STATUT STOWARZYSZENIA
„STOWARZYSZENIE IŃSKIE LATO FILMOWE”
tekst jednolity z uwzględnieniem zmian uchwalonych
przez Walne Zebranie Członków dnia 24 czerwca 2015 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

2.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.

3.

Stowarzyszenie może podejmować współpracę z krajowymi,
zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o tych samych lub
podobnych celach.

§ 1.
1.

„Stowarzyszenie
Ińskie
Lato
Filmowe”,
zwane
dalej
Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządowym, trwałym
zrzeszeniem o celach nie zarobkowych, działającym na podstawie
przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz
niniejszego statutu.

2.

Stowarzyszenie, dla celów współpracy z organizacjami
zagranicznymi, może posługiwać się nazwą przetłumaczoną na
odpowiedni język obcy.

3.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do
rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 6.
1.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych
organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

2.

O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1 bądź
wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością
kwalifikowaną, co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych,
biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.
§ 7.
Stowarzyszenie używa pieczęci o treści: „Stowarzyszenie Ińskie Lato
Filmowe w Ińsku” oraz wyróżniającego je znaku graficznego.

§ 2.
1.

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy i
struktury organizacyjne oraz uchwala wewnętrzne regulaminy,
dotyczące jego działalności.

2.

Stowarzyszenie może wypowiadać się w sprawach społecznych.

3.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej
członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudnić
pracowników.

4.

W celu wykonywania niektórych zadań Stowarzyszenie może
zawierać umowy cywilno-prawne z osobami fizycznymi i prawnymi.

§ 8.
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach
określonych w przepisach szczególnych.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 9.

5.

Osobom wchodzącym w skład poszczególnych organów
Stowarzyszenia przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych
wydatków, poniesionych w związku z wykonywaniem zadań
statutowych.
§ 3.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Ińsko.
§ 4.
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§ 5.

1.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej
Polskiej.

Celem Stowarzyszenia jest:
1) upowszechnianie kultury filmowej, a w szczególności
propagowanie kina o wysokich wartościach artystycznych;
2) propagowanie kina Unii Europejskiej;
3) propagowanie kina krajów Europy Wschodniej;
4) propagowanie odrębności kulturowych w kinie światowym;
5) upowszechnianie kultury filmowej wśród dzieci i młodzieży
poprzez organizowanie warsztatów oraz aktywnych form
wypoczynku;
6) propagowanie twórczości niezależnej;
7) promowanie współczesnych zjawisk artystycznych.
§ 10.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1) coroczne organizowanie festiwalu filmowego pn. „Ińskie Lato
Filmowe”;
2) prowadzenie spotkań i konferencji;
3) prowadzenie działalności wydawniczej;
4) prowadzenie działalności promocyjnej;
5) przyznawanie corocznych nagród dla najciekawszych
artystów biorących udział w Ińskim Lecie Filmowym;
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6)
7)
8)

współpracę z krajowymi i międzynarodowymi festiwalami
filmowymi, twórcami oraz organizacjami o podobnych celach
działania jak Ińskie Lato Filmowe;
gromadzenie materiałów i wydawnictw związanych z historią
oraz programem Ińskiego Lata Filmowego;
wspieranie rozwoju miejsc związanych z Ińskim Latem
Filmowym.

11) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień
artystycznych – 90.02.Z,
12) wydawanie książek – 58.11.Z,
13) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – 58.14.Z,
14) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych –
59.20.Z,
15) pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z,
16) reprodukcja zapisanych nośników informacji – 18.20.Z,
17) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży
pozostałych określonych towarów – 46.18.Z,
18) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych – 47.11.Z,
19) pozostała
sprzedaż
detaliczna
prowadzona
w
niewyspecjalizowanych sklepach – 47.19.Z,
20) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży
wysyłkowej lub Internet – 47.91.Z,
21) sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią
sklepową, straganami i targowiskami – 47.99.Z,
22) hotele i podobne obiekty zakwaterowania – 55.10.Z,
23) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego
zakwaterowania – 55.20.Z,
24) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – 56.10.A,
25) ruchome placówki gastronomiczne – 56.10.B,
26) przygotowywanie i podawanie napojów – 56.30.Z,
27) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
– 79.90.A,
28) działalność w zakresie informacji turystycznej – 79.90.B,
29) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie
indziej niesklasyfikowana – 79.90.C,
30) działalność fotograficzna – 74.20.Z,
31) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie
indziej niesklasyfikowana – 63.99.Z,
32) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z
wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – 77.40.Z,
33) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania –
74.10.Z,
34) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie
indziej niesklasyfikowana – 94.99.Z.

§ 11.
1.

W ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenie prowadzi
odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, o której
mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873), w szczególności:
1) propagowanie efektywnych i nowych form, metod i technik
edukacji i komunikacji, adresowanych do wszelkich grup
społecznych;
2) podnoszenie stanu świadomości społecznej co do potrzeby
promocji edukacji, wykształcenia, kultury i tradycji;
3) udzielanie pomocy rzeczowej, finansowej i intelektualnej
inicjatywom prowadzonym przez fundacje, stowarzyszenia,
osoby fizyczne w zakresie kultury;
4) organizowanie i wspieranie finansowe, rzeczowe lub
organizacyjne wymiany doświadczeń w dziedzinach objętych
celami Stowarzyszenia, w kraju i zagranicą, w tym
organizowanie konferencji i seminariów;
5) rozwijanie i upowszechnianie wiedzy w zakresie objętym
celami Stowarzyszenia;
6) organizowanie działalności informacyjnej i wydawniczej w
zakresie objętym celami Stowarzyszenia;
7) prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku
publicznego w zakresie wykonywania zadań należących do
sfery zadań publicznych, w szczególności:
a) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych;
b) inicjowanie przedsięwzięć w dziedzinie nauki, edukacji,
oświaty i wychowania;
c) inicjowanie przedsięwzięć w dziedzinie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i tradycji;
d) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
e) promocja i działalność wolontariatu.

2.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na
zasadach ogólnych określonych w odrębnych przepisach, z której
dochód w całości przeznaczony będzie na realizacje celów
statutowych.

3.

Stowarzyszenie może podejmować działalność gospodarczą w
następującym zakresie:
1) działalność związana z projekcją filmów – 59.14.Z,
2) działalność agencji reklamowych – 73.11.Z,
3) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele
reklamowe w radio i telewizji – 73.12.A,
4) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w
mediach drukowanych – 73.12.B,
5) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele
reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – 73.12.C,
6) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele
reklamowe w pozostałych mediach – 73.12.D,
7) pozostała
sprzedaż
detaliczna
prowadzona
w
niewyspecjalizowanych sklepach – 47.19.Z,
8) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i
programów telewizyjnych – 59.13.Z,
9) działalność obiektów kulturalnych – 90.04.Z,
10) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie
indziej nie sklasyfikowana – 79.90.C,

Rozdział III
Członkowie

§ 12.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) Członków Zwyczajnych,
2) Członków Wspierających,
3) Członków Honorowych.
§ 13.
1.

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel
polski, jak również cudzoziemiec, bez względu na miejsce
zamieszkania, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
akceptujący cele Stowarzyszenia.

2.

Członkiem Wspierającym mogą być instytucje regionalne oraz inne
osoby prawne, deklarując pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia,
a w szczególności pomoc finansową. Do członków wspierających
stosuje się postanowienia niniejszego statutu, dotyczące członków,
tylko w zakresie przewidzianym w tych postanowieniach. Osoba
prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
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3.

Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła
wybitny wkład w rozwój Stowarzyszenia lub w inny szczególny
sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

2)
3)

wystąpienia ze Stowarzyszenia,
wykreślenia z listy członków.

2.

Oświadczenie o wystąpieniu ze Stowarzyszenia członek składa
Zarządowi na piśmie.

3.

Pozbawienie członkostwa przez wykreślenie z listy członków może
nastąpić, jeżeli członek:

§ 14.
1.

Przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia oraz w
poczet Członków Wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia
na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej imię
i nazwisko (firmę), datę urodzenia, miejsce zamieszkania (siedzibę),
oświadczenie o przystąpieniu oraz – gdy chodzi o osoby prawne –
zakres deklarowanej Stowarzyszeniu pomocy.

2.

Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o
przyjęciu.
O
podjęciu
uchwały
Zarząd
powiadamia
zainteresowanego.

3.

Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli
dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego
członkami z chwilą wpisu Stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń
Krajowego Rejestru Sądowego.

4.

1)
2)
3)
4.

Uchwałę o wykreśleniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Od
uchwały tej członek może się odwołać w ciągu 30 dni od dnia jej
doręczenia, wraz z uzasadnieniem, do Walnego Zebrania Członków.

5.

Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do
Członków Wspierających.

6.

Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się
odpowiednio zasady określone w ust. 3.

Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na
wniosek Zarządu. O podjęciu uchwały Zarząd powiadamia
zainteresowanego.

Rozdział IV
Władze i organizacja Stowarzyszenia
Dział I
Postanowienia ogólne

§ 15.
1.

Członkowie Stowarzyszenia maja prawo:
1)
2)
3)

brać udział w Walnym Zebraniu Członków,
wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski w sprawach
związanych z celami i działalnością Stowarzyszenia, żądać
informacji o sposobie ich załatwienia,
brać udział – na zasadach określonych przez organizatorów
– w konferencjach, szkoleniach i innych formach działalności
Stowarzyszenia.

4)

2.

Postanowienia ust. 1 pkt 3 i 4 stosuje się również do Członków
Wspierających i Honorowych, ponadto członkowie Ci mogą
uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków
bez prawa brania udziału w podejmowaniu uchwał.
§ 16.

1.

§ 18.
1.

Władzami Stowarzyszenia są:
1)
2)
3)

troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia,
uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
stosować się do statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
opłacać regularne składki oraz w wypadku członków
wspierających – spełnić inne zadeklarowane świadczenia na
rzecz Stowarzyszenia.

2.

Wysokość składki rocznej uchwala Walne Zebranie Członków.

3.

Członkowie Honorowi zwolnieni są od obowiązku opłacania składek
członkowskich.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

3.

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne
Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, chyba, że więcej niż
połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu Członków
opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.

4.

Zespołem opiniodawczym Stowarzyszenie jest Rada Artystyczna.
§ 19

1.

2)
3)
4)

2.
1)

śmierci członka,

Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek
1)

§ 17.
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

Walne Zebranie Członków,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna.

2.

Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są:
1)
2)
3)
4)

1.

nie spełnia wymagań ustawowych,
zalega z płatnością składek przez jeden rok i, mimo
skutecznego wezwania, świadczenia nie spełnia,
w sposób zawiniony narusza inne obowiązki statutowe.

upływu kadencji, przy czym za koniec kadencji określonej
w § 18 ust. 3, uważa się złożenie sprawozdania na
Walnym Zebraniu Członków, na którym dokonuje się
wyboru nowych władz,
ustania członkostwa w Stowarzyszeniu z chwilą podjęcia
uchwały przez Zarząd,
zrzeczenia się mandatu w tych władzach,
odwołania przez Walne Zebranie Członków, z tym, że w
odniesieniu do członków Komisji Rewizyjnej może to
nastąpić bezwzględną liczbą głosów.

W wypadku nie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium, wniosek
o jego odwołanie może zgłosić każdy członek biorący udział w
Walnym Zebraniu Członków, chociażby sprawa ta nie była
umieszczona w porządku obrad.
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3.

4.

Członek Komisji Rewizyjnej nie może być pozbawiony członkostwa
przez wykreślenie z listy członków, z wyjątkiem wypadku nie
spełnienia wymagań przewidzianych w statucie lub w ustawie, o
której mowa w § 1 ust. 1 statutu.
Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia, których członkostwo ustało, wchodzą do końca
kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno
największe liczby głosów. Kooptacja nie może dotyczyć więcej niż
połowy składu tych organów.

przed tym terminem. W przypadku zmian w statucie do
zawiadomienia należy dołączyć treść proponowanych zmian.
5.

Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie
Członków zmieniony.

6.

Obrady Walnego Zebrania Członków otwiera Prezes Zarządu, a
prowadzi
wybrany
spośród
członków
Stowarzyszenia
Przewodniczący.

7.

Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie
Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.

Dział II
Walne Zebranie Członków

§ 22.
Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał bez
względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.

§ 20.
1.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i
Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi i Komisji
Rewizyjnej absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
rozpatrywanie odwołań od uchwał o wykreśleniu z listy
członków w wypadku przewidzianym w § 17 ust. 4 i 6,
ustalenie wysokości składki członkowskiej oraz innych
świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek i świadczeń,
dokonywanie zmian w statucie,
decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia i
przeznaczeniu jego majątku,
nadawanie godności członka honorowego.

§ 23.
1.

Z wyjątkiem uchwał o których mowa w ust. 2, § 6 ust. 2 oraz w § 20
ust. 1 pkt 4 uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą
większością głosów, przy czym przy ich obliczaniu uwzględnia się
tylko głosy za i przeciw uchwale.

2.

Uchwały o zmianie statutu lub o rozwiązaniu Stowarzyszenia zostają
podjęte gdy opowie się za nimi co najmniej 2/3 obecnych członków.

3.

Z zastrzeżeniem § 20 ust. 2 pkt 4 uchwały są podejmowane w
głosowaniu jawnym.

Dział III
Zarząd

3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie
regulaminu obrad.
§ 21.
1.

2.

3.

4.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku, w
terminie do 30 czerwca, przez Zarząd Stowarzyszenia i jest
poświęcone w szczególności sprawom wymienionym w § 20 ust. 2
pkt 1, 2, 4 i 5.
Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 liczby członków
zwyczajnych Stowarzyszenia, określający sprawy wymagające
rozpatrzenia, Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne
Zebranie Członków. Zebranie takie może zwołać również Zarząd z
własnej inicjatywy.
Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w
ciągu 30 dni po upływie roku od daty poprzedniego Walnego
Zebrania Członków, albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania Członków w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym
mowa w ust. 2, Walne Zebranie Członków może być zwołane przez
Komisję Rewizyjną
Organ zwołujący Walne Zebranie Członków powinien powiadomić
członków zwyczajnych na piśmie lub w inny skuteczny sposób o
terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni

§ 24.
1.

Zarząd składa się z 3 do 7 członków. O składzie Zarządu
każdorazowo decyduje Walne Zebranie Członków.

2.

Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów –
członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

3.

Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po jego wyborze,
wyłaniając spośród siebie Prezesa, od jednego do trzech
Wiceprezesów i Skarbnika. Zarząd może powołać również Dyrektora
Artystycznego i Sekretarza.

4.

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia powoływanym
do kierowania wszystkimi sprawami wynikającymi z działalności
Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,
reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed
Walnym Zebraniem Członków.

5.

Zarząd wybiera spośród swoich członków 3 osobowe Prezydium.
Prezydium kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie pomiędzy
posiedzeniami Zarządu.

6.

Zasady działania Zarządu i Prezydium ustala regulamin uchwalony
przez Zarząd.
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7.

Zarząd w zależności od potrzeb powołuje doradców.

8.

Zarząd jest odpowiedzialny
Stowarzyszenia.

za

całokształt

3.

Regionalni przedstawiciele mogą uczestniczyć z głosem doradczym
w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

działalności
Dział IV
Komisja Rewizyjna

§ 25.
1.

Do zadań Zarządu należy:
1)
2)
3)
4)

kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
przyjmowanie i wykreślanie członków,
powoływanie i odwoływanie regionalnych przedstawicieli
Stowarzyszenia,
5) powoływanie Rady Artystycznej na wniosek Dyrektora
Artystycznego
6) uchwalanie preliminarza budżetowego Stowarzyszenia,
7) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
8) reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie
w jego imieniu,
9) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudnienia i zwalniania
pracowników,
10) powołanie Biura Stowarzyszenia i określenie jego składu
osobowego oraz regulaminu organizacyjnego,
11) powołanie Dyrektora Biura Stowarzyszenia spośród
członków Stowarzyszenia,
12) wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie.

§ 28.
1.

Komisja Rewizyjna
Stowarzyszenia.

2.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)

jest

organem

kontroli

wewnętrznej

kontrola przynajmniej raz w roku gospodarki finansowej
Stowarzyszenia,
kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz
sposobów zarządzania tym majątkiem przez Zarząd,
kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał
Walnego Zebrania Członków przez Zarząd,
przedkładanie
Walnemu
Zebraniu
Członków
sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi,
wykonywanie innych czynności, przewidzianych w
niniejszym statucie.

3.

Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie
regulaminu.

4.

Kontrola działalności Stowarzyszenia odbywa się co najmniej raz na
dwanaście miesięcy.

§ 26.
1.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej
jednak niż raz na kwartał. O terminie posiedzenia Zarządu
zawiadamia
się
wszystkich
członków
Zarządu
oraz
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

2.

Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie
określa regulamin Zarządu.

1.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków i wybiera ze
swojego składu Przewodniczącego, jego zastępcę i Sekretarza.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków.

2.

Uchwały są podejmowane większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków Komisji.

Dla prawomocności uchwał zarządu niezbędna jest obecność
Prezesa lub Wiceprezesa.

3.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie
członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia
oraz być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
umyślnej.

§ 29

3.

4.

5.

Uchwały zarządu winny być protokołowane w księdze protokołów.

6.

Protokoły posiedzeń podpisują wszyscy uczestnicy tych posiedzeń.
§ 27

1.

W miarę potrzeby Zarząd Stowarzyszenia może powoływać i
odwoływać regionalnych przedstawicieli Stowarzyszenia.

2.

Do zadań regionalnych przedstawicieli Stowarzyszenia należy :
1)
2)
3)
4)

reprezentowanie Zarządu Stowarzyszenia wobec
regionalnych władz rządowych i samorządowych,
propagowanie celów Stowarzyszenia w regionie,
przekazywanie Zarządowi informacji i opinii o inicjatywach
regionalnych instytucji i towarzystw działających na rzecz
rozwoju regionu,
wykonywanie innych czynności zleconych przez Zarząd w
zakresie
bieżącego
kierowania
działalnością
Stowarzyszenia.

Dział V
Rada Artystyczna

§ 30
1.

Rada Artystyczna jest zespołem opiniodawczym Stowarzyszenia
powoływanym przez Zarząd. Regulamin Rady Artystycznej określa
Zarząd.

2.

Członkami Rady Artystycznej mogą być również osoby nie będące
członkami Stowarzyszenia, z wyjątkiem Sekretarza Rady.
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3.

Członków Rady Artystycznej wskazują po uzyskaniu zgody osoby
desygnowanej fundacje i agencje rozwoju regionalnego, będące
członkami wspierającymi Stowarzyszenia przy czym każda z fundacji
i agencji może wskazać jedną osobę. Sekretarza Rady Artystycznej
powołuje Zarząd Stowarzyszenia.

4.

Rada Artystyczna wybiera ze swego składu Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego Rady.

jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu
łącznie, w tym Wiceprezes. Inne osoby mogą dokonywać czynności
prawnych w imieniu Stowarzyszenia wyłącznie na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

Rozdział VI
Przepisy końcowe

§ 33

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

1.

Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o
rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków
wymaga kwalifikowanej większości głosów 2/3, przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 31
1.

Majątek Stowarzyszenia
nieruchomości.

i

2.

2.

Majątek Stowarzyszenia powstaje z wpisowego i składek
członkowskich, darowizn, spadków, zapisów i subwencji, dochodów,
działalności statutowej i działalności gospodarczej. Dochody
z działalności gospodarczej są przeznaczone wyłącznie na realizację
działalności statutowej.

Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie
Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania
Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w
porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia
określonego w § 21 ust. 4 należy załączyć projekty stosownych
uchwał.

3.

Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia mogą być
przechowywane wyłącznie na koncie bankowym Stowarzyszenia, w
kasie Stowarzyszenia oraz lokatach, w postaci obligacji itp.

Podejmując uchwałę o rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie
Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz
przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

4.

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia,
nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie
przepisy ustawy, o której mowa § 1 ust. 1 statutu.

3.

4.

fundusze,

ruchomości

Majątek Stowarzyszenia nie może być przeznaczany na:
1)

2)

3)

4)

5.

stanowią

udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań w
stosunku do członków Stowarzyszenia, członków jego
władz lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy
pozostają w związku małżeńskim 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 dalej
„osobami bliskimi”;
przekazywanie na rzecz członków Stowarzyszenia,
członków jego władz lub pracowników oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
wykorzystywanie przez członków Stowarzyszenia,
członków jego władz lub pracowników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika
ze statutowego celu Stowarzyszenia;
zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od
podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie jego władz lub pracownicy
oraz ich osób bliskich.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość
według obowiązujących przepisów.
§ 32

1.

Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd.

2.

Do reprezentowania i zaciągania zobowiązań majątkowych oraz
składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważniony
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