Statut Stowarzyszenia

I.

Nazwa i charakter
1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie SqArt Gallery.
2. Cele Stowarzyszenia to:
 prowadzenie galerii sztuki,
 upowszechnianie, dokumentowanie i ochrona twórczości artystycznej,
 propagowanie szeroko pojętej sztuki nowoczesnej ze szczególnym
uwzględnieniem nowoczesnych kanałów komunikacyjnych, takich jak przekazy
multimedialne i interaktywne,
 docieranie ze sztuką wizualną do nowych odbiorców, w tym osób
niepełnosprawnych przy zastosowaniu nowoczesnych metod przekładu dzieł
plastycznych na język możliwy do odbioru przez inne zmysły niż wzrok (dotyk,
zapach, słuch),
 popularyzowanie piękna i innych wartości dzieł sztuki oraz starych mebli,
 promowanie miasta Bytom, jego dorobku kulturowego i architektonicznego,
 propagowanie dziedzictwa kulturowego Śląska,
 edukacja i wychowanie przez sztukę,
 budowanie dodatkowej wartości wizerunku (w szczególności wizerunku
podmiotów gospodarczych) w oparciu o kontakt ze sztuką.
3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
4. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji, których działalność
odpowiada celom statutowym Stowarzyszenia, w tym organizacji zagranicznych
i międzynarodowych.
5. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków. Do
prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym
swoich członków.
6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z tej działalności
przeznaczany będzie na realizację celów statutowych.

II.

Siedziba i teren działania
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bytom.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność także
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

III.

Sposoby i środki działania
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
 organizowanie wystaw sztuk wizualnych,
 promowanie twórczości artystów uznanych i debiutujących,
 organizowanie performance’ów,
 indywidualną działalność artystyczną,
 działalność krytyczno-literacką i popularno-naukową (tworzenie opisów, analiz
i interpretacji wystawianych dzieł sztuki, artykułów krytycznych, promocyjnych
na stronę i fb oraz innych materiałów promocyjnych,















działalność artystyczno-edukacyjną, w szczególności organizowanie warsztatów
artystycznych, wykładów, prelekcji, konkursów, spotkań literacko-muzycznych;
działalność wydawniczą, w szczególności druk i kolportaż katalogów, plakatów,
reprodukcji dzieł sztuki (także w technice 3D), a także wydawanie książek,
tworzenie materiałów multimedialnych,
wypożyczanie, sprzedaż dzieł sztuki i ich reprodukcji,
organizowanie eventów,
home staging,
budowanie własnej kolekcji dzieł sztuki,
zakup, renowację, prezentację, wypożyczanie i sprzedaż mebli oraz antyków,
konserwację i ochronę miejsc oraz obiektów o znaczeniu kulturalnym
i historycznym,
prowadzenie sprzedaży komisowej,
prezentację prac na targach sztuki w Polsce i poza jej granicami,
propagowanie sztuki w różnych kręgach społecznych, w szczególności wśród
osób niepełnosprawnych,
promowanie działalności SqArt Gallery w Polsce i poza jej granicami.

2. Źródłami finansowania działalności Stowarzyszenia mogą być:
 wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia,
 składki członkowskie,
 zbiórki publiczne, cegiełki celowe,
 darowizny, zapisy, spadki,
 dotacje, subwencje, w tym dotacje z Unii Europejskiej,
 dochody z majątku Stowarzyszenia,
 dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia,
 wpływy od sponsorów Stowarzyszenia.
IV.

Członkowie
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 zwyczajnych,
 wspierających,
 honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna która
przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
3. Członkiem wspierający może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła
wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
5. O przyjęciu z poczet członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia
decyduje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały na podstawie pisemnej
deklaracji.
6. Członkostwo honorowe nadawane jest w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia
na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
7. Członkowie zwyczajni uprawnieni są do:
 czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do organów Stowarzyszenia,
 udziału w obradach Walnego Zebrania z głosem stanowiącym,

 brania udziału we wszystkich formach aktywności Stowarzyszenia,
 zgłaszania wniosków do władz Stowarzyszenia.
8. Członkowie wspierający i honorowi mają takie same uprawnienia jak członkowie
zwyczajni z tym, że nie przysługuje im prawo wyborcze (ani czynne ani bierne)
i nie uczestniczą w głosowaniach przy podejmowaniu uchwał.
9. Członkowie zwyczajni maj obowiązek:
 brania udziału w realizacji zadań i celów Stowarzyszenia,
 przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
10. Członkowie wspierający maja obowiązek:
 brania udziału w realizacji zadań i celów Stowarzyszenia,
 przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
11. Utrata członkostwa następuje na skutek:
 pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu
 uchwały Zarządu o wykluczeniu:
 z powodu nieprzestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 na pisemny wniosek 3 członków Stowarzyszenia.
Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania składanego za pośrednictwem Zarządu
w terminie 14 dni od otrzymania uchwały. Uchwała Walnego Zebrania jest
ostateczna.
 śmierci.
V.

Organy
Władzami Stowarzyszenia są:
 Walne Zebranie Członków,
 Zarząd,
 Komisja Rewizyjna.

VI.

Walne Zebranie
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz na rok.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na
wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej połowy członków
zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. W razie niezwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd uprawnienie do jego
zwołania przysługuje Komisji Rewizyjnej.
6. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
 uchwalanie statutu i jego zmian;
 wybór i odwoływanie Prezesa i Wiceprezesa oraz Członków Zarządu
Stowarzyszenia,
 wybór i odwoływanie Przewodniczącego i Członków Komisji Rewizyjnej,
 udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,
 ustalanie wysokości składek członkowskich,
 nadawanie członkostwa honorowego,



podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla
których zostało zwołane.
8. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd
powiadamia Członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania listem
poleconym lub pocztą elektroniczną.
9. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący wybierany
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów na okres trwania Walnego
Zebrania.
10. Walne Zebranie Członków jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 1/2
(jedna druga) Członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, w tym także
przez udzielone pełnomocnictwa.
11. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów z wyjątkami, o których mowa w rozdziale IX Statutu.
VII.

Zarząd
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 2 osób: Prezesa i Wiceprezesa.
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są: Prezes
Zarządu - samodzielnie, Wiceprezes Zarządu - samodzielnie.
4. Do kompetencji Zarządu należy:
 kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 realizowanie zadań Stowarzyszenia w szczególności poprzez wykonywanie
uchwał Walnego Zebrania Członków,
 podejmowanie decyzji w sprawie nabycia praw i zaciągania zobowiązań przez
Stowarzyszenie, w tym podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia
majątku ruchomego i nieruchomego,
 zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 gospodarowanie środkami finansowymi i majątkowymi Stowarzyszenia,
 podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczania Członków
Stowarzyszenia,
 składanie sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków.
5. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos
Prezesa, a w razie jego nieobecności Wiceprezesa.
6. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
7. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci Członka Zarządu Stowarzyszenia
w trakcie jego kadencji wybory uzupełniające przeprowadzane są na
Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków lub na najbliższym Zwyczajnym
Walnym Zebraniu Członków bez względu na jego wcześniej przewidziany porządek
obrad.

VIII. Komisja rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego.
3. Kadencja Członków Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków Komisji. W razie równej liczby głosów
decyduje głos Przewodniczącego.
6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 kontrola działalności Stowarzyszenia pod kątem zgodności z prawem, w tym
zgodności z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia,
 występowanie do Zarządu z wnioskami o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia,
 zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Zarządu Stowarzyszenia;
 składanie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia wniosków w sprawie
udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
 występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych
kontroli,
 zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie jego nie zwołania przez Zarząd
Stowarzyszenia.
7. Komisja odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Członków
Stowarzyszenia.
8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu we wszystkie dokumenty
Stowarzyszenia.
9. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu
Stowarzyszenia z głosem doradczym.
10. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci Członka Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia w trakcie jego kadencji wybory uzupełniające przeprowadzane są
na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków lub na najbliższym Zwyczajnym
Walnym Zebraniu Członków bez względu na jego wcześniej przewidziany porządek
obrad.
IX.

Zmiana statutu i rozwiązanie
1. Zmiana Statutu Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia podjętej w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów
w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na zwołanym w tym celu
Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w drodze uchwały
podjętej w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów w obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania.

