STATUT
Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Grabowcu
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w
Grabowcu zwane w dalszej treści statutu Stowarzyszeniem.
§2
Stowarzyszenie jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych mającym na celu
wspieranie materialne i edukacyjne uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Grabowcu.
§3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej
a siedzibą Grabowiec w powiecie zamojskim.
§4
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.
§5
Stowarzyszenie moŜe naleŜeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
§6
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie moŜe zatrudniać pracowników.
§7
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
( Dz. U. z 2001 r.. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami) i przepisów niniejszego Statutu.

Rozdział II
Cel działania
§8
Podstawowym celem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy materialnej w postaci stypendiów i zapomóg
uczniom Liceum Ogólnokształcącego w
Grabowcu pochodzącym z niezamoŜnych rodzin i dotkniętych bezrobociem.
Ponadto celem Stowarzyszenia jest:
- działanie na rzecz integracji środowiska absolwentów i przyjaciół
Liceum Ogólnokształcącego w Grabowcu,
- promocja historii i osiągnięć Liceum,
- pobudzanie świadomości wśród społeczności absolwentów na rzecz pomocy materialnej uczniom
Liceum,
- wspieranie Liceum w jego działalności dydaktycznej i kulturalnej,
- dąŜenie do zapewnienia młodzieŜy uczącej się w Liceum dobrych warunków zdobywania wiedzy, a
takŜe realizacji jej potrzeb kulturalnych, naukowych i sportowych.
- badanie losów i kultywowanie pamięci o absolwentach i nauczycielach Liceum,
- prowadzenie działalności charytatywnej.
Cele te realizowane będą poprzez;
- gromadzenie środków finansowych oraz udzielanie pomocy
materialnej w postaci stypendiów i zapomóg dla osiągających dobre
wyniki w nauce uczniów pochodzących z niezamoŜnych rodzin,
- stałą współpracę z dyrekcją szkoły , gronem pedagogicznym, radą
rodziców i samorządem uczniowskim,
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gromadzenie materiałów historycznych oraz biogramów
byłych nauczycieli i ich opracowywanie,
organizowanie spotkań, prelekcji , wystaw i innych imprez,
opracowywanie informacji o historii szkoły w formie ksiąŜkowej,
prowadzenie działalności wydawniczej,
współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach
działalności,
organizację uroczystych zjazdów absolwentów.
Rozdział III
Przedmiot działalności statutowej

§9
Przedmiotem nieodpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia zgodnie z Polską Klasyfikacją
Działalności (PKD ) moŜe być:
1/ Wydawanie ksiąŜek - kod PKD 58.11.Z.
2/ Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
i rekreacyjnych - kod PKD 85.51.Z.
3/ Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane – kod PKD 85.59.B.
4/ Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana – kod PKD 88.99.Z.
5/ Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie
indziej niesklasyfikowana – kod PKD 94.99.Z.
§ 10
Stowarzyszenie moŜe prowadzić działalność gospodarczą , na zasadach określonych w innych
przepisach, jednak dochód z tej działalności moŜe być przeznaczony tylko na działalność statutową a
nie do podziału między członków. Podjęcie działalności gospodarczej moŜe nastąpić tylko na podstawie
uchwały Walnego Zebrania Członków określającej zasady i formy prowadzenia tej działalności oraz
datę jej rozpoczęcia.
Rozdział IV
Członkowie - prawa i obowiązki
§ 11
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna moŜe być tylko członkiem
wspierającym.
§ 12
Stowarzyszenie posiada członków;
- zwyczajnych,
- wspierających ,
- honorowych.
§ 13
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moŜe być kaŜda osoba
fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statut Stowarzyszenia.
§ 14
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Grabowcu.
Uczniowie, którzy nie ukończyli 18 lat winni posiadać pisemną zgodę ustawowego opiekuna.
§ 15
Osoba fizyczna staje się członkiem zwyczajnym po złoŜeniu pisemnej deklaracji członkowskiej i po podjęciu
przez Zarząd uchwały o przyjęciu. KaŜdy członek zwyczajny ma jeden głos.
§ 16
Członkiem wspierającym moŜe zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub
merytoryczną na rzecz Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego
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przedstawiciela. Członkiem wspierającym staje się po złoŜeniu pisemnej deklaracji i podjęciu uchwały przez
Zarząd Stowarzyszenia o przyjęciu.
§ 17
Członkowie zwyczajni i wspierający wstępując do Stowarzyszenia zobowiązani są do zadeklarowania
rocznej składki członkowskiej w kwocie nie niŜszej niŜ 30,- zł (słownie: trzydzieści złotych) a w przypadku
uczniów 10,- zł. ( dziesięć) Zadeklarowana składka winna być wpłacona na konto Stowarzyszenia w ciągu
kwartału od daty złoŜenia deklaracji członkowskiej.
§ 18
Członkiem honorowym Stowarzyszenia moŜe być tylko osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w
działalność i rozwój Stowarzyszenia.
Członek honorowy ma obowiązek;
- przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz
statutowych Stowarzyszenia,
- dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
§ 19
Członkowie honorowi ustanawiani są przez Zarząd na wniosek 3 członków Stowarzyszenia.
§ 20
Członkowie zwyczajni mają prawo;
- biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
- udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
- zgłaszania wniosków i uwag, co do działalności Stowarzyszenia.
§ 21
Członkowie zwyczajni mają obowiązek;
- brania udziału w działalności stowarzyszenia i realizacji jego celów,
- przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
- regularnego opłacania składek członkowskich.
§ 22
Członkowie wspierający i honorowi oraz członkowie zwyczajni nie posiadający ukończonych 18 lat nie
posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego. Posiadają pozostałe prawa przysługujące członkom
zwyczajnym.
§ 23
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania
postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 24
Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 25
Utrata członkostwa następuje na wskutek;
- śmierci członka,
- utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
- pisemnej rezygnacji złoŜonej Zarządowi,
- wykluczenia przez Zarząd (z powodu nieprzestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
oraz niepłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku na pisemny wniosek członka
Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia).
§ 26
Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie wykluczenia, członkowi przysługuje prawo odwołania do
Walnego Zebrania Członków w terminie 15 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje
odwołanie w czasie najbliŜszych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania Członków jest ostateczne.
Rozdział V
Władze Stowarzyszenia
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§ 27
Władzami Stowarzyszenia są;
- Walne Zebranie Członków
- Zarząd
- Komisja Rewizyjna.
§ 28
Walne Zebranie Członków jest najwyŜsza władzą Stowarzyszenia.
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział;
- z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
- z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni gości.
§ 29
Walne Zebranie Członków moŜe być zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 30
Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się kaŜdego roku najpóźniej do 30 czerwca po zakończeniu roku
obrachunkowego i zwołuje je Zarząd Stowarzyszenia .
§ 31
O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia wszystkich
członków co najmniej na 14 dni przed terminem tego Zebrania zwykłymi. Zawiadomienie to powinno
wskazać drugi termin Walnego Zebrania, w którym będzie mogło ono obradować i podejmować uchwały
niezaleŜnie od quorum.
§ 32
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej
50% uprawnionych i głosowanie jest jawne.
W drugim terminie Walne Zebranie moŜe obradować i podejmować prawomocne uchwały bez względu
na quorum.
§ 33
Nadzwyczajne Walne Zebranie moŜe się odbyć w kaŜdym czasie z waŜnych powodów . Zwołuje je Zarząd
z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/10 ogólnej liczby członków
zwyczajnych.
§ 34
Do kompetencji Walnego Zebrania;
- określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
- uchwalanie zmian statutu,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie przedkładanych przez Zarząd rocznych sprawozdań z działalności
Stowarzyszenia,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,
- udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
- wybór członków Zarządu Stowarzyszenia i członków Komisji Rewizyjnej,
- uchwalanie własnego regulaminu obrad,
- rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,
- rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
- podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
- podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub obciąŜenia majątku Stowarzyszenia.
- podejmowanie uchwał w sprawach odpowiedzialności członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w
przypadku wyrządzenia szkody Stowarzyszenia.
§ 35
Działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd Stowarzyszenia wybrany przez Walne Zebranie.
§ 36
Wyboru Zarządu w liczbie do 5 osób dokonuje Walne Zebranie w głosowaniu jawnym, z pośród członków
zwyczajnych uczestniczących w obradach.
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§ 37
Za wybranych w skład Zarządu uwaŜa się te osoby, które w głosowaniu otrzymały większość głosów nie
mniej niŜ 50 %.
§ 38
Członkowie Zarządu na swym pierwszym posiedzeniu wybierają z pośród siebie Prezesa Zarządu,
Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
§ 39
Kadencja Zarządu trwa 4 ( cztery ) lata.
Członka Zarządu moŜna odwołać przed upływem kadencji w przypadku ;
- utraty członkowstwa,
- jego rezygnacji złoŜonej na piśmie,
- nieudzielania absolutorium przez Walne Zebranie.
§ 40
Członkowie Zarządu nie mogą być jednocześnie członkami Komisji Rewizyjnej. Osoby wchodzące w skład
Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnymi wyrokami za przestępstwa umyślne ścigane z
oskarŜenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 41
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ raz na kwartał.
§ 42
Do kompetencji Zarządu naleŜy;
- kierowanie sprawami Stowarzyszenia,
- wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
- reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
- sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
podejmowanie uchwał w sprawie nabywania majątku Stowarzyszenia,
- sporządzanie planów pracy i budŜetu,
- sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i przedkładanie ich Walnemu Zebraniu,
- prowadzenie rachunkowości Stowarzyszenia,
- przyjmowanie i wykreślanie członków,
- prowadzenie rejestru członków Stowarzyszenia,
- zwoływanie Walnych Zebrań,
- uchwalanie regulaminu funduszu stypendialnego,
- powoływanie komisji ds. stypendiów i określanie ich kompetencji.
§ 43
Do zawierania umów , udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w majątkowych
wymagane są podpisy dwóch członków
Zarządu, w tym Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa.
§ 44
Komisja Rewizyjna składająca się z 3 osób tj. przewodniczącego, sekretarza i członka wybierana jest przez
Walne Zebranie w głosowaniu jawnym na okres 4 ( czterech ) lat.
§ 45
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być osobami skazanymi prawomocnymi wyrokami za
przestępstwa z winy umyślnej ścigane z oskarŜenia publicznego lub przestępstwa skarbowe. Nie mogą być
członkami Zarządu ani pozostawać z osobami będącymi członkami Zarządu Stowarzyszenia w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa ani podległości
słuŜbowej.
§ 46
Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia a do jej
kompetencji naleŜy;
- kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
- kontrolowanie gospodarki finansowej Stowarzyszenia i przedkładanie wniosków z tych kontroli na
Walnym Zebraniu,

Strona 5 z 7
STATUT
Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Grabowcu

-

składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu,
przedkładanie Walnemu Zebraniu wniosków o absolutorium dla Zarządu,
prawo Ŝądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania z waŜnych powodów.

§ 47
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej z tytułu pełnienia funkcji w tych organach nie
pobierają wynagrodzenia lecz
pełnią swoje funkcje społecznie. Przysługują im tylko uzasadnione koszty
związane z realizacja wyjazdów słuŜbowych rozliczanych zgodnie z obowiązującym przepisami w tym
zakresie.
Rozdział VI
Majątek i fundusze
§ 48
Majątek Stowarzyszenia powstaje ;
- ze składek członkowskich,
- z darowizn i zapisów ,
- wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
- z dochodów z własnej działalności statutowej,
- z dochodów z nieruchomości własnych lub uŜytkowanych,
- z dotacji i ofiarności publicznej.
§ 49
Wszelkie środki pienięŜne Stowarzyszenia mogą być przechowywane wyłącznie na jego koncie bankowym.
NadwyŜka przychodów nad kosztami działalności statutowej moŜe być przeznaczana tylko i wyłącznie na
działalność poŜytku publicznego.
§ 50
Posiadane przez Stowarzyszenie środki finansowe pod kaŜdą postacią nie
mogą być przedmiotem poŜyczek i kredytów dla członków Stowarzyszenia, członków organów
Stowarzyszenia i pracowników ani Ŝadnych innych osób.
§ 51
Majątek Stowarzyszenia w Ŝaden sposób nie moŜe być przekazywany na rzecz członków Stowarzyszenia,
członków organów i pracowników Stowarzyszenia ani dla ich osób bliskich.
§ 52
Bezwzględnie zabrania się wykorzystywania majątku i mienia Stowarzyszenia na rzecz członków, członków
organów i pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich w sposób niezgodny z postanowieniami
Statutu Stowarzyszenia.
§ 53
Majątek Stowarzyszenia w ogóle nie moŜe być uŜywany do zabezpieczania zobowiązań członków,
członków organów, pracowników ani Ŝadnych innych osób.
§ 54
Stowarzyszenie nie moŜe dokonywać zakupów towarów i usług od podmiotów w których uczestniczą
członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie, na
zasadach
innych niŜ w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyŜszych niŜ rynkowe.
§55
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 56
Stowarzyszenie sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami dotyczącymi
fundacji.
§ 57
Decyzje w sprawie zbywania i obciąŜania majątku Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków.
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Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 58
Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia mogą być dokonane większością 2/3
(dwie trzecie) głosów przy obecności określonej w § 32 niniejszego statutu.
§ 59
W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku. Majątek likwidowanego Stowarzyszenia nie moŜe być
przeznaczony do podziału między członków.
§ 60
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustaw; „Prawo o
stowarzyszeniach” i „ o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie.
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