STATUT
Lipnowskiego Towarzystwa Kulturalnego im. Poli Negri
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne im. Poli Negri” zwane dalej
„LTK”.
§2
Niniejszy statut jest statutem Stowarzyszenia założonego dnia 29 stycznia 2008 roku przez
członków założycieli.
§3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§4
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lipno.
§5
Celami Stowarzyszenia są:
1. upowszechnianie kultury filmowej,
2. tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej,
3. wspieranie działalności o charakterze edukacyjnym,
4. promocja miasta i regionu,
5. wzmacnianie identyfikacji z miejscem pochodzenia i jego dziedzictwem kulturowym,
6. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez upowszechnianie działań o charakterze
kulturalnym,
7. popularyzacja kultury wśród dzieci i młodzieży,
8. wspieranie lokalnych twórców z wszelkich dziedzin kultury,
9. wdrażanie i promocja dobrych praktyk poprzez działalność kulturową.
§6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. organizację festiwalu W starym kinie... Przegląd Twórczości Filmowej „Pola i inni”,
2. organizację konkursów i maratonów filmowych oraz imprez promujących filmy amatorskie,
3. popularyzację osiągnięć twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych poprzez organizację
wystaw, warsztatów, przeglądów i szkoleń,
4. realizację projektów i przedsięwzięć edukacyjnych przygotowujących dzieci i młodzież do
aktywnego uczestnictwa w kulturze,
5. prowadzenie niekomercyjnej działalności wydawniczej i promocyjnej, dokumentującej dorobek
historyczno-kulturalny miasta i regionu,
6. inicjowanie i wspieranie współpracy międzykulturowej na obszarze kraju i poza jego granicami,
7. zachowanie tradycji i przekazu dziedzictwa kulturowego poprzez prowadzenie Lipnowskiej Izby
Pamięci Poli Negri, organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, organizację seminariów i sesji
naukowych, podejmowanie działań na rzecz ochrony i renowacji zabytków oraz adaptacji obiektów
mających służyć archiwizowaniu i kultywowaniu regionalnego dorobku,
8. promocję turystyki uwzględniającą walory regionu,

9. organizację zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży,
10. promocję postaw proekologicznych,
11. upowszechnianie i promocję równego statusu kobiet i mężczyzn z różnych grup społecznych
w/oraz poprzez działalność kulturową,
12. prowadzenie działalności impresaryjno
- - menadżerskiej na rzecz lokalnych twórców kultury.
13. prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności gospodarczej mającej służyć realizacji
celów statutowych.
Rozdział II
Członkowie oraz ich prawa i obowiązki
§7
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie
członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających
,
c. honorowych.
3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a. Złoży deklarację członkowską na piśmie,
b. Przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu
Stowarzyszenia.
5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu.
7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków
Stowarzyszenia.
9. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. regularnego opłacania składek.
11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego,
mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym
posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia
13. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
14. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd:
· z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
· z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
· z powodu niepłacenia składek za okres pół roku,
· na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

15. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia
członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.
Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.
Rozdział III
Władze Stowarzyszenia
§8
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Zgromadzenie Stowarzyszenia,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§9
Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia na 2 tygodnie przed terminem zwołania
Zgromadzenia.
§10
Zwyczajne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
§11
1) Nadzwyczajne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej lub 1/4 ogólnej liczby członków rzeczywistych.
2) Nadzwyczajne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie dwóch miesięcy od daty
zgłoszenia wniosku (żądania) i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§12
Do kompetencji Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
3) wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) ustalenie wysokości składek członkowskich,
5) uchwalenie ordynacji wyborczej,
6) podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu,
7) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych podobrady Walnego Zgromadzenia,
8) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
§13
1) Zarząd może tworzyć komisje i zespoły problemowe oraz terytorialne jako jej organy
pomocnicze.
2) Do komisji i zespołów problemowych mogą być powołane przez Zarząd osoby spoza
Stowarzyszenia.

§14
1) Zarząd składa się z Prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka Zarządu,
którychwybiera ze swojego grona.
2) Do komisji i zespołów problemowych mogą być powołane przez Zarząd osoby spoza
Stowarzyszenia.
§15
Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
3) przedkładanie Zgromadzeniu Stowarzyszenia proponowanej struktury organizacyjnej oraz zasad
finansowania administracji Stowarzyszenia
4) zatwierdzenie struktury organizacyjnej oraz zasad finansowania administracji Stowarzyszenia,
5) ustalenie zasad gospodarki finansowania Stowarzyszenia,
6) ustalenie zasad gospodarowania i zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
7) przyjmowanie zapisów, spadków i darowizn oraz organizowanie zbiórek publicznych na rzecz
Stowarzyszenia,
8) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia.
§16
1) Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
2) Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
§17
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) badanie gospodarki finansowej Stowarzyszenia pod względem celowości i prawidłowości
wydatków,
2) badanie bilansu finansowego oraz sprawozdań i wniosków Zarządu co do stanu finansowego
Stowarzyszenia,
3) kontrolowanie działalności statutowo - merytorycznej Stowarzyszenia,
4) składanie Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz wniosków o udzielenie
absolutorium Zarządowi.
§18
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu do dokumentów Stowarzyszenia.
§19
1) Kadencja władz Stowarzyszenia pochodzących z wyborów trwa cztery lata.
2) Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby
kandydatów.
§20
W razie ustąpienia członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Zarząd może powołać nowego, do
czasu najbliższego Zgromadzenia, z tym, że liczba dokooptowanych członków nie może
przekraczać 1/5 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

§21
Nie można łączyć członkowstwa w organach, o których mowa w §16 pkt. 2 - 3
§22
Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia są podejmowane zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do
głosowania, w przypadku braku quorum, przy obecnej liczbie członków.
Rozdział IV
Majątek Stowarzyszenia
§23
Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów,
dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności
publicznych.
§24
Stowarzyszenie nie działa dla osiągnięcia zysku, wszelkie dochody wynikające z prowadzonej
działalności przekazywane są na cele statutowe stowarzyszenia.
§25
1) Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w sprawach
majątkowych St
owarzyszenia wymagane jest współdziałanie i podpis Prezesa i członka Zarządu.
Rozdział V
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§26
Uchwałę o zmianie Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia może podjąć Zgromadzenie
Stowarzyszenia.
§27
Zmiana Statut
u wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy
liczby członków rzeczywistych Stowarzyszenia, w przypadku braku quorum, przy obecnej liczbie
członków.
§28
1) Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały podjętej większością głosów ogólnej liczby
członków rzeczywistych Stowarzyszenia.
2) Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji i cele przeznaczenia majątku
Stowarzyszenia.

