Załącznik
Do Uchwały nr 27/10/2011 z dnia 01.10.2011 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Tyski Chór Mieszany Presto Cantabile w Tychach odbytego dnia 01.10.2011 r.
w Zawoi – Składy nr 1618 (kod pocztowy 34-223 Zawoja)

STATUT
Tyskiego Chóru Mieszanego Presto Cantabile
Tekst jednolity
po zmianach wprowadzonych Uchwałą nr 27/10/2011 Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania Członków z dnia 01.10.2011 r.
§1
1. Tyski Chór Mieszany Presto Cantabile, zwany dalej Chórem, jest dobrowolnym
stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną, działającym na podstawie przepisów
ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20,
poz.104, z późniejszymi zmianami), Ustawy o działalności poŜytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późniejszymi zmianami) oraz na
podstawie niniejszego Statutu.
2. Chór przyjmuje nazwę: Tyski Chór Mieszany Presto Cantabile, z moŜliwością stosowania
formy skróconej: Presto Cantabile.
§2
Chór prowadzi swoją działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na rzecz ogółu
społeczeństwa.
§3
Siedzibą Chóru jest miasto Tychy.
§4
Chór opiera swoją działalność na dobrowolnej i niezarobkowej aktywności ogółu swoich
członków.
§5
Celem Chóru jest w szczególności realizacja zadań w zakresie:
1. Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
2. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami.
3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
4. Działalności charytatywnej.
5. Ochrony i promocji zdrowia.
6. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
§6
Realizacji celu Chóru słuŜą wszelkie formy działania, a w szczególności uprawianie śpiewu
na najwyŜszym poziomie artystycznym, o zróŜnicowanym repertuarze od klasyki, w tym
religijnej, poprzez gospel aŜ do standardów muzyki rozrywkowej
§7
1. Chór prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność poŜytku publicznego. Zgodnie
z rozdziałem I działu II ustawy o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie,
dochód z odpłatnej działalności poŜytku publicznego przeznaczony jest wyłącznie na cele
statutowe wymienione w § 5 Statutu.
2. Przedmiotem działalności nieodpłatnej poŜytku publicznego Chóru jest:
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a. koordynowanie działalności organizacyjnej członków w celu realizacji zadań
statutowych
- 90.01.Z (działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych)
b. inicjowanie i koordynowanie imprez, koncertów, przeglądów, festiwali, konkursów
i zjazdów
- 90.01.Z (działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych)
- 58.19.Z (pozostała działalność wydawnicza)
- 94.99.Z (działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie
sklasyfikowana)
- 90.02.Z (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych)
- 73.12.A (pośrednictwo w sprzedaŜy czasu i miejsca na cele reklamowe w radio
i telewizji)
- 73.12.B (pośrednictwo w sprzedaŜy miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych)
- 73.12.D (pośrednictwo w sprzedaŜy czasu i miejsca na cele reklamowe
w pozostałych mediach)
c. współpraca z władzami rządowymi i samorządowymi, instytucjami i organizacjami
kultury, Kościołami i organizacjami wyznaniowymi,
- 90.01.Z (działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych)
3. Przedmiotem działalności odpłatnej poŜytku publicznego Chóru jest:
a. organizowanie festiwali, konkursów, koncertów, festynów, zabaw i innych imprez
artystycznych
- 90.01.Z (działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych)
- 79.90.B (działalność w zakresie informacji turystycznej)
- 90.02.Z (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych)
- 73.12.A (pośrednictwo w sprzedaŜy czasu i miejsca na cele reklamowe w radio
i telewizji)
- 73.12.B (pośrednictwo w sprzedaŜy miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych)
- 73.12.D (pośrednictwo w sprzedaŜy czasu i miejsca na cele reklamowe
w pozostałych mediach)
b. inicjowanie i prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie historii i osiągnięć
polskiego ruchu muzycznego
- 58.11.Z (wydawanie ksiąŜek)
- 59.20.Z (działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych)
- 58.19.Z (pozostała działalność wydawnicza)
- 47.99.Z (pozostała sprzedaŜ detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami)
- 59.13.Z (działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych)
- 73.12.A (pośrednictwo w sprzedaŜy czasu i miejsca na cele reklamowe w radio
i telewizji)
- 73.12.B (pośrednictwo w sprzedaŜy miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych)
- 73.12.D (pośrednictwo w sprzedaŜy czasu i miejsca na cele reklamowe
w pozostałych mediach)
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c. sprzedaŜ ksiąŜek, płyt i nagrań wideo
- 58.11.Z (wydawanie ksiąŜek)
- 59.20.Z (działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych)
- 58.19.Z (pozostała działalność wydawnicza)
- 47.99.Z (pozostała sprzedaŜ detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami)
- 59.13.Z (działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych)
d. sprzedaŜ odznak, znaczków, dyplomów, instrumentów, strojów, nut itp.
- 47.99.Z (pozostała sprzedaŜ detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami)
§8
Chór moŜe przystępować do innych związków oraz organizacji w kraju i za granicą.
§9
Członkiem zwyczajnym Chóru moŜe być kaŜda osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność do
czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
§ 10
Członkom zwyczajnym przysługuje:
1.
Prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków,
2.
Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Chóru,
3.
MoŜliwość uczestniczenia we wszystkich formach działalności Chóru,
4.
Prawo podejmowania inicjatyw i zgłaszania wniosków.
§ 11
Członek zwyczajny ma obowiązek:
1. Czynnego uczestniczenia w działalności Chóru,
2. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Chóru,
3. Opłacania składek członkowskich.
§ 12
Członkiem wspierającym Chóru moŜe być osoba fizyczna lub prawna, która wspiera
działalność statutową pomocą, w tym takŜe materialną. Członek wspierający ma prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
§ 13
Chór moŜe nadawać tytuł członka honorowego osobom szczególnie zasłuŜonym dla Chóru.
Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie. Członek honorowy ma prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
§ 14
Członkostwo w Chórze powstaje w wyniku uchwały Zarządu, po uprzednim złoŜeniu przez
kandydata pisemnej deklaracji. Zarząd moŜe odmówić przyjęcia kandydata w poczet
członków, jeŜeli nie daje on gwarancji realizacji zadań statutowych. Od decyzji Zarządu
słuŜy zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie do 30 dni od
chwili powiadomienia go o decyzji Zarządu.
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§ 15
1. Członkostwo w Chórze wygasa na skutek wystąpienia przynajmniej jednego z niŜej
wymienionych czynników:
a) braku aktywnego uczestniczenia w działalności Chóru, o którym mowa w §1
punkt 1 Statutu przez okres co najmniej 3 miesięcy, przy równoczesnym braku
wniosku do Zarządu, o którym mowa w punkcie 3 niniejszego paragrafu;
b) niepłacenia składek, o których mowa w §11 punkt 3 Statutu przez okres co najmniej
sześciu miesięcy;
c) śmierci;
d) rezygnacji z członkostwa.
2. Wygaśnięcie członkostwa stwierdza Zarząd drogą uchwały.
3. W przypadku zaistnienia warunków Ŝyciowych uniemoŜliwiających członkowi
zwyczajnemu Chóru spełnienie obowiązku czynnego uczestnictwa w działalności Chóru,
o którym mowa w §11 punkt 1 Statutu – członek Chóru ma prawo w ciągu 3 miesięcy od
dnia zaprzestania spełniania wyŜej wymienionego obowiązku, zwrócić się do Zarządu z
pisemnym wnioskiem o zawieszenie tego obowiązku na okres do 12 miesięcy.
4. Po otrzymaniu wyŜej wymienionego wniosku Zarząd podejmuje uchwałę o zawieszeniu
na okres do 12 miesięcy obowiązku będącego przedmiotem wniosku, o którym mowa w
punkcie 3.
5. Bieg zawieszenia, o którym mowa w punkcie 4, rozpoczyna się od pierwszego dnia
miesiąca następującego po dacie powzięcia przez Zarząd uchwały o tym zawieszeniu.
6. W czasie zwolnienia członka z obowiązku wynikającego z §11 punkt 1 składka członkowska
wynosi 1,0 zł (jeden złoty) na miesiąc. Wysokość wymienionej składki jest stała i nie podlega
odrębnej uchwale Walnego Zgromadzenia, przewidzianej w § 23 punkt 5 Statutu.

§ 16
1. Zarząd moŜe podjąć uchwałę o wykluczeniu członka Chóru w wypadku postępowania
naruszającego godność członka Chóru, w szczególności naruszenia w sposób raŜący
postanowień statutu.
2. Przed podjęciem uchwały o wykluczenie członka Chóru Zarząd jest zobowiązany do
wysłuchania członka co do którego powziął zamiar wykluczenia oraz sporządzenia
protokołu z tego wysłuchania.
3. Uchwała, o której mowa w punkcie 1 uprawomocnia się w ciągu 30 dni od daty
zawiadomienia wykluczonego członka o tym fakcie. W tym czasie wykluczony członek
ma prawo do uczestniczenia w pracach Chóru a takŜe do odwołania od Uchwały, o której
mowa w punkcie 1, do Walnego Zgromadzenia Członków.
4. W przypadku złoŜenia przez wykluczonego członka odwołania, o którym mowa w
punkcie 3 – wykluczenie ulega zawieszeniu od dnia złoŜenia odwołania aŜ do dnia jego
rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Członków.
§ 17
Władzami Chóru są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 18
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyŜszą władzą Chóru.
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§ 19
Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków moŜe być zwołane przez Zarząd w kaŜdym
czasie, na Ŝądanie Komisji Rewizyjnej albo połowy ogólnej liczby członków, złoŜone na
piśmie z podaniem celu jego zwołania.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków powinno być zwołane w terminie jednego
miesiąca od dnia wniesienia Ŝądania.
Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia Członków jeŜeli nie
zostanie ono zwołane przez Zarząd w czasie określonym w statucie.

§ 20
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków dotyczące spraw Stowarzyszenia, lecz z
wyłączeniem spraw personalnych Członków i Władz, w tym wyborów – zapadają przez
głosowanie jawne, zwykłą większością głosów oddanych.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków dotyczące spraw personalnych Członków i
Władz, w tym wyborów – zapadają przez głosowanie tajne zwykłą większością głosów
oddanych.
3. Uchwały, o których mowa w punkcie 1 mogą teŜ zapadać w głosowaniu tajnym, na
Ŝądanie co najmniej 1/10 zgromadzonych lub na wniosek Przewodniczącego
Zgromadzenia zapadły w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów oddanych.

§ 21
1. Walne Zgromadzenie Członków zwołane w pierwszym terminie jest waŜne jeŜeli
uczestniczy w nim minimum 50% członków Chóru.
2. Walne Zgromadzenie Członków moŜe odbyć się w drugim terminie ustalonym przez
organ zwołujący bez względu na ilość uczestniczących w nim członków Chóru.
§ 22
Walne Zgromadzenie Członków prowadzi kaŜdorazowo wybierany Przewodniczący.
§ 23
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków naleŜy:
1.
Uchwalanie statutu Chóru i jego zmian,
2.
Wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz uzupełnianie składu
tych władz,
3.
Wytyczanie kierunków działania Chóru,
4.
Uchwalanie budŜetu Chóru
5.
Uchwalanie wysokości składek członkowskich,
6.
Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych stowarzyszeń, związków
i organizacji,
7.
Uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia, Zarządu i Komisji
Rewizyjnej oraz innych regulaminów szczegółowych Chóru,
8.
Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie
zarządowi absolutorium,
9.
Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
10.
Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Chóru, ustanowieniu likwidatora
i rozdysponowaniu majątku.
11.
WyraŜanie zgody na róŜne formy zatrudnienia członków władz i/lub zakup
towarów i usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
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§ 24
1. Wybory do władz Chóru oraz ich uzupełnianie odbywają się zwykłą większością
głosów z zastosowaniem §20 statutu.
2. Kadencja władz Chóru trwa dwa lata.
§ 25
1. Zarząd Chóru składa się z minimum trzech członków wybieranych przez Walne
Zgromadzenie Członków spośród członków zwykłych Chóru. Liczebność członków
Zarządu określa Walne Zgromadzenie.
2. Prezesa Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie Członków. Wiceprezesa Zarządu
wybierają spośród siebie członkowie Zarządu.
§ 26
Walne Zgromadzenie Członków moŜe odwołać Zarząd lub poszczególnych jego członków
w kaŜdej chwili. Uchwała w tej sprawie zapada w trybie określonym w §20.
§ 27
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków Zarządu, w trybie jawnym.
§ 28
Do kompetencji Zarządu naleŜy w szczególności:
1. Organizowanie i zapewnianie realizacji celów statutowych Chóru,
2. Kierowanie bieŜącą działalnością administracyjną,
3. Powoływanie pełnomocników Zarządu i określanie granic ich umocowania,
4. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
5. Opracowywanie projektu budŜetu Chóru,
6. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia i ustalanie porządku jego obrad,
7. Nabywanie i zbywanie majątku Chóru, przyjmowanie darowizn i zapisów,
8. Załatwianie dotacji i zaciąganie poŜyczek.
§ 29
Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, w szczególności zaciąganie
zobowiązań, wymaga podpisu co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub
Wiceprezesa.
§ 30
1. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej trzech osób wybieranych przez Walne
Zgromadzenie Członków spośród członków zwyczajnych Chóru. Liczebność
członków Komisji Rewizyjnej określa Walne Zgromadzenie Członków.
2. Komisja
Rewizyjna
wybiera
ze
swojego
składu
Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego.
3. Walne Zgromadzenie Członków moŜe odwołać Komisję Rewizyjną lub
poszczególnych jej członków w kaŜdej chwili, uchwała w tej sprawie zapada w trybie
określonym w § 20.
4. Osoby będące członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a. być równocześnie członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, związku małŜeńskiego, wzajemnego
poŜycia lub podległości słuŜbowej,
b. Być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarŜenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

6

c. Otrzymywać zwrotu kosztów ani pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia
funkcji w Komisji Rewizyjnej.
§ 31
1. Komisja Rewizyjna nadzoruje i kontroluje gospodarkę finansową Chóru.
2. Z prac Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie, co
najmniej raz w roku.
3. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały większością głosów przy obecności co najmniej
połowy jej członków, w trybie jawnym.
4. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący.
§ 32
Osoby będące członkami Zarządu nie mogą:
1.
Być równocześnie członkami Komisji Rewizyjnej ani pozostawać z
nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, związku
małŜeńskiego, wzajemnego poŜycia lub podległości słuŜbowej,
2.
Być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarŜenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3.
Otrzymywać zwrotu kosztów ani pobierać wynagrodzenia z tytułu
pełnienia funkcji w Zarządzie.
§ 33
1. Majątek Chóru powstaje w szczególności ze składek członkowskich, darowizn,
zapisów, dotacji, spadków oraz dochodów z posiadanego majątku.
2. Na majątek Chóru składają się, w szczególności:
a.
wpływy ze składek członkowskich,
b.
darowizny, subwencje, dotacje, spadki, zapisy i innego rodzaju przysporzenia
majątkowe poczynione na rzecz Chóru,
c.
prawa majątkowe oraz poŜyczki i dochody z tych praw,
d.
dochody ze zbiórek, aukcji, przetargów organizowanych przez lub na rzecz
chóru,
e.
dochody z odpłatnej działalności poŜytku publicznego,
f.
odsetki bankowe i inne dochody z kapitału,
3. Majątek Chóru przeznaczony jest na realizację celów Chóru oraz na pokrycie jego
niezbędnych kosztów.
§ 34
1. Podstawą gospodarki finansowej Chóru jest roczny budŜet obejmujący wszystkie
planowane przychody i wydatki Chóru. Rok budŜetowy równy jest rokowi
kalendarzowemu. BudŜet uchwalany jest przez Walne Zebranie Członków do dnia 31
marca roku budŜetowego. Od dnia 01 stycznia do dnia uchwalenia budŜetu przez
Walne Zebranie Członków gospodarka finansowa Chóru opiera się na prowizorium I
kwartału roku budŜetowego uchwalonym przez Zarząd do dnia 30 listopada roku
poprzedzającego rok budŜetowy. Prowizorium to Zarząd umieszcza następnie w
projekcie budŜetu i poddaje pod uchwałę Walnego Zebrania Członków łącznie z
całym projektem.
2. Zabrania się wykorzystywania majątku Chóru na rzecz członków, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich, zdefiniowanych w punkcie 3, na zasadach
innych niŜ w stosunku do osób trzecich, lub po cenach wyŜszych niŜ rynkowe, chyba
Ŝe to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
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3. Zabrania się udzielania poŜyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem
organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz
osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małŜeńskim lub wzajemnego
poŜycia w 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.
4. Zabrania się przekazywania majątku Chóru na rzecz członków Chóru, członków
organów lub pracowników oraz osób bliskich, o których mowa w punkcie 3.
5. Zabrania się dokonywania zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz
osoby bliskie, o których mowa w punkcie 3, na zasadach innych niŜ w stosunku do
osób trzecich lub po cenach wyŜszych niŜ rynkowe.
§ 35
Uchwała w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Chóru wymaga większości 2/3 głosów
oddanych przez obecnych członków zwyczajnych na Walnym Zgromadzeniu Członków.
§ 36
1. Likwidacja Chóru wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętego
większością 2/3 głosów oddanych przez obecnych na zgromadzeniu członków
zwyczajnych.
2. W razie likwidacji chóru jego majątek ulega podziałowi według zasad uchwalonych przez
Walne Zgromadzenie Członków.
3. Walne Zgromadzenie Członków po uchwaleniu uchwały w sprawie rozwiązania Chóru
ustanawia likwidatora do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 37
Niniejszy statut został uchwalony przez załoŜycieli Chóru na zebraniu dnia 09 listopada 2007
roku i zmieniony:
1. Na Zebraniu załoŜycieli dnia 22 lutego 2008 roku,
2. Na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków dnia 21 czerwca 2009 roku.
3. Na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków dnia 4 grudnia 2009 roku.
4. Na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków dnia 09 lutego 2011 roku.
5. Na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków dnia 25 maja 2011 roku.
6. Na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków dnia 1 października 2011 roku.
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