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STATUT  STOWARZYSZENIA  RADOMSKIEJ 
MŁODZIEŻOWEJ ORKIESTRY GRANDIOSO 

 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Radomskiej Młodzieżowej Orkiestry 

GRANDIOSO” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.  
2. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną 
3. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla wspierania 

działalności Radomskiej Młodzieżowej Orkiestry GRANDIOSO, oraz niesienia 
pomocy dzieciom i młodzieży należącym do niej. 

4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Radom. 
5. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.  
6. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych 

państw z poszanowaniem tamtejszego prawa. 
7. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. 

Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 
stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.  

8. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o 
podobnych celach.  

9. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej 
członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać 
pracowników. 

10. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  

11. Stowarzyszenie ma prawo powoływania jednostek organizacyjnych służących 
realizacji celów Stowarzyszenia. 

12. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności 
pożytku publicznego. 

13. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o obowiązujące 
w tym zakresie przepisy.  

 
Rozdział II 

Cele i środki działania 
 

14. Celem Stowarzyszenia jest: 
a. pomoc naukowa, finansowa i rzeczowa Radomskiej Młodzieżowej Orkiestrze 

GRANDIOSO oraz jej wychowankom, 
b. upowszechnianie muzyki w jej wielorakiej formie i funkcji społecznej, 
c. społeczno - wychowawcze działanie dla umuzykalnienia dzieci i młodzieży 
szkolnej, 
d. wspieranie artystów i szeroko pojętej działalności artystycznej w kraju i za 

granica. 
15. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:  

a. zakup pomocy dydaktycznych, nut, instrumentów muzycznych, strojów, 
b. wspieranie finansowe najuboższych wychowanków, 
c. organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych, 
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d. organizację i finansowanie wycieczek i wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 
e. fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych, 
f. organizowanie koncertów, przedstawień, festiwali, seminariów, warsztatów, 

szkoleń, kursów i konkursów wykonawczych, 
g.  przyznawanie stypendiów docelowych na zakup instrumentów, 
h. działalność wydawnicza i fonograficzna, 
i. wspieranie instytucji rządowych i pozarządowych w tworzeniu regulacji 

prawnych dotyczących działalności artystycznej i kulturalnej, 
j. inspirowanie działalności instytucji organizujących życie kulturalne, 
k. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów ze stowarzyszeniami i organizacjami 

o podobnych celach działającymi w Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej 
granicami, 

l. ustanawianie wyróżnień i odznak honorowych i nadawanie ich osobom 
fizycznym, osobom prawnym i instytucjom zasłużonym dla celów 
Stowarzyszenia, 

m. pozyskiwanie środków na wyżej wymienione cele, 
 

Rozdział III  
Członkowie – prawa i obowiązki 

 
16. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może 

być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.  
17. Stowarzyszenie posiada członków:  

a. zwyczajnych,  
b. wspierających,  
c. honorowych. 

18. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która 
pragnie wnieść swój wkład pracy w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia. Osoby 
te przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. 

19. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna 
deklarująca regularną pomoc finansową lub rzeczową  w realizacji celów 
Stowarzyszenia.  

20. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie 
uchwały Zarządu. 

21. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych lub wspierających następuje 
na podstawie uchwały Zarządu. 

22. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła 
wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia, której godność tą nada Walne 
Zgromadzenie na wniosek Zarządu. 

23. Członkowie zwyczajni mają prawo:  
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,  
b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,  
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez 

Stowarzyszenie,  
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,  

24. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:  
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,  
b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,  
c. regularnego opłacania składek.  



 3 

25. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa 
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach 
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.  

26. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.  

27. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.  
28. Utrata członkostwa następuje na skutek:  

a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,  
b. wykluczenia przez Zarząd:  

• z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz 
Stowarzyszenia,  

• z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach 
Stowarzyszenia, 

• z powodu niepłacenia składek za okres roku. 
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,  
d. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne. 

29. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub 
pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego 
Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna. 

 
Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 
 

30. Władzami Stowarzyszenia są:  
a. Walne Zgromadzenie Członków,  
b. Zarząd Stowarzyszenia, 
c. Komisja Rewizyjna.  

31. Kadencja władz. 
a. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich 

wybór odbywa się bezwzględną większością głosów. 
 

32. W razie gdy skład władz wybieralnych Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie 
trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której 
dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można 
powołać nie więcej niż 1/3 składu organu pochodzącego z wyboru. 

33. Przewiduje się możliwość obrad Władz Stowarzyszenia przy użyciu nowych 
technologii (np. telekonferencja).  

 
A. Walne Zgromadzenie Członków 

 
34. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym 

Zgromadzeniu Członków biorą udział:  
a. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,  
b. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni 

goście. 
35. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 
36. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na 4 lata przez Zarząd 

Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich 
członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania listem poleconym za 
potwierdzeniem odbioru lub doręczając zawiadomienie bezpośrednio członkowi.  
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37. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest 
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 
pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych 
Stowarzyszenia.  

38. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają bezwzględną większością 
głosów, w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków, w drodze 
jawnego lub tajnego głosowania. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne 
Zgromadzenie. 

39. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w drodze jawnego lub tajnego 
głosowania. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie. 

40. O ile Walne Zgromadzenie Członków z braku quorum nie dojdzie do skutku w 
pierwszym terminie, odbędzie się on tego samego dnia o godzinę później w drugim 
terminie bez względu na liczbę członków. 

41. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:  
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,  
b. uchwalanie zmian statutu,  
c. wybór i odwoływanie członków wszystkich władz Stowarzyszenia, 
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,  
e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,   
f. udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi, 
g. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych 
świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, 

h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego, 
i. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków 

Stowarzyszenia lub jego władze,  
j. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,  
k. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego 

majątku,  
l. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we 

wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz 
stowarzyszenia. 

42. Organizację i tryb pracy Walnego Zgromadzenia Członków określa regulamin obrad 
uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków. 

 
B. Zarząd Stowarzyszenia 

 
43. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie  

z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie  
na zewnątrz.  

44. Zarząd składa się z 2 do 5 osób w tym prezesa i wiceprezesa. Prezesa i wiceprezesa 
wybiera Zarząd spośród swoich członków. 

45. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 
kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.  

46. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy 
obecności przynajmniej połowy członków zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.  
W razie równości głosów decydujący głos ma przewodniczący zebrania. 

47. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje. 
48. Umowy pomiędzy Stowarzyszeniem a Członkami Zarządu podpisuje w imieniu 

Stowarzyszenia członek Komisji Rewizyjnej, wybrany przez nią w drodze uchwały. 
49. Do kompetencji Zarządu należą:  
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a. realizacja celów Stowarzyszenia,  
b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,  
c. sporządzanie planów pracy i budżetu rocznego Stowarzyszenia oraz 

zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,  
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,  
e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku 

Stowarzyszenia,  
f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,  
g. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,  
h. przyjmowanie i skreślanie członków, 
i. przedstawianie kandydatów na członków honorowych Stowarzyszenia, 
j. powoływanie, rozwiązywanie i nadzorowanie sekcji grupujących członków o 

wspólnych zainteresowaniach, 
k. powoływanie i rozwiązywanie komisji specjalistycznych stanowiących organy 

doradcze i pomocnicze Zarządu, 
l. uchwalanie regulaminów komisji specjalistycznych i sekcji, 
m. dokonywanie, w drodze uchwały, podziału działalności na nieodpłatną i 

odpłatną. 
50. Organizację i tryb pracy Zarządu Stowarzyszenia określa regulamin uchwalony przez 

Walne Zgromadzenie Członków. 
 

C. Komisja rewizyjna 
 

51. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 
Stowarzyszenia. 

52. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie i 
wybiera spośród siebie przewodniczącego.  

53. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  
a. kontrolowanie całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki 

finansowej Stowarzyszenia, 
b. składanie sprawozdań i wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu 

Członków,  
c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków 

oraz zebrania Zarządu,  
d. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,  
e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu 

Członków, 
f. kontrola opłacania składek członkowskich, 
g. przedstawianie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia, 
h. podpisywanie umów zawieranych przez Stowarzyszenie z Członkami Zarządu 

Stowarzyszenia, w tym celu Komisja Rewizyjna wybiera, w drodze uchwały, 
jedną osobę spośród swoich członków. 

54. Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z 
głosem doradczym. 

55. Kontrola działalności Stowarzyszenia odbywa się co najmniej raz do roku. Uchwały 
Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 3 członków. 
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Rozdział V 
Majątek Stowarzyszenia 

 
56. Majątek Stowarzyszenia powstaje:  

a. ze składek członkowskich,  
b. darowizn, spadków, zapisów,  
c. dotacji i ofiarności publicznej 
d. z dochodów z własnej działalności gospodarczej 

57. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli 
w szczególności w sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa Zarządu. 
 a. Prezes Zarządu pełni funkcję kierowniczą w organizacji.  
b. W przypadku braku predyspozycji Prezesa Zarządu do podpisywania umów i 
oświadczeń podpisy mogą złożyć pozostali członkowie Zarządu działający łącznie.  

 
 

Rozdział VI 
Działalność gospodarcza 

58. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, 
określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność 
gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. 

59. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, w zakresie następujących 
kodów PKD 2007:  
73.11.Z Działalność agencji reklamowych 
73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych 
mediach 
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych  
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych  
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 
47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia 
prowadzona na straganach i targowiskach 
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 
Internet 
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza  
73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i 
telewizji  
73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 
drukowanych 
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 
elektronicznych (Internet) 
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych 
sklepach 
47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i 
oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach 
47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach 
47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach 
47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła 
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prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć 
podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach  
47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego 
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych 
artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach 
47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach 
47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych 
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach 
47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach 
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach 
47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach 
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i 
targowiskach 
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 
straganami i targowiskami 
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne 
58.11.Z Wydawanie książek 
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 
telewizyjnych 
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i 
programami telewizyjnymi 
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów 
telewizyjnych 
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów  

 
 

Rozdział VII 
Postanowienia końcowe 

 
60. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków 

większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej polowy liczby uprawnionych do 
glosowania. 

61. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków 
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej polowy liczby uprawnionych do 
glosowania. 

62. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określi przeznaczenie majątku 
Stowarzyszenia i powoła likwidatora. 

63. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy 
Prawa o Stowarzyszeniach. 


