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STATUT
STOWARZYSZENIA NA RZECZ HISTORYCZNYCH ORGANÓW
HANSA HUMMLA W OLKUSZU
§1.
Nazwa.
Stowarzyszenie nosi nazwę „STOWARZYSZENIE NA RZECZ HISTORYCZNYCH
ORGANÓW HANSA HUMMLA W OLKUSZU”. Stowarzyszenie zostało powołane do życia w
dniu 23 kwietnia 2005 roku.
§2.
Teren działania i siedziba stowarzyszenia.
Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą stowarzyszenia jest
Olkusz. Stowarzyszenie jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Nadzór na
stowarzyszeniem należy do Starosty Powiatu Olkuskiego.
§3.
Cel stowarzyszenia
Celem stowarzyszenia jest szeroko rozumiana opieka nad zabytkowymi organami
znajdującymi się w Bazylice Mniejszej pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu,
będącymi własnością parafii rzymsko–katolickiej w Olkuszu, a w szczególności doprowadzenie
instrumentu do stanu pierwotnej świetności oraz dalsze dbanie o należyty stan instrumentu. Cele
będą realizowane przez pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych potrzebnych do
przeprowadzenia wszelkich koniecznych ekspertyz oraz renowacji instrumentu. W szczególności
stowarzyszenie prowadzić będzie wraz z parafią działalność koncertową, podejmie inicjatywy
badań naukowych w ramach programów badawczych ze środków Unii Europejskiej, Ministerstwa
Kultury i innych sponsorów.
§4.
Członkostwo.
Członkami stowarzyszenia mogą być:
a) członkowie zwyczajni
b) członkowie wspierający
c) członkowie honorowi
Członkami zwyczajnymi stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, które złożą pisemną deklarację i
zostaną przyjęte przez zarząd stowarzyszenia.
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele
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stowarzyszenia, zostaną przyjęci przez zarząd i zadeklarują pomoc materialno- finansową dla
stowarzyszenia.
Członkowie wspierający maja prawo do:
- uczestniczenia bezpośrednio lub przez swoich delegatów w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia,
- zgłaszanie wniosków i propozycji wobec stowarzyszenia,
- korzystanie z innych uprawnień określonych przez zarząd stowarzyszenia.
Członkami honorowymi mogą osoby, które mają szczególne zasługi dla stowarzyszenia.
O przyjęciu w poczet członków stowarzyszenia, jak również o ustaniu członkostwa,
decyduje zarząd stowarzyszenia na pisemny wniosek zainteresowanego. Zarząd stowarzyszenia
może w przypadku działalności członka niezgodnej ze statutem stowarzyszenia podjąć uchwałę o
skreśleniu go z listy członków stowarzyszenia. Decyzja wraz z uzasadnieniem zostaje na piśmie
doręczona zainteresowanemu.
§5.
Prawa i obowiązki członków stowarzyszenia.
Członkowie stowarzyszenia mają prawo do czynnego uczestnictwa w realizacji jego celów,
a w szczególności do uczestnictwa w walnych zebraniach stowarzyszenia z biernym i czynnym
prawem wyborczym, przyjmowania sprawozdań komisji rewizyjnej, udzielania absolutorium
zarządowi, uchwalania zmian w statucie stowarzyszenia, uczestnictwa we wszystkich ważnych
wydarzeniach. Członkowie stowarzyszenia mają obowiązek regularnego wpłacania składek
członkowskich w wysokości i trybie ustalonym przez walne zebranie.
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje przez:
- dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do zarządu
- skreślenie z listy członków uchwałą zarządu w przypadku:
- umyślnego naruszenia postanowień Statutu
- działania na szkodę stowarzyszenia
- zgonu członka
- utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku Sądu.
§6.
Władze stowarzyszenia.
Władzami stowarzyszenia są:
a – WALNE ZEBRANIE
Walne zebranie jest najwyższą władzą stowarzyszenia i może być zwyczajne lub
nadzwyczajne. Walne zebranie zwoływane jest przez zarząd. Członkowie stowarzyszenia
zawiadamiani są o terminie i miejscu zebrania co najmniej 14 dni przed terminem walnego
zebrania.
Walne zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
50% członków stowarzyszenia w pierwszym terminie lub zwykłą większością głosów w drugim
terminie. O możliwości przeprowadzenia walnego zebrania w drugim terminie w tym samym dniu
należy zawiadomić członków w zaproszeniu.
Walne zebranie podejmuje uchwały w sprawie:
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-wyboru zarządu stowarzyszenia
-wyboru trzech członków komisji rewizyjnej
-przyjęcia sprawozdania finansowego przedstawianego przez skarbnika oraz
absolutorium zarządowi
-zmiany statutu stowarzyszenia
-wniosków składanych przez członków stowarzyszenia
-wszelkich istotnych spraw dotyczących działalności stowarzyszenia
-odwołania zarządu
-rozwiązania stowarzyszenia
-uchwalania wysokości i trybu płacenia składek.

udzielania

Nadzwyczajne walne zebranie może być zwołane przez zarząd z własnej inicjatywy, na
wniosek komisji rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 20% członków stowarzyszenia w
przypadku konieczności rozpatrzenia pilnych spraw dotyczących stowarzyszenia, które może
rozstrzygnąć jedynie walne zebranie.
Nadzwyczajne wlane zebranie członków stowarzyszenia odbywa się nie później niż w ciągu
miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
W walnym zebraniu mogą brać udział osoby z głosem doradczym zaproszone przez zarząd.
b – ZARZĄD STOWARZYSZENIA
Zarząd stowarzyszenia składa się z 5 osób wybieranych przez walne zebranie spośród
członków. W skład zarządu wchodzą również z głosem doradczym proboszcz parafii św. Andrzeja
Apostoła w Olkuszu oraz aktualnie zatrudniony organista.
Zarząd składa się z:
a) Przewodniczącego
b) 2 Zastępców Przewodniczącego
c) Skarbnika
d) Sekretarza
Zarząd stowarzyszenia wybierany jest na 3-letnią kadencję.
Do zadań zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością stowarzyszenia a w
szczególności:
- reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
- wykonywanie uchwał walnego zebrania członków stowarzyszenia,
- uchwalanie okresowych polanów działania i preliminarzy budżetowych.
c – KOMISJA REWIZYJNA
1. Komisja rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej stowarzyszenia i składa się z trzech osób,
z których wybierany jest przewodniczący, zastępca i sekretarz komisji. Przewodniczący komisji
rewizyjnej ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach zarządu stowarzyszenia z głosem doradczym.
2. Członkowie komisji rewizyjnej:
- nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa
lub podległości z tytułu zatrudnienia
- nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwo z winy umyślnej
- nie mogą pełnić żadnej funkcji we władzach stowarzyszenia i nie mogą być jego pracownikami.
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3. W razie wygaśnięcia członkostwa lub ustąpienia członka komisji rewizyjnej przed upływem
kadencji, na jego miejsce wchodzi osoba, która uzyskała w wyborach kolejną co do wielkości liczbą
głosów.
Do zadań komisji rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku rozrachunkowym całokształt działalności finansowej i
gospodarczej stowarzyszenia.
2. Kontrola działalności zarządu pod kątem zgodności ze statutem oraz kontrola realizacji uchwał
walnych zebrań.
3. Złożenie sprawozdania z kontroli na walnym zebraniu członków Stowarzyszenia.
4. Przedstawienie zarządowi uwag i wniosków pokontrolnych.
5. Zgłaszanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.
6. Komisja rewizyjna ma dostęp do wszelkich ksiąg i dokumentów Stowarzyszenia.
7. W czynnościach rewizyjnych Komisji może uczestniczyć Skarbnik lub inny członek zarządu.
8. Przewodniczący może uczestniczyć w posiedzeniu zarządu z głosem doradcy.
§7.
Sposób reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych.
Zarząd Stowarzyszenia reprezentuje interesy stowarzyszenia. Rozstrzyga w ramach statutu o
wydatkowaniu środków stowarzyszenia oraz we wszystkich innych sprawach nie objętych
niniejszych statutem.
Uchwały podejmowane przez zarząd są ważne, jeśli zostały podjęte w obecności
przynajmniej 3 Członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego oraz obecność skarbnika na posiedzeniu. Dla ważności oświadczenie woli, pism
i dokumentów w sprawach finansowych i majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy
Prezesa i skarbnika Stowarzyszenia.
Walne zebrania i posiedzenia zarządu muszą być protokołowane i podpisane przez
przewodniczącego zarządu oraz jednego z członków zarządu.

§8.
Majątek stowarzyszenia.
Majątek stowarzyszenia pochodzi z:
- składek członkowskich,
- darowizn, spadków, zapisów, oraz ofiarności publicznej
- z dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
- odpłatnej działalności pożytku publicznego
- ze środków uzyskanych od instytucji, organizacji rządowych, samorządowych i pozarządowych
- z dotacji i subwencji
- z innych wpływów
Wysokość składek członkowskich ustalana jest przez walne zebranie. Rokiem obrachunkowym i
sprawozdawczym stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
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§9.
Majątek stowarzyszenia.
Zabrania się:
- udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do
jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w
związku małżeńskim lub w stosunku pokrewieństwa oraz powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki, kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,
- przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
- wykorzystania majątku na rzecz członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunków do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia
- zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
§10.
Sposób rozwiązania Stowarzyszenia.
Rozwiązanie stowarzyszenia następuje na walnym zgromadzeniu na wniosek zarządu lub na
wniosek co najmniej 20% członków z ważnych przyczyn uzasadniających jego rozwiązanie.
Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmowana jest większością 2/3 głosów w obecności co
najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
§11.
Zmiany Statutu.
Zmiana Statutu stowarzyszenia następuje uchwała walnego zebrania członków
stowarzyszenia.
Uchwałę o zmianie Statutu stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
większością 2/3 głosów przy połowie uprawnionych do głosowania.
§12.
Postanowienia końcowe.
W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o
stowarzyszeniach.
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