Statut Stowarzyszenia Lubelski Plastyk
Rozdział 1. Postanowienia ogólne.
§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „STOWARZYSZENIE LUBELSKI PLASTYK”.
§ 2. Stowarzyszenie działa na rzecz wspierania rozwoju artystycznie uzdolnionej młodzieży ZSP w
Lublinie.
§ 3. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz krajowych jest miasto Lublin.
§ 4. Stowarzyszenie powstało na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.
§ 5. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:
a) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn.
zm.);
b) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 z późn. zm.)
c) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
§ 6. W realizacji swoich celów Stowarzyszenie działa z poszanowaniem postanowień Statutu Zespołu
Szkół Plastycznych w Lublinie.
§ 7. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. W wypadku, gdy wymaga
tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami
kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 8. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 9. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych
celach.
§ 10. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków, jednak do realizacji swych
celów statutowych może zatrudniać pracowników.
§ 11. Stowarzyszenie jako osoba prawna może w szczególności: posiadać i dzierżawić wszelki majątek
ruchomy i nieruchomy, nabywać i zbywać posiadany majątek, być stroną umów, przyjmować legaty,
przyjmować i czynić darowizny oraz fundacje, występować we wszystkich sprawach sądowych i
administracyjnych.

Rozdział 2. Cele i środki działania.
§ 12. Celem Stowarzyszenia jest wsparcie i pomoc w każdej formie na rzecz Zespołu Szkół Plastycznych w
Lublinie, jego uczniów i absolwentów, a w szczególności:
a) wsparcie statutowych celów i zadań oraz działalności Zespołu Szkół Plastycznych wynikających ze
Statutu Zespołu Szkół Plastycznych w Lublinie;
b) wspomaganie akcji promocyjnej ZSP w Lublinie w celu pozyskania uzdolnionych kandydatów;
c) zadania publiczne obejmujące działalność wspomagającą rozwój artystycznej wspólnoty i
społeczności lokalnej skupionej wokół Zespołu Szkół Plastycznych w Lublinie;
d) zadania publiczne obejmujące zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury (własny
zbiór) i tradycji szkolnej;
e) zadania publiczne w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy uczniom i absolwentom ZSP w
Lublinie w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób;
f) zadania publiczne w zakresie działalności charytatywnej;
g) zadania publiczne w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej w tym tradycji kultywowanych
przez Zespół Szkół Plastycznych w Lublinie rozwój świadomości kulturowej;
h) zadania publiczne w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży zwłaszcza w
części dotyczącej organizacji i przeprowadzania plenerów dla uczniów Zespołu Szkół Plastycznych
w Lublinie, jak również kultury fizycznej i sportu;
i) zadania publiczne na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
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j) zwiększenie możliwości rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, fizycznego i kulturalnego dzieci i
młodzieży również niepełnosprawnej;
k) zwiększenie wiedzy społeczeństwa o dorobku kulturalnym Polski oraz osiągnięciach światowej
kultury,
l) zwiększenie możliwości samorealizacji nauczycieli i uczniów;
m) zwiększenie wiedzy rodziców, nauczycieli i uczniów dotyczącej wychowania i wspierania rozwoju
młodzieży uzdolnionej.
§ 13. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez wspieranie ZSP w Lublinie w takich działaniach jak:
a) organizowanie wypoczynku, wyjazdów, plenerów artystycznych, warsztatów twórczych;
b) organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów;
c) organizowanie spotkań, wystaw, kiermaszów, aukcji;
d) organizowanie zajęć pozaszkolnych;
e) wydawanie książek, broszur i kolportaż materiałów reklamowych o tematyce artystycznej;
f) pomoc finansową, rzeczową;
g) pomoc wychowawczą;
h) współpracę z władzami, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi,
przedstawicielami biznesu w kraju i zagranicą;
i) działalność impresaryjną i promocyjną;
j) działalność charytatywną;
k) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej;
l) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
m) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
n) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
o) fundowanie sztandarów, pomników, tablic, odznaczeń;
p) przekazywanie na rzecz Szkoły darowizn,
oraz promocję działań Stowarzyszenia.
§ 14. 1. Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną i odpłatną
działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 7 - 10 Ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Nieodpłatna działalności pożytku publicznego dotyczyć może:
88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.04.Z –Działalność obiektów kulturalnych,
86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
2. Działalność odpłatna dotyczyć może:
85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych,
90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
58.11.Z – Wydawanie książek
§ 15. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
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Rozdział 3. Prawa i obowiązki członków.
§ 16. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie
członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 17. Stowarzyszenie posiada Członków: Zwyczajnych, Wspierających i Honorowych.
§ 18. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, zainteresowana celami
Stowarzyszenia, która:
a) zobowiązuje się do realizacji celów Stowarzyszenia i wypełniania obowiązków statutowych;
b) złoży deklarację członkowską na piśmie;
c) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
d) spełnia warunki określone w art. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104
z późniejszymi zmianami) Prawo o stowarzyszeniach.
§ 19. O przyjęciu w poczet Członków decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały na wniosek
zainteresowanego.
§ 20. Od odmowy przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje prawo
odwołania się do Walnego Zgromadzenia.
§ 21. Członkowie Zwyczajni mają prawo do:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
c) udziału w zebraniach wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
§ 22. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia;
b) dbać o jego dobre imię;
c) regularnie opłacać składki;
d) przestrzegać Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
e) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia.
§ 23. 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. Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania statutu
oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 24. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 25. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna spełniająca warunki określone
w art. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami)
Prawo o stowarzyszeniach oraz osoba prawna. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej
deklaracji dotyczącej pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej w realizacji celów
Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu.
§ 26. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna spełniająca warunki określone w
art. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami)
Prawo o stowarzyszeniach, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia, bądź
w realizację celów statutowych Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne
Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
§ 27. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 28. Utrata członkostwa następuje na Walnym Zgromadzenia na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
b) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne;
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
d) wykluczenia przez Zarząd zwykłą większością głosów z powodu:
 łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 nie płacenia składek za okres pół roku,
na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia.
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§ 29. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje 14 dni na
wniesienie odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia
Członków jest ostateczna.

Rozdział 4. Władze Stowarzyszenia.
§ 30. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia;
b) Zarząd Stowarzyszenia;
c) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.
§ 31. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata z możliwością jej
jednokrotnego powtórzenia. Wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością
głosów.
§ 32. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu
stanowią inaczej.
§ 33. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział
Członkowie Zwyczajni z głosem stanowiącym oraz Członkowie Wspierający, Członkowie Honorowi i
zaproszeni goście z głosem doradczym.
§ 34. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 35. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia.
Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed
terminem zebrania.
§ 36. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane
przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3
ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 37. 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie - w
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim - bez względu na
liczbę obecnych, z zastrzeżeniem §37 ust. 2.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu, nadania i pozbawienia godności członka
honorowego oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagają większości 2/3 głosów członków
Stowarzyszenia obecnych na zebraniu, przy obecności co najmniej połowy liczby członków
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na ilość obecnych w drugim
terminie.
§ 38. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia;
b) uchwalanie zmian statutu;
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;
d) zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
e) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
g) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia;
h) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia;
i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia lub jego władze;
j) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu;
k) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia, sposobie rozwiązania i przeznaczeniu majątku
Stowarzyszenia;
l) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie
zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
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§ 39. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego
Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz. Do zawierania umów, udzielania
pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych
wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
§ 40. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza.
Prezesa, wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza wybiera Zarząd spośród swoich członków.
§ 41. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
§ 42. Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja celów Stowarzyszenia;
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
c) sporządzanie planów pracy i budżetu;
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
e) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania lub obciążania majątku Stowarzyszenia;
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
g) przyjmowanie i wykluczanie Członków Stowarzyszenia;
h) zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
§ 43. Do kompetencji Skarbnika należy:
a) sporządzanie propozycji budżetu,
b) zarządzanie kontami stowarzyszenia.
§ 44. Do kompetencji Sekretarza należy:
a) sporządzanie protokołów z posiedzeń,
b) prowadzenie dokumentacji działalności Stowarzyszenia.
§ 45. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i
Sekretarza.
§ 46. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania
Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
§ 47. 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 tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział 5. Majątek i fundusze Stowarzyszenia.
§ 48. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
a) składki członkowskie,
b) wpływy z działalności statutowej, dotacji, darowizn, spadków i zapisów, ofiarności publicznej.
§ 49. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
§ 50. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 6. Postanowienia końcowe.
§ 51. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem
Walnego Zgromadzenia Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone na porządku
obrad Walnego Zgromadzenia Członków. Do zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu Członków
należy dołączyć projekt stosownych uchwał.
§ 52. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu, jeżeli Walne Zgromadzenie nie wyznaczy
innych likwidatorów.
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§ 53. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
§ 54. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o
Stowarzyszeniach.
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