Statut
Stowarzyszenia Multi.Art

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie
Multi.Art,
zwane
dalej
Stowarzyszeniem,
jest
dobrowolnym
i samorządnym związkiem osób zainteresowanych powstaniem, prezentowaniem
i promocją nowych, wartościowych faktów artystycznych, z różnych dziedzin, kierunków i
zakresów sztuki. Stowarzyszenie Multi.Art skupia twórców i organizatorów działań i prezentacji
artystycznych oraz inne osoby pragnące kształtować współczesne życie artystyczne, oraz
rozwijać i propagować inicjatywy, postawy i działania sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi
kultury.
§2
Stowarzyszenie jest organizacją obywateli polskich mających pełną zdolność do czynności
prawnych.
§3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym
uwzględnieniem Kalisza i województwa Wielkopolskiego. Dla realizowania swoich celów
statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
§4
Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Kalisz.
§5
Stowarzyszenie może współdziałać z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami
o podobnym zakresie działania oraz może być członkiem takich organizacji.
§6
O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w § 5, bądź wystąpienia z nich decyduje Walne
Zebranie Członków bezwzględną większością głosów członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§7
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§8
Celem Stowarzyszenia jest:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Wspieranie rozwoju lokalnej kultury i sztuki oraz wszelkich działań twórczych.
Zrzeszanie osób zainteresowanych powstawaniem, prezentowaniem oraz promocją
nowych idei i form kreacji artystycznych i kulturalnych.
Działanie na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji ziemi
kaliskiej, Wielkopolski i Polski.
Wspieranie członków Stowarzyszenia w realizacji działań artystycznych.
Popularyzowanie dorobku twórczego i artystycznego twórców ziemi kaliskiej.
Organizowanie i wspieranie wszechstronnej pomocy dla zespołów, twórców,
wykonawców, dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznej zamieszkałych bądź w inny
sposób związanych lub zaprzyjaźnionych z Kaliszem.
Działanie na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu kaliskiego
i Wielkopolski.
Integracja społeczności lokalnej.
Stwarzanie warunków do wymiany doświadczeń, tworzenia projektów oraz współpracy
z artystami z innych regionów Polski i Europy.

§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Organizowanie działań artystycznych: festiwali, wystaw, projektów, plenerów,
pokazów, projekcji, spektakli, koncertów, warsztatów artystycznych, spotkań,
sympozjów, wykładów dotyczących sztuki.
Współpracę z innymi instytucjami, ośrodkami i organizacjami artystycznymi
działającymi w mieście, kraju i świecie.
Współpracę ze środkami masowego przekazu w sprawach dotyczących popularyzacji i
promocji działań Stowarzyszenia.
Angażowanie
liderów
życia
gospodarczego,
politycznego,
naukowego
i kulturowego w inicjatywy wspierające działania Stowarzyszenia.
Wydawanie książek, czasopism i broszur związanych z celami Stowarzyszenia.
Współpracę z organami administracji rządowej, samorządu gminnego, powiatowego i
wojewódzkiego oraz z instytucjami państwowymi, Unii Europejskiej, pozarządowymi,
podmiotami gospodarczymi i innymi organizacjami w zakresie:
a) stwarzania warunków ułatwiających powstawanie sztuki;
b) kształtowania opinii o potrzebie i znaczeniu aktywności artystycznej;
c) występowania w sprawach wspierania statutowych celów.
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Rozdział III
Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia
§ 10
Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych.
§ 11
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
§ 12
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
§ 13
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do
czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży pisemną deklarację
członkowską zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
§ 14
Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, nie później niż w ciągu trzech
miesięcy od daty złożenia deklaracji.
§ 15
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna, instytucja, organizacja
społeczna oraz organy administracji rządowej i samorządowej, które popierając cele
Stowarzyszenia deklarują współpracę i pomoc.
§ 16
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, osoba prawna, instytucje, organizacje etc.
szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia.
§ 17
Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków na wniosek
Zarządu.
§ 18
Nadanie godności członka wspierającego następuje przez uchwałę Zarządu na wniosek
przynajmniej dwóch członków zwyczajnych, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty
złożenia wniosku.
§ 19
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
1.
2.
3.

Swoją postawą i działaniem przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.
Dbać o jego dobre imię.
Aktywnie działać w realizacji zamierzeń organizacyjnych, programowych
i finansowych, wynikających z postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
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4.
5.

Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
Członkowie wspierający zobowiązani są do regularnego wywiązywania się
z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie statutu,
regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 20
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia,
w szczególności:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania
Stowarzyszenia
Korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności
Zrzeszać się w grupy, zespoły i inne jednostki organizacyjne powołane do realizacji
zamierzeń Stowarzyszenia.
Korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego.
Uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z prawem głosowania
i zgłaszania członków.
Członek honorowy korzysta z wszystkich praw członka zwyczajnego, oprócz czynnego i
biernego prawa wyborczego.
Członek wspierający osobiście lub poprzez swojego przedstawiciela korzysta
z praw członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 21
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje poprzez:
a) skreślenie z listy członków Stowarzyszenia na skutek pisemnej rezygnacji
złożonej na ręce Zarządu;
b) śmierć członka;
c) utratę osobowości prawnej przez osoby prawne.
2. Wykluczenie członka Stowarzyszenia przez Zarząd może nastąpić na skutek:
a) działalności sprzecznej ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia;
b) braku aktywnej działalności i uczestnictwa w zebraniach oraz w pracach
Stowarzyszenia;
c) działalności na szkodę Stowarzyszenia;
d) utratę praw publicznych;
e) na wniosek Komisji Rewizyjnej.
§ 22
Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania Członków, które powinien złożyć co najmniej 7 dni przed
Walnym Zebraniem. Uchwała Członków Walnego Zebrania jest ostateczna.
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Rozdział IV
Struktura organizacyjna
§ 23
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna.
2. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, zwoływane w trybie
zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
3. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, a sprawozdawczo-wyborcze
co 4 lata. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu
obrad.
Nadzwyczajne
Walne
Zebranie
Członków
zwołuje
się
w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek:
a) Zarządu
b) Komisji Rewizyjnej
c) 1/4 liczby członków Stowarzyszenia.
4. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia
członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
6. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, wyznaczonym
w tym samym dniu, 30 minut po zakończeniu pierwszego. W takim wypadku uchwały zapadają
zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
8. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
9. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
10. Wybory Władz odbywają się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów
obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
11. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów przy obecności minimum trzech członków Zarządu. W przypadku równowagi głosów
decydujący jest głos prezesa Zarządu.
12. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym bezwzględną
większością głosów.
13. W razie zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ich uzupełnienie może
nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład
uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 2 członków Zarządu i jednego
członka Komisji Rewizyjnej.
§ 24
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1.
2.

Uchwalenie i zmiana statutu Stowarzyszenia.
Wybór w glosowaniu (spośród członków zwyczajnych) władz i organów kontrolnych
Stowarzyszenia, w tym:
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

a) 5 – osobowego składu Zarządu;
b) 3-osobowego składu Komisji Rewizyjnej.
Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji
Rewizyjnej.
Zatwierdzanie do realizacji projektów przedsięwzięć programowych.
Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu.
Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
Podejmowanie innych ważnych uchwał wymagających decyzji Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia.
Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach, nie zastrzeżonych do kompetencji
innych organów.

§25
1. Zarząd składa się z 5-ciu osób i na pierwszym posiedzeniu dokonują one wyboru spośród siebie
prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka Zarządu.
2. Do kompetencji Zarządu należy kierowanie działalnością Stowarzyszenia w okresie trwania
kadencji, a w szczególności:
a)
b)
c)

d)

e)
f)
g)
h)
i)

reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
współpraca z organami rządowej administracji ogólnej oraz władzami
samorządowymi, oraz innymi organizacjami i instytucjami w sprawach
dotyczących Stowarzyszenia;
organizacja działalności programowej Stowarzyszenia, w tym przyjmowanie i
opiniowanie
na
podstawie
kryteriów
merytorycznych
i finansowych projektów przedsięwzięć artystycznych;
zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
wybranie ze swego grona wiceprezesa, skarbnika i sekretarza;
zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;
Ustalanie wysokości składek członkowskich.

3. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na
kwartał.
§ 26
1. W skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wchodzą 3 osoby i na pierwszym posiedzeniu tej
komisji dokonują one wyboru spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a)
b)

kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia i jego
władz, a w szczególności gospodarki finansowej,
składanie na Walnych Zebraniach raz do roku sprawozdań z działalności
Stowarzyszenia,
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c)
d)
e)

wnioskowanie w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
prawo wglądu we wszystkie dokumenty Stowarzyszenia,
orzekanie w sprawach dotyczących naruszania postanowień statutu, uchwał
władz i innych wykroczeń naruszających dobre imię Stowarzyszenia,

3. Od orzeczenia Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego
Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania orzeczenia.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 27
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z obowiązkowych i dobrowolnych składek członkowskich,
darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie może otrzymać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.
3. Majątek Stowarzyszenia może składać się z nieruchomości, ruchomości, funduszy i papierów
wartościowych.
4. Na fundusze składają się:
a) obowiązkowe i dobrowolne składki członkowskie;
b) inne świadczenia członkowskie;
c) darowizny, spadki, zapisy, dotacje, ofiarność publiczna;
d) dotacje i środki pozyskane z funduszy unijnych, innych stowarzyszeń
i organizacji krajowych i zagranicznych, jednostek samorządowych, grantów
oraz funduszy celowych przeznaczonych na realizację określonych programów.
e) Z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
§ 28
1. Wszelkie dokumenty pociągające ze sobą zobowiązania finansowe lub zmiany majątkowe
Stowarzyszenia podpisują: prezes lub wiceprezes oraz skarbnik lub sekretarz.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy dwóch członków
Stowarzyszenia działających razem.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI
Zmiana statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 29
1. Propozycje zmian statutu zgłasza grupa co najmniej 3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Projekt zmian statutu winien zostać zgłoszony co najmniej 10 dni przed terminem Walnego
Zebrania Członków.
3. Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów
w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
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§ 30
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej
większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych do
głosowania.
2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków powołuje
Komisję Likwidacyjną, która zgodnie z ustaleniami zawartymi w uchwale przeprowadzi
postępowanie likwidacyjne.
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