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Statut Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjno-Artystycznych „TeKa” 
 

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 

1. Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjno-Artystycznych „TeKa” zwane dalej 

Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz 

postanowień niniejszego statutu. 

 

§ 2 

1. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się pod adresem: ul. Rzemieślnicza 6, 62-800 Kalisz. 

 

§ 3 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym 

uwzględnieniem Kalisza i województwa wielkopolskiego. 

2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami 

kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

 

§ 4 

1. Stowarzyszenie ma osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

2. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.  

 

§ 5 

1. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi 

organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych 

organizacji, jednakże na zasadach pełnej autonomii. 

 

§ 6 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy.  

Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz zakładać biura. 

 

§ 7 

1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 

 

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji 
 

§ 8 

Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć 

plastycznych, muzycznych, teatralnych oraz filmowych. 

2. Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez 

organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji. 

3. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, sympozjów, szkoleń  

i wykładów. 

4. Organizowanie imprez kulturalnych. 
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5. Promocja twórczości twórców i artystów, ze szczególnym uwzględnieniem polskich 

twórców  młodego pokolenia. 

6. Promocja kultury i sztuki narodowej w kraju i za granicą. 

7. Promocja miasta Kalisza oraz kaliskiego środowiska artystycznego. 

8. Wspieranie środowiska członkowskiego, jego integracji oraz potrzeb. 

9. Wspieranie polskich instytucji kulturalnych. 

10. Działalność edukacyjna. 

11. Działalność charytatywna. 

12. Działalność wydawnicza. 

13. Ochrona dóbr kultury. 

14. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między  społeczeństwami. 

15. Popularyzacja walorów krajoznawczo – turystycznych. 

16. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i samorządowymi. 

17. Prowadzenie działalności kulturalnej na rzecz mieszkańców Wielkopolski,  

w szczególności młodzieży, z wykorzystaniem możliwości jakie daje współpraca 

ogólnopolska i międzynarodowa. 

18. Organizacja współpracy twórców ze środowiska lokalnego na arenie 

międzynarodowej i ogólnopolskiej. 

19. Promocja regionu. 

20. Promocja i organizacja wolontariatu. 

21. Prowadzenie działalności mającej na celu wychowanie i rozwój przez sztukę dzieci  

i młodzieży. 

22. Inne działania edukacyjne, artystyczne i kulturalne. 

23. Rozwój kluczowych kompetencji dzieci, młodzieży i dorosłych, szczególnie  

w zakresie kompetencji językowych, cyfrowych, osobistych, społecznych, 

obywatelskich, przedsiębiorczych oraz kompetencji w zakresie świadomości 

kulturowej i ekspresji poprzez tworzenie i realizację adekwatnych projektów. 

24. Realizacja profilaktyki uzależnień i zagrożeń rozwojowych dzieci, młodzieży i 

dorosłych oraz innych zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej i polityki socjalnej. 

 

§ 9 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. Organizowanie wydarzeń artystycznych, konferencji, konkursów, kursów, odczytów, 

otwartych dyskusji, prezentacji, seminariów, spotkań, szkoleń, warsztatów, wykładów, 

wystaw, zjazdów, plenerów, aukcji, kiermaszów, happeningów i innych. 

2. Podejmowanie działań na rzecz promocji miasta Kalisza i regionu, jego tradycji  

i kultury oraz środowiska artystycznego. 

3. Podejmowanie działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.  

4. Wypowiadanie się w istotnych kwestiach dotyczących kultury i sztuki oraz 

dziedzictwa narodowego. 

5. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia. 

6. Wypowiadanie się w sprawach ochrony praw autorskich i zawodowych środowiska 

twórców i artystów, ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia. 

7. Działalność edukacyjną, dla dzieci młodzieży i dorosłych. 

8. Działalność wydawniczą, wydawanie publikacji, tomików autorskich, książek,  

czasopism, katalogów, artykułów, itp. 

9. Stwarzanie udogodnień służących członkom Stowarzyszenia w ich pracy twórczej  

i działalności artystycznej, jak również ułatwianie działań o charakterze samopomocy 

koleżeńskiej. 
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10. Stwarzanie udogodnień służących twórcom i artystom w ich pracy twórczej  

i działalności artystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem twórców i artystów 

młodego pokolenia.  

11. Uczestniczenie w kulturze ogólnoświatowej przez nawiązywanie kontaktów 

zagranicznych, wymianę informacji, ułatwianie dostępu do kultury i sztuki polskiej 

zainteresowanym osobom lub instytucjom za granicą, uczestniczenie Stowarzyszenia 

w działalności organizacji międzynarodowych. 

12. Organizowanie zbiórek charytatywnych, mogących służyć realizacji celów 

statutowych. 

13. Udzielanie wsparcia, w tym technicznego, finansowego i rzeczowego inicjatywom  

i organizacjom pozarządowym. 

14. Rozwijanie aktywności kulturalnej związanej z turystyką i krajoznawstwem. 

15. Dokumentowanie oraz popularyzowanie działalności edukacyjnej, kulturalnej  

i artystycznej. 

16. Wspieranie organizacji pozarządowych, mających podobne cele statutowe w procesie 

integracji europejskiej oraz ich współpracy międzynarodowej. 

17. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, 

środkami społecznego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa 

obywatelskiego, w tym w celu działań na rzecz rozwoju regionalnego. 

18. Współpracę z administracją publiczną i samorządem. 

19. Dbałość o wizualny i medialny wizerunek Stowarzyszenia. 

20. Podejmowanie projektów rozwijających kluczowe kompetencje dzieci, młodzieży  

i dorosłych. 

21. Podejmowanie projektów dotyczących profilaktyki uzależnień i zagrożeń 

rozwojowych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz innych z zakresu profilaktyki 

zdrowotnej i polityki socjalnej. 

 

 

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia 
 

§ 10 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być 

jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a) zwyczajnych, 

b) wspierających, 

c) honorowych. 

 

§ 11 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski jak również 

cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania. 

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży 

pisemną deklarację członkostwa wraz z pisemną rekomendacją jego osoby podpisaną przez 

co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia. 

3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu 

dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.  

4. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu. O przyjęciu 

bądź odmowie przyjęcia Zarząd zawiadamia zainteresowanego pisemnie. 
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5. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku  

o rejestrację Stowarzyszenia, stają się  jego członkami z chwilą uprawomocnienia się 

postanowienia sądu o zarejestrowaniu Stowarzyszenia. 

 

 

§ 12 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:  

a) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym,  

b) wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,  

c) brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,  

d) korzystać z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 

e) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia i żądać informacji  

o sposobie  ich załatwienia  oraz oceniać działalność władz Stowarzyszenia, 

f) otrzymywać od władz Stowarzyszenia pomoc w realizacji  statutowych zadań, 

g) korzystać z urządzeń Stowarzyszenia,  

h) brać udział w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez 

Stowarzyszenie, 

i) korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej Stowarzyszenia. 

2. Członek Stowarzyszenia może udzielić pisemnego pełnomocnictwa osobie mającej  pełną 

zdolność do czynności prawnych, do wykonywania pod jego nieobecność uprawnień,  

o których mowa  w ust. 1 z wyjątkiem prawa do bycia wybieranym do władz 

Stowarzyszenia. 

 

§ 13 

1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:  

a) troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia, 

b) brać udział w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów, 

c) uczestniczyć w walnych zebraniach członków, 

d) przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

e) regularne opłacać składki. 

 

§ 14 

1. Członkiem  wspierającym może  być każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana 

działaniem Stowarzyszenia, która udziela  mu pomocy finansowej lub w jakiejkolwiek 

innej formie wspiera działania Stowarzyszenia.  

2. Członkiem wspierającym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później 

niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji. 

 

§ 15 

1. Członkowie wspierający uprawnieni są do korzystania z praw członka zwyczajnego  

z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków 

przysługuje im tylko głos doradczy.  

2. Członkowie wspierający udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań 

statutowych i przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.  

3. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem 

doradczym.  

4. Członek wspierający Stowarzyszenia zwolniony jest z obowiązku płacenia składek 

członkowskich. 

 

§ 16 
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1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny 

wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 

2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek 

Zarządu albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia. 

3. Członek honorowy Stowarzyszenia korzysta ze wszystkich uprawnień członka 

zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu 

Członków przysługuje mu tylko głos doradczy.  

4.  Członkowie honorowi udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań 

statutowych i przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.  

5. Członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem 

doradczym.   

6. Członek honorowy Stowarzyszenia zwolniony jest z obowiązku płacenia składek 

członkowskich. 

7. Członkowie honorowi są zobowiązani do przestrzegania statutu oraz uchwał władz 

Stowarzyszenia. 

 

§ 17 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:  

a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce 

Zarządu, 

b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej, 

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 

d) wykluczenia ze Stowarzyszenia: 

➢ z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez pół 

roku, 

➢ z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień  

i uchwał władz Stowarzyszenia, 

➢ ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia przez 

pół roku. 

2. Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Zarząd. Od uchwały tej członek może się odwołać za 

pośrednictwem Zarządu do Walnego Zebrania Członków, w ciągu 30 dni od jej doręczenia 

wraz z uzasadnieniem. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu 

Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 

3. Postanowienia ustępów poprzedzających  stosuje się także do członków wspierających  

i honorowych. 

 

 

 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 18 

1. Władzami Stowarzyszenia są:  

a) Walne Zebranie Członków,  

b) Zarząd,  

c) Komisja Rewizyjna.  

2. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat. 

 

§ 19 
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1. 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 opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.  

2. Wyboru Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród kandydatów – 

członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie. 

3. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, 

uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali 

członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż 

połowę składu organu. O zmianie informuje się KRS w terminie 7 dni od daty wystąpienia 

zmiany. 

 

§ 20 

1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych 

członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. 

 

§ 21 

1. Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:  

a) upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji określonej w § 18 ust. 2, uważa 

się dzień odbycia Walnego Zebrania Członków, na którym Zarząd złoży sprawozdanie za 

ostatni rok działalności, 

b) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,  

c) pisemnego zrzeczenia się udziału w tych władzach,  

d) odwołania przez Walne Zebranie Członków zwołane na wniosek co najmniej trzech 

członków Stowarzyszenia.  

2. W razie niedokonania wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu 

Członków, o którym mowa w ust. 1 lit. a, dotychczasowy Zarząd i Komisja Rewizyjna 

pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru nowych władz.   

3. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej musi zostać dokonany najpóźniej w ciągu 3 

miesięcy od dnia upływu kadencji poprzednich władz Stowarzyszenia. W razie 

niedokonania wyboru nowych władz w terminie określonym w zdaniu poprzednim na 

każdym z członków Stowarzyszenia ciąży obowiązek powiadomienia o tym fakcie organu 

nadzorującego działalność Stowarzyszenia. 

 

 

Walne Zebranie Członków 
 

§ 22 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:  

a) określenie głównych kierunków programu działania Stowarzyszenia,  

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  

c) udzielania Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium za okres objęty 

sprawozdaniem, 

d) wybór Zarządu, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika,  

e) wybór Komisji Rewizyjnej,  

f) odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,  

g) uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia,  
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h) rozstrzyganie odwołań od uchwał o wykreśleniu z listy członków w wypadku 

przewidzianym w § 11 ust.3,  

i) dokonywanie zmian w Statucie,  

j) decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia,  

k) decydowanie o innych sprawach, jeżeli wynika to z postanowień Statutu,  

l) decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych postanowieniami 

Statutu do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.  

 

§ 23 

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przynajmniej raz w roku przez 

Zarząd i jest poświęcone w szczególności sprawom wymienionym w § 22 ust. 2 pkt a, b, c, 

d i e.   

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zostaje zwołane przez Zarząd:  

a) z własnej inicjatywy,  

b) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,  

c) na pisemny wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.  

3. Zarząd ma obowiązek zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w celu 

rozpatrzenia  odwołania od uchwały, o której mowa w § 17 ust. 2 oraz w celu uzupełnienia 

składu władz Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od dnia złożenia przedmiotowego odwołania 

albo od dnia zmniejszenia się składu władz.   

4. Walne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna w przypadku, gdy:   

a) Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od upływu 

roku od dnia poprzedniego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków,   

b) Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od  dnia 

złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt b i c,  

c) Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przypadkach  

i terminie określonym w ust. 4.  

6. Organ zwołujący Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinien powiadomić 

wszystkich członków Stowarzyszenia drogą elektroniczną na podane uprzednio skrzynki  

e-mail o jego terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed tym 

terminem.   

5. Organ zwołujący Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinien powiadomić 

wszystkich członków Stowarzyszenia drogą elektroniczną na podane uprzednio skrzynki          

e-mail o jego terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 1 dzień przed tym 

terminem.   

6. Porządek obrad  może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.  

 

§ 24 

1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności 

co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie,  

w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków (za wyjątkiem ust. 2).  

2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie 

Członków podejmuje bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

liczby członków uprawnionych do głosowania. 

3. Jeżeli Walne Zebranie Członków nie może podjąć uchwał, o których mowa w ust. 2  

z powodu braku wymaganego kworum zwołuje się w ciągu miesiąca kolejne Walne 

Zebranie Członków, na którym można podjąć te uchwały bezwzględną większością głosów 

niezależnie od liczby obecnych na nim członków uprawnionych do głosowania. 

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybiera 

likwidatora oraz określa  przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 
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Zarząd 
 

§ 25 

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie  

z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na 

zewnątrz.  

2. Zarząd składa się z 4 osób,  w tym prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza 

wybieranego na pierwszym posiedzeniu zarządu. 

3. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje. 

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes, a pod jego nieobecność wiceprezes. 

5. Prezes jest odpowiedzialny za zwoływanie i prowadzenie obrad Zarządu oraz 

nadzorowanie czynności sprawozdawczo-informacyjnych i rozliczeniowych wobec ZUS, 

US, KRS, GUS, Starosty. 

6. Wiceprezes zwołuje obrady Zarządu pod nieobecność prezesa i kieruje jego obradami. 

Wspiera prezesa w jego czynnościach nadzorczych. 

7. Skarbnik jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową stowarzyszenia, za rachunkowość  

i sprawozdawczość księgową, za prawidłowość przepływów finansowych, za regulowanie 

zobowiązań finansowych, za zbieranie i bieżące rozliczanie składek członkowskich  

i deponowanie ich na rachunku stowarzyszenia. 

8. Sekretarz jest odpowiedzialny za sporządzanie na piśmie i deponowanie w siedzibie 

Stowarzyszenia uchwał Zarządu oraz uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, 

przygotowywanie raportów i sprawozdań merytorycznych z działalności Stowarzyszenia 

oraz za powiadamianie drogą elektroniczną Członków Zarządu i Członków Stowarzyszenia 

o zebraniach. 

 

§ 26 

1. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 

a) realizowanie uchwał Walnego Zebrania, 

c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 

d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, 

e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

f) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia, 

g) zwoływanie Walnego Zebrania, 

h) ustalanie wysokości składek członkowskich. 

 

 

Komisja Rewizyjna 
 

§ 27 

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 

Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, pełnomocnika  

i sekretarza wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji. 
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3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po jego wyborze.  

4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.  

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu. 

6. Przewodniczący jest odpowiedzialny za zwoływanie i prowadzenie obrad Komisji 

Rewizyjnej. 

7. Pełnomocnik jest odpowiedzialny za podpisywanie umów z członkami Zarządu. 

8. Sekretarz jest odpowiedzialny za sporządzanie na piśmie i deponowanie w siedzibie 

Stowarzyszenia uchwał Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 28 

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli gospodarki  finansowej 

Stowarzyszenia, 

b) kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym 

majątkiem przez Zarząd,  

c) kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków 

przez Zarząd,  

d) przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosków w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi,  

e) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w przypadku określonym w § 23 ust. 5. 

 

§ 29 

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

na pół roku.  

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy liczby jej członków. 

 

 

 

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 30 

1. Źródłami majątku Stowarzyszenia mogą być:  

a) składki członkowskie, 

b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,  

c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty, 

d) środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej, 

e) dochody z majątku stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, 

f) dochody z innych wpływów od osób prawnych i fizycznych. 

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje 

Zarząd. 

4. Przed zaciągnięciem ewentualnych zobowiązań finansowych na kwotę powyżej 7.000 PLN 

(słownie: siedem tysięcy złotych) w skali jednego miesiąca na rzecz Stowarzyszenia, 

Zarząd ma obowiązek uzyskać zgodę Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

wyrażoną w formie uchwały podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów osób 

uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu. 
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Sposób reprezentacji 
 

§ 31 

Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli, zaciągania zobowiązań 

majątkowych, udzielania pełnomocnictw i podpisywania dokumentów upoważnieni są 

Prezes lub pod jego nieobecność Wiceprezes z jednym z członków Zarządu, działający 

łącznie.   

  

 

 

Statut z dnia 10 stycznia 2019 r., znowelizowano i podano w tekście jednolitym uchwałą          

nr 5/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Inicjatyw 

Edukacyjno-Artystycznych „TeKa” z dnia 30 stycznia 2019 roku.  

 

 

Podpisano:  

 

 

              /-/ Marcin Gaj            /-/ Krzysztof Noweta 

           Sekretarz Stowarzyszenia    Prezes Stowarzyszenia 

 

 

 

 

 


