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STATUT  

SŁUBICKIEGO TOWARZYSTWA MUZYCZNEGO 

  

ROZDZIAŁ I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1. 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „SŁUBICKIE TOWARZYSTWO  MUZYCZNE w dalszej części 
statutu zwane Towarzystwem. 

2. Słubickie Towarzystwo Muzyczne może używać nazwy skróconej STM. 

3. Nazwa Towarzystwa jest prawnie zastrzeżona. 

§ 2. 

Towarzystwo działa na podstawie niniejszego statutu i przepisów ustaw: „Prawo o stowarzysze-
niach” ( Dz. U. Nr 20 z dnia 07 kwietnia 1989r. poz. 104 z późn.zm.) oraz „Ustawa o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie” (Dz. U. Nr 96 z dnia 29 maja 2003 poz. 873 z późn.zm.) 
i posiada osobowość prawną.  

§ 3. 

1.Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.  

2 .Dla realizowania swych celów może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Pol-
skiej z poszanowaniem tamtejszego prawa.   

3. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Słubice. 

§ 4 

1. Towarzystwo ma prawo używania pieczęci i logo. 
2. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd Towarzystwa. 

 
§ 5 

1. Towarzystwo swoją działalność opiera na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich 
działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura. 
2.Towarzystwo może zawierać umowy zlecenia i umowy o dzieło z osobami także będącymi człon-
kami Towarzystwa. 
3.W przypadku zawierania umów o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło umowy te podpisuje Pre-
zes i Skarbnik lub Wiceprezes i Skarbnik 
4.Członkom Towarzystwa może przysługiwać zwrot kosztów oraz wydatków poniesionych w trakcie 
realizacji zadań wyznaczonych przez Towarzystwo lub wykonywania obowiązków związanych z 
pełnieniem funkcji w Organach Towarzystwa (Zarząd i Komisja Rewizyjna). 
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§ 6 

Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą odpłatną i nieodpłatną, z tym, że zyski z działalno-
ści gospodarczej przeznaczane są na realizację celów statutowych Towarzystwa.  

 
§ 7 

Towarzystwo może otrzymywać dotacje na realizacje zadań publicznych według zasad określonych 
w odrębnych przepisach. 

 

Rozdział II 

Cele i sposoby ich realizacji 

§ 8 

Celami towarzystwa są: 

1. Prowadzenie działalności statutowej Społecznej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Mu-
zycznej I st. w Słubicach, Ogniska Muzycznego oraz wspieranie działalności Państwowej Szkoły 
Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki w Słubicach,  

2. Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania 
i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i mło-
dzieży, a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej. 

3. Wspieranie uczniów utalentowanych i odnoszących sukcesy artystyczne. 
4. Popularyzacja nauk związanych z muzyką.  
5. Podtrzymywanie oraz upowszechnianie tradycji narodowej i pielęgnowanie kultury polskiej 
6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz wszystkimi osobami, instytucjami pracującymi 

na rzecz upowszechniania kultury muzycznej dzieci oraz ich rozwoju i edukacji. 
7. Prowadzenie działalności edukacyjnej i artystycznej w zakresie rozwoju i promocji kultury i 

sztuki. 
8. Ubieganie się o dotacje z funduszy rządowych, samorządowych i unijnych.  

 

§ 9 

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez: 

1. Prowadzenie Społecznej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Słubi-
cach oraz Ogniska Muzycznego. 
2. Organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży. 
3  Prowadzenie zajęć umuzykalnienia dzieci i młodzieży. 
4. Organizowanie imprez kulturalnych. 
5. Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację 
wyjazdów, warsztatów, prelekcji. 
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6. Organizowanie, propagowanie i uczestniczenie w  konferencjach, seminariach, szkoleniach, kur-
sach i wykładach dla rodziców, nauczycieli, terapeutów, dzieci i młodzieży. 
7. Publikacje czasopism, broszur związanych z celami Towarzystwa. 
8. Fundowanie stypendiów. 
9. Udzielanie porad, informacji i  konsultacji w zakresie edukacji muzycznej oraz szkolnictwa arty-
stycznego. 
10. Organizację kursów muzycznych i warsztatów dla uczniów utalentowanych. 
11. Finansowanie kursów muzycznych, zakupu instrumentów, pomocy naukowych oraz wyjazdów 
do ośrodków kultury. 
12. Organizowanie imprez, koncertów mających na celu promocję działalności statutowej Towarzy-
stwa. 
13. Współpracę międzyregionalną i międzynarodową. 
14. Współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi. 
15. Współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi. 
16. Organizowanie działań promujących i reklamujących dokonania i działalność Społecznej Niepu-
blicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Słubicach oraz Ogniska Muzycznego w 
Słubicach, województwa lubuskiego oraz regionu i kraju.  
17. Organizowanie działań mających na celu uzyskiwanie środków pieniężnych i rzeczowych od za-
kładów pracy, osób fizycznych i z innych źródeł. 
18. Pozyskiwanie środków na realizacji celów statutowych poprzez zbiórki publiczne oraz własną 
działalność. 
19. Organizacja imprez dla ośrodków z osobami niepełnosprawnymi oraz pomocy społecznej. 
20.  Włączanie się w działania instytucji społecznych, kulturalnych i religijnych. 
21. Tworzenie programów współpracy międzynarodowej, wymiany między szkołami w szczególno-
ści poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji. 
22. Pozyskiwanie sponsorów na organizację koncertów.  
23. Występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem różnych instytucji, organizacji i stowa-
rzyszeń.  
24. Gromadzenie środków materialnych i niematerialnych na finansowanie realizacji celów statuto-
wych. 
25. Promowanie sponsorów i darczyńców Towarzystwa. 
26. Gromadzenie literatury i informacji w dziedzinie rozwoju kultury muzycznej. 

 

Rozdział III 

Członkowie Towarzystwa ich prawa i obowiązki 

§ 10 

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 

1.  Członków zwyczajnych. 
2.  Członków wspierających. 
3.  Członków honorowych. 
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§ 11 

1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.  
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa. 

§ 12 

1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 
wyrażający chęć przynależności i działania w ramach Towarzystwa, akceptujący jego statutowe 
cele. 

2. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd Towarzystwa w oparciu o złożoną pisemną deklarację 
członkowską i opłaconą składkę członkowską. 

3.  Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch 
miesięcy od daty złożenia deklaracji. 

§ 13 
1. Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc 

finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Towarzystwa. 
2. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu 

Towarzystwa. 
3.  Formę i rodzaj wspierania Towarzystwa członkowie wspierający ustalają z Zarządem Towarzy-

stwa. 

§ 14 

1. Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w 
działalność i rozwój Towarzystwa. 

2.  Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Zarząd. 

§ 15 

Członek zwyczajny ma prawo do: 

1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Towarzystwa. 
2. Udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Towarzystwa z głosem stanowiącym. 
3. Korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Towarzystwa. 
4. Udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo. 
5. Zgłaszania wniosków i postulatów co do działalności Towarzystwa. 
6. Udziału w zebraniach zarządu z głosem doradczym na zaproszenie zarządu. 

 
§ 16 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

1.  Brania udziału w działalności Towarzystwa i w realizacji jego celów. 
2.  Uczestniczenia w walnych zebraniach członków. 
3.  Przestrzegania statutu i uchwał władz Towarzystwa. 
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4. Regularnego opłacania składek do 31.03. każdego roku w stawce przyjętej przez Walne Zgroma-
dzenie Członków Towarzystwa. 

§ 17 

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą 
jednak brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym, poza tym posiadają takie 
prawa jak członkowie zwyczajni. 

§ 18 

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzega-
nia Statutu oraz uchwał władz Towarzystwa. 

§ 19 

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

§ 20 

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek: 

1. Dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Towarzystwa złożonej na ręce Zarządu.  
2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego. 
3. Skreślenia z listy członków Towarzystwa na podstawie uchwały zarządu w razie utraty praw  

obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku  sądu. 
4. Wykluczenia członka z Towarzystwa przez Zarząd z powodu:  

• nie przestrzegania przez członka postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzy-
stwa. 

• notorycznego nie brania udziału w pracach Towarzystwa;  
• z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobo-

wiązań przez okres jednego roku;  
• działania na szkodę Towarzystwa.  

 
§ 21 

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Towarzystwie przysługuje odwołanie do 
Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty powiadomienia. Odwołanie jest rozpatrywane 
na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 

§ 22 

Zarząd Towarzystwa jest zobowiązany do zawiadomienia członka o skreśleniu podając przyczyny 
skreślenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 
dni, od daty doręczenia stosownej uchwały. 
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Rozdział IV 

Struktura organizacyjna 

 

§ 23 

Władzami Stowarzyszenia są:  

1. Walne Zebranie Członków. 
2.  Zarząd. 
3.  Komisja Rewizyjna. 

§ 24 

1.  Członkowie władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje społecznie. 

2.  Kadencja wszystkich władz Towarzystwa (Zarządu, Komisji Rewizyjnej) trwa 4 lata, a ich wybór 
odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów (to jest 50%+1 głos ‘za’ w obec-
ności minimum połowy liczby Członków). 

3.  Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i odbywają się w trybie jawnym. 

4.  W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Towarzystwa w trakcie kadencji, 
skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzy-
skanych głosów. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało 
więcej niż 6 miesięcy, zwykłą większością głosów. 

 

Walne Zebranie Członków 

§ 25 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków co najmniej 
na 14 dni przed terminem zebrania pocztą e-mail bądź poczta tradycyjną. 

3. Walne Zebranie wybiera Prezesa oraz – bez określania ich funkcji, pozostałych członków Zarządu. 

4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.  

§ 26 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia, 

2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

3. uchwalanie Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków, 
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4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

5. wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, 

6. uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia, 

7. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania do działania innych organizacji, 

8. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 

9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez Członków Stowarzyszenia, 

10. rozpatrywanie skarg i wniosków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.  

 

Zarząd Towarzystwa 

§ 27 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1. Kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa. 

2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Towarzystwa. 

3. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.  

4. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz. 

5. Zwoływanie Walnego Zebrania i składanie sprawozdania z działalności za minioną kadencję.  

6. Ustalanie budżetu Towarzystwa i zarządzanie majątkiem. 

7. Występowanie z wnioskiem o nadanie honorowego członkostwa. 

8. Sporządzanie i przekazywanie do zatwierdzenia Komisji Rewizyjnej rocznych sprawozdań ze 

swojej działalności i działalności finansowej Towarzystwa.  

9. Ustalanie regulaminu pracy Zarządu.  

10. Podejmowanie uchwał w sprawach Towarzystwa nie zastrzeżonych do kompetencji innych orga-

nów. 

11. Organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej. 

12. Określanie szczegółowych kierunków działania. 

13. Przyjmowanie i skreślanie członków. 

14. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej. 

15. Ustalenie wzorów pieczęci i logo. 

16. Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Towarzystwa. 

 

§ 28 
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1. Zarząd składa się z 2-5 członków, w tym Prezesa, Wiceprezes, Skarbnik, Sekretarza oraz członek. 

2. Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika członkowie Zarządu wybierają spośród siebie na 
pierwszym posiedzeniu Zarządu  po Walnym  Zebraniu na którym zostali wybrani na członków Za-
rządu. 

3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. 

4. Utrata mandatu członka Zarządu przed upływem kadencji następuje w przypadku: 

• odwołania na mocy uchwały Walnego Zebrania; 
• zrzeczenia się mandatu członka Zarządu; 
• ustania członkostwa Towarzystwa. 

 5. Pracami Zarządu kieruje Prezes lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem Zarządu. 

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy. 

7. Do reprezentowania Towarzystwa na zewnątrz upoważnieni są Prezes Zarządu  lub Wiceprezes. Do 
zaciągania zobowiązań finansowych i majątkowych upoważnieni są łącznie Prezes Zarządu i Skarbnik 
lub Wiceprezes i Skarbnik. 

8. Zarząd do prowadzenia spraw Towarzystwa może tworzyć biuro i zatrudniać pracowników. 

9. Zarząd może powoływać swych pełnomocników do specjalnych zadań. 

10. Członkowie Zarządu mogą dobrowolnie ustąpić z pełnionej przez siebie funkcji. Wniosek o ustą-
pienie musi przyjąć Prezes Zarządu. 

11. Wniosek Prezesa Zarządu o ustąpienie przyjmuje Zarząd Towarzystwa. 

12. Wyboru nowego prezesa Zarządu dokonuje Walne Zebranie Towarzystwa zgodnie z paragrafem 
24 ust 4 Statutu.  

13. Zarząd poprzedniej kadencji działa do chwili ukonstytuowania się nowego Zarządu. 

14. Członkowie Zarządu poprzedniej kadencji mogą być wybrani na kolejną kadencję oraz pełnić te 
same funkcje. 

§ 29 

W przypadku skreślenia, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu w trakcie kadencji, skład osobowy 
Zarządu jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie głosowania przez Walne Zebrania Członków na 
nieobsadzone stanowisko.  

Komisja Rewizyjna 

§ 30 

1.  Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego 
działalnością. 

2. Komisja Rewizyjna liczy od 2 do 4 osób.  
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3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący wybrany spośród członków Komisji w głosowaniu jaw-
nym. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w sto-
sunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia i nie byli skazani prawo-
mocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. 
Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący. 

6. Posiedzenie Komisji należy zwołać także na wniosek Zarządu w terminie 14 dni od daty otrzymania 
wniosku. 

7. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.  

§ 31 

W przypadku skreślenia, rezygnacji lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w trak-
cie kadencji, skład osobowy Komisji Rewizyjnej jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie głoso-
wania przez Walne Zebrania Członków na nieobsadzone stanowisko.  

§ 32 

Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:   

1.  Nadzorowanie działalności Zarządu. 

2. Przeprowadzanie szczegółowej kontroli działań zarządu  

3. Ocena pracy Zarządu, w tym odpowiedzialność za poprawność sprawozdania finansowego wyni-

kająca z ustawy o rachunkowości.  

4.  Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Zarządu Towa-

rzystwa. 

5. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi.  

6. Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczyn-

ności. 

7. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 

Rozdział V 

Majątek i Fundusze Towarzystwa 

§ 33 

Środki na działalność Stowarzyszenia pochodzą z: 

a) dotacji budżetowych i pozabudżetowych,  

b) subwencji,  
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c) darowizn, 

d) spadków oraz zapisów,  

e) inne wpływy.  

§ 34 

Środki pieniężne przechowywane są na rachunku bankowym, a środki rzeczowe w siedzibie Stowa-
rzyszenia. 

§ 35 

1. Ewentualne zyski, wynikające z działalności Stowarzyszenia, mogą być użyte tylko w ramach dzia-
łalności statutowej. 

2.Członkowie Stowarzyszenia nie uczestniczą w zyskach. 

§ 36 

1. Funduszami i majątkiem Towarzystwa zarządza Zarząd . 

2. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest 
Prezes stowarzyszenia i Skarbnik lub Wiceprezes i Skarbnik. 

3.Stowarzyszenie może zakładać odrębne Fundusze celowe, na które przekazywane będą środki po-
chodzące od sponsorów oraz z których składniki majątkowe będą przeznaczane na cele wskazane 
przez tych sponsorów. 

§ 37 

1.Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Towarzystwo lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem 
Stowarzyszenia w stosunku do: 

a)członków Stowarzyszenia i jego organów, 

b)pracowników Stowarzyszenia, 

c)małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej,krewnych lub powi-
nowatych w linii bocznej do drugiego stopnia, 

d)osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.  

§ 38 

1. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w § 37 ust. 1 pkt 
a) - d), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich. 

2.Zabronione jest wykorzystywanie majątku Towarzystwa na rzecz osób, o których mowa w § 37 ust. 
1 pkt a) - d) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpo-
średnio wynika ze statutowego celu Towarzystwa. 
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3.Zabronione jest kupowanie przez Towarzystwo na szczególnych zasadach towarów lub usług od 
podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. § 37 ust.1 pkt a) i b) oraz od osób, o 
których mowa w ust. 1 pkt c) i d). 

§ 39 
1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym 
realizacji jego celów statutowych. 
2.O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje 
Walne Zebranie Członków. 
 

 
Sposób Reprezentacji 

 
§ 40 

 
1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa oraz pod-
pisywania umów o zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch członków Za-
rządu – Prezes i Skarbnik.  
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis  Prezesa i Skarbnika lub Wicepre-
zesa i Skarbnika. 
 

Rozdział VI 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa 

§ 41 
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa przez Walne 
Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej po-
łowy uprawnionych do glosowania. 
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Towarzystwa mogą być przedmiotem obrad 
Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad 
Walnego Zebrania Członków. 
3. Towarzystwo uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Kra-
jowego Rejestru Sądowego.  
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie Członków określa sposób prze-
prowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 
5. Likwidatorami Towarzystwa są członkowie Zarządu, jeżeli uchwała ostatniego Walnego Zebrania 
Członków nie postanowi inaczej. 
6. Obowiązki likwidatora określa ustawa - Prawo o Stowarzyszeniach. 
7. O zmianach w Statucie Zarząd Towarzystwa zawiadamia Sąd Rejestrowy. 
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Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

§ 42 

1. Niniejszy Statut przyjęto w dniu 24.09.2020 r. Uchwałą Nr 9/2020  Walnego Zebrania Członków 
Słubickiego Towarzystwa Muzycznego. 
2. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą od dnia jego zarejestrowania w Krajowym 
Rejestrze Sądowym. 
3. Traci moc Statut Towarzystwa zatwierdzony po zmianach w dniu 13.09.2007 r.  
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy  Prawa o Stowa-
rzyszeniach (Dz.U.z2001r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami). 

 

     Słubice, 24.09.2020 r.               

                                                 

Urszula Timofiejczyk                                                     Barbara Weiser-Lada 

          ………………………………….         ………………………………… 

               (Skarbnik STM)                                                                  (Prezes STM) 
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