STATUT PODLASKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW TAŃCA
Stowarzyszenie nosi nazwę Podlaskie Towarzystwo Miłośników Tańca zwane w dalszej części
Stowarzyszeniem.
Rozdział I – Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą – Prawo o stowarzyszeniach i postanowieniami niniejszego
statutu.
§2
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa przez organy ustanowione w niniejszym statucie.
§3
1.Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Białystok.
2.Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska .Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie
może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§4
Stowarzyszenie opiera swoja działalność na pracy społecznej członków. Ma prawo zatrudniać
pracowników.
§5
Stowarzyszenie ma prawo prowadzić działalność gospodarczą związaną z realizacją celów
statutowych – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§6
Stowarzyszenie ma prawo posiadania i używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§7
Stowarzyszenie ma prawo przystępowania w charakterze członka do innych stowarzyszeń i związków.
W sprawach wynikających z tytułu członkostwa podlega wówczas obowiązującym statutom i
przepisom odnośnych stowarzyszeń i związków z zachowaniem jednak swej dotychczasowej formy
organizacyjnej.

Rozdział II – Cele i zasady działania Stowarzyszenia
§8
Celem Stowarzyszenia jest propagowanie i realizowanie kształcenia artystycznego w zakresie tańca
wśród dzieci i młodzieży .
§9
Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje przez:
1.prowadzenie grupowych zajęć tanecznych z dziećmi i młodzieżą ( forma odpłatna)mających na celu:
- rozwijanie zainteresowań, uzdolnień doskonalenie umiejętności i pogłębianie wiedzy

- kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu,
- kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i
innych kultur,
- przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
2.organizowanie :
– grupowych zajęć tanecznych z różnych form tańca( forma odpłatna)
- organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji związanych z różnymi formami edukacji tanecznej
koncentrującymi się na rozwoju zdolności.
- organizowanie szkoleń konferencji i tym podobne służących upowszechnianiu tańca i jego
poprawnego stosowania
- działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniem
społecznym,
- organizowanie szkoleń, warsztatów z zakresu tańca(forma odpłatna)
- organizowanie koncertów i imprez artystycznych,
- nadawanie certyfikatów potwierdzających wiedzę i umiejętności z zakresu teorii i metodyki
nauczania tańca.
Rozdział III – Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1.Członków zwyczajnych
2.Członków honorowych
3.Członków wspierających
§11
1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel RP
Posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiony praw publicznych i akceptujący
cele Stowarzyszenia.
2.Członków zwyczajnych przyjmuje w poczet Stowarzyszenia Zarząd na podstawie pisemnej
deklaracji.
3.Członkami Stowarzyszenia mogą być pełnoletni cudzoziemcy mający zdolność do czynności
prawnych oraz posiadający miejsce zamieszkania na terenie RP, zgodnie ze statutem oraz przepisami
obowiązującymi obywateli polskich.
4.Do Stowarzyszenia wstępować mogą także cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na
terenie RP zgodnie ze statutem oraz z ustawą Prawo o stowarzyszeniach.
§12
Do Obowiązków członka zwyczajnego należy:
1.Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
2.branie aktywnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia;
3.regularne uiszczanie składek.
§13
Członek zwyczajny ma prawo do:
1.udziału w pracach Stowarzyszenia;
2.czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia;
3.udziału w i imprezach i zjazdach zgodnie z regulaminem i uchwałami władz Stowarzyszenia;
4.korzystania ze wszystkich urządzeń Stowarzyszenia w granicach określonych regulaminem;

5.wnoszenia postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia.
§14
1.Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarujące
poparcie finansowe i rzeczowe na rzecz Stowarzyszenia.
2.Członków wspierających przyjmuje w poczet Stowarzyszenia Zarząd na podstawie pisemnej
deklaracji.
3.Członek wspierający posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i
biernego prawa wyborczego.
4.Członek wspierający ma prawo do udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym(w
przypadku osób prawnych działa za pośrednictwem swoich przedstawicieli).
§15
1.Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów
Stowarzyszenia.
2.Członek honorowy Stowarzyszenia posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z
wyjątkiem obowiązku opłacania składek.
3.Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Walne Zebranie Członków.
§16
Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w przypadku:
1.utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, pozbawienia praw publicznych;
2.dobrowolnej rezygnacji;
3.skreślenia z listy członków z powodu nie brania udziału w działalności statutowej lub zaleganie z
płaceniem składek przez okres 2 lat.
4.wykreślenia w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych Stowarzyszenia.
§17
Uchwały w zakresie ustania, skreślenia lub wykluczenia członka ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w ciągu 1 miesiąca od dnia
otrzymania uchwały. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
§18
Członek, który z własnej woli wystąpił ze Stowarzyszenia ma prawo ponownego wstąpienia na
ogólnych zasadach.
Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia
§19
1.Władzami Stowarzyszenia są:
- Walne Zebranie Członków
-Zarząd
-Komisja Rewizyjna
2.Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym
bezwzględną większością głosów. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu
głosowania jawnego. W przypadku ustąpienia członka władz przed upływem kadencji Zarząd i
Komisja Rewizyjna może dokooptować nowego członka, który pełni swe funkcje do końca kadencji.
Liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków odpowiednich władz ,
pochodzących z wyboru. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością

głosów, przy obecnych co najmniej ½ liczby członków władz, z wyłączeniem spraw , co do których
statut stanowi inaczej.
§20
Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem władz Stowarzyszenia.
§21
Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd raz do roku ; członków należy zawiadamiać na
14 dni wcześniej w dowolnej formie. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane z
inicjatywy :
- Zarządu
- Komisji Rewizyjnej
-1/2 ilości uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.
§22
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej ½ liczby członków uprawnionych do głosowani w pierwszym terminie, lub bez względu na
liczbę obecnych w drugim terminie. Z zastrzeżeniem § 19 ust. 2 oraz § 35 statutu.
§23
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
-uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia,
-nadawanie godności członkom honorowym,
-rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
-przyjmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał o udzieleniu absolutorium Zarządowi ,
-podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia , sposobu przeprowadzania
likwidacji i przekazywania majątku,
-wybór 3 członków Zarządu i 3 członków Komisji Rewizyjnej,
-zatwierdzenie corocznych bilansów, przyjmowanie sprawozdań z wykonania budżetu,
Zatwierdzanie preliminarza budżetowego na rok następny,
-ustalanie wysokości składek członkowskich,
-uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej i Zarządu Stowarzyszenia,
-uchwalenie regulaminów Walnych Zebrań Członków,
-rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o wykluczeniu i wykreśleniu członka Stowarzyszenia,
rozpatrywanie sporów między członkami;
-podejmowanie uchwał w innych sprawach przedłożonych do rozpatrywania przez Zarząd i Komisję
Rewizyjną.
-podejmowanie uchwał dotyczących zbycia lub nabycia nieruchomości.
-podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady we wszystkich sprawach nie
zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
§24
1.Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być:
-Zwyczajne
-Nadzwyczajne
2.Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz na rok.
3.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd z inicjatywy lub na wniosek
Komisji Rewizyjnej albo 1/2 członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
4.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w terminie jednego miesiąca od zgłoszenia
żądania lub złożenia wniosku przez uprawnione organy.

5.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie w sprawach, dla których
rozstrzygnięcia zostało powołane.
§25
W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
1.Członkowie zwyczajni i honorowi z głosem stanowiącym,
2.Członkowie wspierający i zaproszeni goście z głosem doradczym.
§26
Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 osób, w tym prezesa, sekretarza i skarbnika; konstytuuje się nie
później niż 2 tygodnie po Walnym Zebraniu Członków,
§27
Do kompetencji Zarządu należy:
1.opracowywanie rocznych planów pracy, sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności
statutowej Stowarzyszenia;
2.kierowanie działalnością i majątkiem Stowarzyszenia;
3.reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
4.zwoływanie Zwyczajnych Walnych Zebrań Członków, lub Nadzwyczajnych w przypadku zaistnienia
ważnych powodów; realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
5.przyjmowanie nowych członków – zwyczajnych i wspierających, podejmowanie uchwał o ich
wykluczeniu i skreśleniu;
6.stawianie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków członkowstwa honorowego;
7.inne czynności nie przewidziane dla Walnego Zebrania Członków;
8.podejmowanie decyzji o skreśleniu i wykluczeniu członkowstwa.
§28
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż jeden raz na
kwartał. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków. W razie niewywiązywania się z realizacji postanowień statutowych Zarząd może zostać
odwołany przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Komisji Rewizyjnej.
§29
Członkiem Zarządu nie może być członek Komisji Rewizyjnej.
§30
1.Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób .
2.Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, konstytuują się nie później niż 2
tygodnie od Walnego Zebrania Członków.
§31
1.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
-kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia oraz dokonywania
oceny tej działalności;
-dokonywanie badań okresowych sprawozdań finansowych;
-składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków ze swej działalności;
-występowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
2.Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
liczby członków komisji.
Rozdział IV – Majątek Stowarzyszenia
§32
Na majątek Stowarzyszenia składają się ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§33
Fundusze Stowarzyszenia stanowią :
- składki członkowskie
- dotacje, subwencje;
- darowizny, spadki;
- zapisy i ofiarność publiczna;
- wpływy z działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenia.
§34
Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych, do zawierania umów do udzielania
pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest
współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie.
Rozdział V – Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§35
Podjęcie uchwały o zmianie statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia może nastąpić tylko przez Walne
Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 liczby członków w pierwszym
terminie lub w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
§36
W przypadku podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne
Zebranie Członków powoła Komisję Likwidacyjną.
§37
Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia zostanie przekazany na rzecz Samorządowego Ogniska
Baletowego w Białymstoku.

