji, oświaty i wychowania,  

                     w tym prowadzenie nauki tańca, a w  szczególności Grupy  

                     Baletowej „GWIAZDA”,                                

                   4) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,  

                   5) propagowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa  

                   narodowego,  

                  6) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,  

                  7) działalność na rzecz integracji  europejskiej oraz rozwijania kontaktów i  

                   współpracy między  społeczeństwami. 

ad) 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych. 

         cel:     1) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie     

                    polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,        

                    2) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności    

                    lokalnych, w tym poprzez promocję Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,   

                    Powiatu Ostrowskiego i regionu,  

                    3) wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego,  edukacji, oświaty i wychowania,  

                     w tym prowadzenie nauki tańca, a w  szczególności Grupy   

                     Baletowej „GWIAZDA”,                                

                   4) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,  



                   5) propagowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa  

                   narodowego,  

                  6) działalność na rzecz integracji  europejskiej oraz rozwijania kontaktów i  

                   współpracy między  społeczeństwami. 

ae) 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej. 

            cel : wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 

af) 93.21.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. 

           cel : 1) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie     

                    polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,        

                    2) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności    

                    lokalnych, w tym poprzez promocję Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,   

                    Powiatu Ostrowskiego i regionu,  

                    3) wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego,  edukacji, oświaty i wychowania,  

                     w tym prowadzenie nauki tańca, a w  szczególności Grupy   

                     Baletowej „GWIAZDA”,                                

                   4) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,  

                   5) propagowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa  

                   narodowego,  

                  6) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,  

                  7) działalność na rzecz integracji  europejskiej oraz rozwijania kontaktów i  

                   współpracy między  społeczeństwami. 

ag) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej    

                    niesklasyfikowana.  

           cel:  1) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i  

                   społeczności lokalnych, w tym poprzez promocję Miasta Ostrowa   

                   Wielkopolskiego,  Powiatu Ostrowskiego i regionu, 

                  2) działalność na rzecz integracji  europejskiej oraz rozwijania kontaktów i  



                   współpracy między  społeczeństwami. 

b) działalność odpłatna: 

      ba) 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych. 

               cel:     działalność szkoleniowa, oświatowa i edukacyjna – prowadzenie   

                          odpłatnej nauki tańca. 

      bb) 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych. 

                cel:   działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych –   

                          organizowanie  odpłatnych przedstawień tanecznych. 

 

 

§ 9 

1 . Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych , 

określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. 

2.  Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i          

nie może być przeznaczony do podziału między członków. 

 

Rozdział III 

Członkowie Stowarzyszenia 

 

§ 10 

1.  Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a)  zwyczajnych, 

b) wspierających, 

c) honorowych. 

 

 

§11 



1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie 

lub obce, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw 

publicznych, akceptująca cele statutowe Stowarzyszenia. Członkiem Stowarzyszenia 

może być również osoba małoletnia, na zasadach określonych w art. 3 ustawy Prawo 

o stowarzyszeniach. 

2. Przyjmowanie członków zwyczajnych należy do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia 

na podstawie złożonej deklaracji. 

§12 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka 

organizacyjna uznająca cele i zasady Stowarzyszenia i wspierająca Stowarzyszenie 

finansowo, organizacyjnie, sprzętowo lub w inny zadeklarowany sposób. 

2. Przyjmowanie członków wspierających należy do kompetencji Zarządu 

Stowarzyszenia. 

3. Członkowie wspierający mają prawo brać udział z głosem doradczym we wszystkich 

pracach Stowarzyszenia oraz zgłaszać wnioski do jego władz, z zastrzeżeniem, że 

osoby prawne i inne jednostki organizacyjne występują za pośrednictwem swojego 

przedstawiciela. 

4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się 

z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz 

Stowarzyszenia. 

§13 

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona, która swoim 

działaniem lub autorytetem wybitnie wspiera cele Stowarzyszenia. 

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

3. Członek honorowy ma uprawnienia członka zwyczajnego, z wyłączeniem uprawnień, 

o których mowa w § 14, pkt a) i d), 

4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich. 

 

§14 

 

1. Członek zwyczajny ma prawo do: 

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, 



b) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp., 

organizowanych przez Stowarzyszenie, 

c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia, 

d) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia. 

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:  

a) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia. 

b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 

c) regularnego opłacania składek i innych zadeklarowanych świadczeń. 

§15 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek : 

a) wystąpienia ze Stowarzyszenia w wyniku dobrowolnej rezygnacji członka, 

b) usunięcia ze Stowarzyszenia będącego następstwem działań zawinionych w 

stosunku do Stowarzyszenia, 

c) śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej względnie innej jednostki 

organizacyjnej będącej członkiem wspierającym, 

d) wykluczenia na skutek pozbawienia praw publicznych, 

e) likwidacji Stowarzyszenia, 

f) wykluczenia przez Zarząd:  

1)  z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich 

przez pół roku, 

2) z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania 

postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia, 

3) ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia 

przez pół roku. 

2. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1, podejmuje Zarząd Stowarzyszenia 

w formie uchwały, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 21, pkt i) informując 

o swej decyzji zainteresowanych. 

3. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu 

przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty 

doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym 

Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 

 



Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

§16 

     1. Władzami stowarzyszenia są: 

a) Walne Zgromadzenia Członków 

b) Zarząd 

c) Komisja Rewizyjna 

2. Jeżeli liczba pełnoletnich członków Stowarzyszenia przekroczy 100 osób, to Walne 

Zebranie Członków może być zastąpione zebraniem delegatów. Delegatów wybiera 

Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym w ilości 1 delegata na 

10 członków. Kadencja delegata trwa dwa lata. 

 

§17 

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór 

odbywa się w ogólnym głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Wybór tych 

władz następuje przez Walne Zebranie Członków, spośród nieograniczonej liczby 

kandydatów. 

2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są 

w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 

połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić 

głosowanie tajne, na żądanie co najmniej 1/3 ogólnej liczby uczestników zebrania. 

3. W przypadku, gdy ilość głosów za uchwałą jest taka sama jak ilość głosów przeciw 

uchwale, głosem rozstrzygającym ma odpowiednio głos Przewodniczącego Walnego 

Zebrania Członków, Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu, względnie Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej. 

§18 

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej 

Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany przez Walne 

Zebranie Członków. Uzupełnieniu składu Zarządu podlega na nie więcej niż 2/5 jego składu, 

a Komisji Rewizyjnej nie więcej niż 1/3 jej składu. 

§19 



Walne Zebranie Członków 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być 

Zwyczajne lub Nadzwyczajne. 

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni, 

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście. 

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej raz na dwanaście miesięcy. 

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd w następujących przypadkach: 

a) z własnej inicjatywy, w wyjątkowych okolicznościach, 

b) na pisemnie uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej,  

c) na pisemne żądanie co najmniej 51% ogółu członków. 

4. Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd, poprzez ogłoszenie 

w siedzibie Stowarzyszenia na tablicach ogłoszeń, lub w inny skuteczny sposób, 

z dziesięciodniowym wyprzedzeniem informacji o dacie, godzinie i miejscu 

proponowanym porządku obrad. 

5. W przypadku wniosku Komisji Rewizyjnej lub wniosku 51% członków, 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 

30 dni od złożenia odpowiedniego wniosku Zarządowi Stowarzyszenia. 

§ 20 

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów 

z wyjątkiem uchwał określonych w § 5 ust. 2, w § 22 ust. 8 i w § 32 ust. 1, przy 

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w I terminie, i bez 

względu na liczbę osób obecnych uprawnionych do głosowania w II terminie, 

wyznaczonym w  tym samym dniu, 30 minut później od I terminu. 

2. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje przewodniczący, a protokołuje 

przebieg zebrania protokolant.  

§21 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy: 

a) określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,  

b) uchwalanie statutu i jego zmian 

c) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia, 



d) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 

oraz uzupełnianie ich składu osobowego w okresie kadencji tych władz, 

e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

Stowarzyszenia, za każdy rok bilansowy, 

f) podejmowanie uchwał o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia z 

wykonywania obowiązków za każdy rok bilansowy, 

g) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków 

Stowarzyszenia lub jego władze,  

h) podjęcie uchwał o przynależności do innych organizacji i ich związków oraz 

o wystąpieniu z nich, 

i) nadanie i pozbawienie godności członka honorowego,  

j) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 

k) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,  

l) podejmowanie uchwał w sprawie ustalenia wysokości kwoty zaciąganych 

zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,  

ł) uchwalanie na wniosek Zarządu wysokości i trybu pobierania składek     

członkowskich,  

m) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia dalszych wyodrębnionych w 

strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia zespołów, o których mowa w § 6, ust. 2, 

n) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, 

o) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu określonych w § 15 ust. 3. 

§22 

Zarząd 

1. Zarząd jest organem wykonawczym i kieruje całokształtem działalności 

Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje 

je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków. 

2. Zarząd składa się z 4 do 6 osób, wybieranych na okres trzech lat przez Walne Zebranie 

Członków na kadencję łączną. Członkami Zarządu mogą zostać osoby, które nie były 

skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

3. Zarząd, na swoim każdym pierwszym posiedzeniu w danym składzie osobowym, 

wybiera ze swojego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika oraz 

maksymalnie do dwóch członków Zarządu. 



4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż 4 razy 

w roku. 

5. Ustalenia z posiedzeń Zarządu zapisywane są w formie uchwał. 

6. Na posiedzenie Zarządu mogą być zapraszani z głosem doradczym członkowie 

wspierający, honorowi, Komisji Rewizyjnej oraz goście. 

7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy 

udziale co najmniej połowy członków Zarządu. Jeżeli ilość głosów za uchwałą jest 

taka sama jak ilość głosów przeciw uchwale, głosem rozstrzygającym jest głos 

Prezesa lub Wiceprezesa biorącego udział w głosowaniu. 

8. Odwołanie członków Zarządu może nastąpić w każdym czasie na wniosek Komisji 

Rewizyjnej, bądź minimum pięciu członków Stowarzyszenia, większością 2/3 głosów 

członków biorących udział w głosowaniu. 

9. W razie ustąpienia lub odwołania członka Zarządu, skład Zarządu uzupełnia się w 

drodze wyborów na Walnym Zebraniu Członków. 

10. Umowę z członkiem Zarządu wykonującym zadania statutowe Stowarzyszenia 

zawodowo, nawiązuje Komisja Rewizyjna, poprzez wyznaczoną ze swojego składu 

osobę. 

§23 

Do zakresu działania Zarządu należy: 

a) realizacja celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania 

Członków,  

b) określanie szczegółowych kierunków działania, 

c) ustalenie budżetu i preliminarzy,  

d) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków propozycji wysokości składek   

członkowskich oraz innych świadczeń, 

e) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,  

f)  powoływanie komisji, zespołów roboczych oraz określenie ich zadań,  

g)  zwoływanie Walnego Zebrania Członków,  

h) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,  

i) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków 

zwyczajnych i wspierających, 

j) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,  



k) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego 

Stowarzyszenia,  

l) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,  

ł)  podejmowanie innych działań, uchwał i decyzji niezbędnych do realizacji celów           

Stowarzyszenia, 

m)  rozpatrywanie wniosków w sprawie udzielania ulg i zwolnień od składek i  świadczeń    

      członkowskich 

n) podejmowanie uchwał w celu wykluczenia członka z zarządu, ze Stowarzyszenia. 

 

§ 24 

Komisja Rewizyjna 

 

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli 

 nad jego działalnością. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, wybieranych na okres trzech lat na 

łączną kadencję przez Walne Zebranie Członków. 

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę 

przewodniczącego i sekretarza. 

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak 

niż 1 raz w roku. 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej z tytułu pełnienia funkcji nie otrzymują 

wynagrodzenia. 

 

§ 25 

 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,  

b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli 

i lustracji, 

c) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie 

stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także 

prawo żądania zwołania zebrania Zarządu, 



d) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd 

w terminie lub trybie ustalonym statutem,  

e) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę 

udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,  

f) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 

 

§ 26 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w 

posiedzeniach Zarządu. 

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, 

przy udziale co najmniej połowy członków Komisji. Jeżeli ilość głosów za uchwałą jest 

taka sama jak ilość głosów przeciw uchwale, głosem rozstrzygającym jest głos 

Przewodniczącego Komisji lub jego zastępcy biorącego udział w głosowaniu. 

3. W razie ustąpienia lub odwołania członka Komisji Rewizyjnej, skład Komisji uzupełnia się 

w drodze wyborów na Walnym Zebraniu Członków. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej muszą spełniać następujące warunki: 

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa 

lub podległości służbowej, 

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

5. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i Zarządu Stowarzyszenia złożenia 

pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.  

 

§ 27 

W przypadkach określonych w § 25 Walne Zebranie Członków winno być zwołane 

w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia wniosku, a zebranie Zarządu nie 

później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. 

 

Rozdział V 

Majątek i fundusze 

§ 28 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze 



§ 29 

       1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

c) składki członkowskie, 

d) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w 

użytkowaniu Stowarzyszenia, 

e) dotacje i subwencje, 

f) wpływy ze zbiórek, 

g) dochody z działalności, 

h) darowizny, zapisy i spadki, 

i) inne wpływy i dochody, 

j) dochody z działalności gospodarczej. 

 2.  Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z            

      obowiązującymi przepisami . 

3.  Zabrania się: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w 

stosunku do jej 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 z celu statutowego,  

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 

rynkowe. 

4. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów 

statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków. 

 

§ 30 



1. Stowarzyszenie reprezentuje Zarząd. 

2. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków 

majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym 

prezesa lub wiceprezesa. 

3. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu 

Rozdział VI 

Działalność gospodarcza 

§ 31 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, 

określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność 

gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. 

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie: 

a) 73.11.Z – działalność agencji reklamowych, 

b) 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna naukowa i techniczna, gdzie 

indziej niesklasyfikowana, 

c) 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 

d) 82.99.Z – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 

gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

e) 85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej, 

f) 93.12.Z - działalność klubów sportowych. 

 

Rozdział VII 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§ 32 

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia 

przez Walne Zebranie Członków wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co 

najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania lub delegatów. 

2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być 

przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały 



umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia 

określonego w § 19 ust. 4 należy załączyć projekt stosownych zmian. 

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa 

sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie 

przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach. 

 

Rozdział VIII 

Przepisy przejściowe 

 

§ 33 

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po dokonaniu rejestracji w Krajowym Rejestrze 

Sądowym. 

 

 

 

 

Statut przyjęto i uchwalono w dniu 13 stycznia 2007 r. na Zebraniu Założycielskim 

Stowarzyszenia Kulturalnego „GWIAZDA” w Ostrowie Wielkopolskim. 

 

Zmiany do Statutu wprowadzono Uchwałą Nr 6/2010 Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia Kulturalnego „GWIAZDA” w Ostrowie Wielkopolskim                                

z dnia 09 marca 2010 r.  

 

Zmiany do Statutu wprowadzono Uchwałą Nr  12/2011 Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia Kulturalnego „GWIAZDA” w Ostrowie Wielkopolskim z dnia                       

08 listopada 2011 r. 

 

Zmiany do Statutu wprowadzono Uchwałą Nr  13/2011 Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia Kulturalnego „GWIAZDA” w Ostrowie Wielkopolskim z dnia                       

25 listopada 2011 r. 



 

Zmiany do Statutu wprowadzono Uchwałą Nr  6/2013 Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia Kulturalnego „GWIAZDA” w Ostrowie Wielkopolskim z dnia                       

04 kwietnia 2013 r. 

 

Zmiany do Statutu wprowadzono Uchwałą Nr  1/2017 Nadzwyczajnego Walnego 

Zebrania Członków Stowarzyszenia Kulturalnego „GWIAZDA” w Ostrowie 

Wielkopolskim z dnia 12 grudnia 2017 r. 

Zmiany do Statutu wprowadzono Uchwałą Nr  6/2018 Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia Kulturalnego „GWIAZDA” w Ostrowie Wielkopolskim z dnia  19 

czerwca 2018 r. 

 

 


