Załącznik do Uchwały Nr 1
Członków ZałoŜycieli
z dnia 23.11.2000r.

Statut
Powiatowego Stowarzyszenia
Animatorów Kultury

I.

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Powiatowe Stowarzyszenie Animatorów Kultury zwane dalej „Stowarzyszeniem”
działa w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.
Nr 20, poz. 104) z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 14, poz.86 z 1990r.)
2. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę: „Powiatowe
Stowarzyszenie animatorów Kultury w Łosicach”.
3. W swej działalności Stowarzyszenie kieruje się obowiązującym prawem.

§ 2.

1. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie moŜe
prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
3. Stowarzyszenie moŜe współpracować i być członkiem innych organizacji krajowych,
zagranicznych i międzynarodowych o podobnych załoŜeniach programowych.
4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łosice.
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§ 3.

1. Stowarzyszenie moŜe uŜywać symboli, odznak i pieczęci według wzorów ustalonych
przez Zarząd Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Stowarzyszenie moŜe ustanawiać wyróŜnienia i odznaki honorowe i nadawać je
osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom oraz komitetom społecznym
zasłuŜonym dla celów realizowanych przez Stowarzyszenie oraz dla samego
Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do
prowadzenia swych spraw moŜe zatrudniać pracowników.

II.

Cele i zakres działania Stowarzyszenia

§ 4.

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i
zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców Powiatu Łosickiego oraz upowszechnianie i
promocja kultury w kraju i za granicą.

§ 5.

Do podstawowych zadań Stowarzyszenia naleŜy:

1. Organizowanie róŜnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
2. Stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów
zainteresowań, sekcji i zespołów i innych.
3. Organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych,
rozrywkowych i turystycznych.
4. Prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej.
5. Koordynacja działalności na terenie Powiatu w zakresie organizacji imprez
kulturalnych.
6. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego
zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.
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7. Prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi.
8. Stowarzyszenie będzie reprezentowało interesy członków wobec organów władzy,
administracji państwowej i samorządowej.
9. Stowarzyszenie będzie udzielało pomocy przy załatwianiu formalności związanych z
organizowaniem wystaw i plenerów.

III.

Członkowie, prawa i obowiązki członków

§ 6.

Członkami Stowarzyszenia są:
1. Członkowie zwyczajni
2. Członkowie wspierający
3. Członkowie honorowi

§ 7.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moŜe stać się osoba fizyczna, która zgłasza
chęć i moŜliwość działania w zakresie określonym niniejszym Statutem i zostanie
przyjęta przez Zarząd.
2. Członkiem stowarzyszenia moŜe zostać cudzoziemiec, bez względu na miejsce
zamieszkania.

§ 8.

1. Członkiem wspierającym moŜe zostać osoba fizyczna lub osoba prawna, w tym osoba
zagraniczna

zainteresowana

statutową

działalnością

Stowarzyszenia,

która

zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub organizacyjną i za zgodą
zostanie przyjęta do Stowarzyszenia przez Zarząd.
2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
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§ 9.

Tytuł członka honorowego Stowarzyszenia jest nadawany przez Zarząd za szczególne zasługi
dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 10.

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia:
1) mają prawo do:
a) brania udziału w Walnym Zgromadzeniu,
b) wybierania i bycia wybieranym do władz stowarzyszenia
2) mają obowiązek:
a) stosować

się

do

postanowień

Statutu,

regulaminów

uchwał

władz

Stowarzyszenia,
b) opłacać regularnie składki członkowskie
2. Członkowie wspierający Stowarzyszenie:
1) mają prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym,
2) mają obowiązek regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń
oraz przestrzegania Statut, uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi Stowarzyszenia:
1) mają prawo do:
a) udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym
b) zwolnienia z opłacania składek członkowskich.
2) mają

obowiązek

przestrzegania

Statutu,

uchwał

i

regulaminów

Stowarzyszenia.
4. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są uchwałami podjętymi przez
organ Stowarzyszenia w zakresie kompetencji statutowych.

§ 11.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji członka z przynaleŜności do Stowarzyszenia
zgłoszonej pisemnie na piśmie Zarządowi,
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2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego
będącego osobą prawną,
3) decyzji Zarządu Stowarzyszenia o usunięciu członka, podjętej większością 2/3
głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu, w głosowaniu tajnym
jeŜeli członek swoją działalnością wykazuje raŜące lub uporczywe naruszanie
prawa postanowień statutu, raŜąco narusza dobre imię Stowarzyszenia lub
działa na jego szkodę,
4) rozwiązania Stowarzyszenia,
5) zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez okres co najmniej 6
miesięcy,
6) pozbawienia godności członka honorowego.
2. W związku z ustaniem członkostwa nie przysługuje Ŝadne roszczenie do majątku
Stowarzyszenia.
3. Od decyzji Zarządu Stowarzyszenia o usunięciu członka przysługuje członkom prawo
wniesienia odwołania do Walnego zgromadzenia w terminie 30 dni od doręczenia
uchwały Zarządu wraz z uzasadnieniem. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest
wiąŜąca.

IV.

Władze Stowarzyszenia

§ 12.

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,
2) Zarząd Stowarzyszenia,
3) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu tajnym.
3. Wszelkie decyzje władz statutowych - o ile Statut nie stanowi inaczej – zapadają w
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
uprawnionych członków statutowych składu, w przypadku równej ilości głosów
decyduje głos Prezesa Stowarzyszenia. Uchwały o zmianie Statutu i rozwiązaniu
Stowarzyszenia wymagają większości 2/3 głosów ogólnej liczby zebranych przy
obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
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4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu lub komisji
Rewizyjnej w trakcie kadencji, organy te mogą uzupełnić skład o nowych członków,
nie więcej niŜ połowę składu pochodzącego z wyboru.

§ 13.

1. Walne Zgromadzenie jest najwyŜszą władzą Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia naleŜy:
1) uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
2) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) uchwalanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) udzielanie absolutorium członkom Zarządu i rozstrzyganie odwołań w sprawach
członkowskich i ich uchwał Zarządu,
6) uchwalanie budŜetu i jego rozliczanie,
7) dokonywanie zmian w Statucie,
8) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
9) ustanawianie wyróŜnień i odznak,
10) podejmowanie uchwał o przynaleŜności do innych organizacji,
11) decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia, dla których Statut nie ustala
właściwości innych władz Stowarzyszenia.

§ 14.

1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia moŜe być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne walne Zgromadzenie zwoływane jest nie rzadziej niŜ raz w roku przez
Zarząd Stowarzyszenia do dnia 31 grudnia.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
1) z inicjatywy własnej,
2) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na umotywowane pisemne Ŝądanie co najmniej połowy ogólnej listy członków
zwyczajnych.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 30 dni od daty
zgłoszenia wniosku lub Ŝądania.
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§ 15.

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
przynajmniej połowy członków w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na
liczbę członków.

§ 16.

1. Zarząd jest najwyŜszą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnym
Zgromadzeniem i kieruje on działalnością Stowarzyszenia.
2. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ raz w
kwartale.

W skład Zarządu wchodzi:
1) Prezes
2) Wiceprezes
3) Sekretarz
4) Skarbnik
4. Prezes powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Kadencja Prezesa odpowiada
kadencji Zarządu.

§ 17.

Do kompetencji Zarządu naleŜy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
2) kierowanie bieŜącą działalnością Stowarzyszenia,
3) realizacja celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
4) opracowanie i przyjmowanie projektu budŜetu, preliminarzy finansowych oraz nadzór
nad realizacją budŜetu,
5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
6) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy,
7) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
8) powoływanie komisji, zespołów roboczych oraz określenie ich zadań,
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9) zwoływanie Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia,
10) składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu
11) rozstrzyganie spraw członków Stowarzyszenie dotyczących nie przestrzegania Statutu.
Prezes Stowarzyszenia kieruje pracą Zarządu, a w razie jego nieobecności zastępuje go
Wiceprezes.
Organami doradczymi Zarządu mogą być stałe komisje.

§ 18.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej naleŜy w szczególności:
1) kontrola Zarządu pod względem przestrzegania Statutu i wykonywania uchwał
Walnego Zgromadzenia,
2) kontrola przynajmniej raz w roku gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
3) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami, Ŝądaniem
wyjaśnień i zgłaszaniem zaleceń,
4) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań oraz wniosków o udzielenie
absolutorium Zarządowi.

§ 19.

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób:
1) przewodniczącego
2) zastępcy przewodniczącego
3) sekretarza
2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym po wyborach posiedzeniu.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne
Zgromadzenie.
4. Nie moŜna piastować jednocześnie funkcji w Zarządzie i komisji Rewizyjnej.

8

V.

Majątek Stowarzyszenia

§ 20.

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, świadczeń członków
wspierających, darowizn, dotacji, spadków, dochodów z własnej działalności,
dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie moŜe równieŜ pozyskiwać fundusze na działalność statutową, poprzez
organizowanie zbiórek publicznych.
3. Stowarzyszenie moŜe ubiegać się o środki przeznaczone na działalność kulturalną z
róŜnego rodzaju fundacji i stowarzyszeń organizacji rządowych, samorządowych i
innych.

§ 21.

1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej stowarzyszenia
moŜe nabyć prawa i zaciągać zobowiązania.
2. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym dokonywania czynności prawnych
wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub
Wiceprezesa i Skarbnika. Inne osoby mogą reprezentować Stowarzyszenie oraz
zaciągać zobowiązania majątkowe w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

VI.

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 22.

1. Zmiana Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego
Zgromadzenia wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku
obrad Wlanego Zgromadzenia.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa
sposób przeprowadzenia likwidacji, podział i przekazanie majątku Stowarzyszenia
oraz wyznacza likwidatora.
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VII.

Przepisy końcowe

§ 23.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się obowiązujące przepisy
prawa.

§ 24.

Niniejszy Statut został uchwalony jednogłośnie w dniu 23.11.2000r.
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