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STATUT STOWARZYSZENIA
TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie - TOWARZYSTWO ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni posiada
osobowość prawną.
§2
Terenem działalności Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im.
Henryka Sienkiewicza we Wrześni jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą
Stowarzyszenia jest miasto Września.

§3
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnym profilu działania.
§4
Stowarzyszenie opiera swą działalność przede wszystkim na pracy społecznej ogółu
swych członków.
§5
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§6
Celem Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im.
Henryka Sienkiewicza we Wrześni jest:
2

1. integracja absolwentów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka
Sienkiewicza we Wrześni, wspieranie społecznej aktywności obywateli, promowanie
współdziałania z samorządem terytorialnym, sektorem państwowym i gospodarczym,
2. wspomaganie rozwoju wspólnoty i społeczności lokalnej,
3. podtrzymanie tradycji szkolnych, pamięć o profesorach i uczniach,
4. służenie szkole pomocą intelektualną i materialną.
§7
Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka
Sienkiewicza we Wrześni realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. zrzeszenie absolwentów i podtrzymywanie wśród nich dawnych więzi,
2. skupianie absolwentów wokół spraw szkoły i miasta, współpracę z władzami
samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego
przekazu oraz osobistościami życia publicznego,
3. organizowanie spotkań absolwentów,
4. inicjowanie i popieranie badań naukowych oraz twórczości dotyczącej Gimnazjum i
Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni,
5. publikowanie materiałów dotyczących dziejów i działalności Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni,
6. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na cele statutowe.
Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§8
1. Zasady członkowstwa w Stowarzyszeniu określają przepisy ustawy Prawo o
Stowarzyszeniach oraz Statut Stowarzyszenia.
§9
1. Kandydat na Członka Stowarzyszenia składa pisemną deklarację wg wzoru
opublikowanego na stronie internetowej www.taplo.pl.
2. Członkiem Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół Liceum zostaje się po złożeniu
pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
3. Każdy Członek ma prawo wpłacić składkę na cele statutowe Towarzystwa, w
dowolnej wysokości.
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§10
Członkom Towarzystwa przysługuje:
1. czynne prawo wyborcze,
2. zgłaszanie propozycji i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
3. aktywny udział we wszelkich formach działalności Stowarzyszenia.
§11
Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani:
1. aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
2. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz,
3. propagować idee i cele Stowarzyszenia.
§12
1. Utrata członkostwa następuje na skutek dobrowolnego wystąpienia w formie
oświadczenia na piśmie, złożonego na ręce Zarządu, na mocy uchwały Zarządu w
przypadku nieprzestrzegania Statutu albo śmierci członka.
2. Osobom skreślonym z listy członków przysługuje prawo odwołania się do Walnego
Zebrania w terminie 30 dni od zawiadomienia o skreśleniu.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA I ORGAN DORADCZY
§13
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie (zwyczajne i nadzwyczajne),
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§14
1. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym bądź jawnym w zależności od
uchwały Walnego Zebrania.
2. Kadencja władz trwa 4 lata.
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3. Władze Stowarzyszenia podejmują decyzje w formie uchwał.
4. Uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością przy obecności co
najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. W przypadku braku
wymaganej liczby obecnych – w II terminie – po 15 minutach od zakończenia
pierwszego zebrania – obowiązuje zwykła większość obecnych na zebraniu. W
przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego albo sekretarza.
5. Władze Stowarzyszenia w głosowaniach oraz poza posiedzeniami mogą
wykorzystywać środki komunikacji elektronicznej: adresy poczty elektronicznej
Członków oraz adres poczty elektronicznej Stowarzyszenia. Zawiadomienie o zebraniu
Władz Stowarzyszenia zawiera dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania
prawa głosu.
Walne Zebranie Członków
§15
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
-

zatwierdzanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia, sprawozdań Zarządu
i Komisji Rewizyjnej,

-

udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

-

rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną,

-

zatwierdzanie planu pracy,

-

wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

-

rozwiązanie Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu mają prawo brać udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zebrania publikowane jest w na stronie
internetowej lub portalu społecznościowym Facebook Towarzystwa przynajmniej 6
dni przed terminem zebrania. Dopuszcza się telefoniczne lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej zawiadomienie Członków o zwołaniu Walnego Zebrania przez Zarząd.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, nie rzadziej niż raz
na cztery lata lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, bądź na pisemne żądanie 1/10 liczby
członków.
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Zarząd
§16
1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia. W posiedzeniach Zarządu
mają prawo brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej i Rady Towarzystwa.
2. W skład Zarządu wchodzą 2 - 3 osoby.
3. Do zakresu działania Zarządu należy:
wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
uchwalanie planów działania,
reprezentowanie Stowarzyszenia,
składanie sprawozdań merytorycnych i finansowych,
4. Zarząd zbiera się raz w roku albo w miarę potrzeb.
5. Na pierwszym posiedzeniu w kadencji Zarząd wybiera ze swego grona:
przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
6. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach
majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie.
7. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem Walnego Zebrania
zatwierdzającego sprawozdania merytoryczne i finansowe za okres sprawozdawczy, w
którym członek Zarządu pełnił swoją funkcję w ramach kadencji. Mandat Członka
Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z
mandatami pozostałych Członków Zarządu. Mandat Członka Zarządu wygasa również
wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
8. Jeżeli mandat Członka Zarządu wygaśnie wskutek śmierci, rezygnacji albo
odwołania go ze składu Zarządu w trakcie trwania kadencji, Zarząd może
dokooptować w to miejsce nowego członka albo działać w ograniczonym składzie do
czasu Walnego Zebrania, nie mniejszym jednak, niż 2 osoby. W przypadku
uzupełnienia składu Zarządu, Walne Zebranie zatwierdza nowego członka, bądź
powołuje na jego miejsce inną osobę.
9. Członkom Zarządu nie przysługuje wynagrodzenie za czynności wykonywane w
związku z pełnioną funkcją.
Komisja Rewizyjna
§17
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób i wybiera ze swego grona
przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. Zebrania Komisji odbywają się w miarę
potrzeb – nie rzadziej jednak niż raz na rok.
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2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
kontrola finansowa działalności Stowarzyszenia i Zarządu,
składanie wniosków i sprawozdań o udzieleniu absolutorium Zarządowi przez
Walne Zebranie,
prawo udziału w zebraniach Zarządu z głosem doradczym,
prawo wglądu w dokumentację Stowarzyszenia.
3. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa najpóźniej z dniem Walnego Zebrania
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy, w którym
członek Komisji Rewizyjnej pełnił swoją funkcję w ramach kadencji. Mandat członka
Komisji Rewizyjnej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie
z mandatami pozostałych członków Komisji Rewizyjnej. Mandat członka Komisji
Rewizyjnej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu
Komisji Rewizyjnej.
4. Jeżeli mandat Członka Komisji Rewizyjnej wygaśnie wskutek śmierci, rezygnacji
albo odwołania go ze składu Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, Komisja
Rewizyjna może dokooptować w to miejsce nowego członka albo działać w
ograniczonym składzie do czasu Walnego Zebrania, nie mniejszym jednak, niż 2 osoby.
W przypadku uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie zatwierdza
nowego członka, bądź powołuje na jego miejsce inną osobę.
Rada Towarzystwa
§18
1. W skład Rady Towarzystwa wchodzą najbardziej aktywni Członkowie
Stowarzyszenia.
2. Aby wejść w skład Rady Towarzystwa, Członek Stowarzyszenia zgłasza wolę
współpracy podczas Walnego Zebrania albo zostaje zgłoszony przez innych Członków.
3. Rada Towarzystwa pełni funkcję doradczą i wspierającą działania Zarządu.
4. Członkowie Rady Towarzystwa mają prawo udziału we wszystkich zebraniach
Zarządu.
5. Rada Towarzystwa nie ma obowiązku dokumentowania swoich działań.

Rozdział V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§19
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1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
- darowizn
- spadków
- zapisów
- ofiarności publicznej
- dobrowolnych składek Członków Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie z zachowaniem obowiązujących przepisów może przyjmować
darowizny, spadki i zapisy oraz korzyści z ofiarności publicznej.

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU, UCHWALENIE NOWEGO STATUTU, ROZWIĄZANIE
STOWARZYSZENIA I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§20
Zmiany Statutu albo nowy Statut uchwala Walne Zebranie (zwyczajne bądź
nadzwyczajne) większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
§21
Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku podejmuje
Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych
do głosowania.
§22
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie, zastosowanie mają przepisy
ustawy Prawo o Stowarzyszeniach

8

