STATUT
STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I WYCHOWANKÓW
PAŃSTWOWEGO GIMNAZJUM
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W JAROCINIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Stowarzyszenie działające na mocy niniejszego Statutu jest dobrowolnym,
społecznym

zrzeszeniem

osób

wyrażających

wolę

utrzymywania

i kultywowania więzi koleżeńskich oraz współdziałania i pomocy wśród
absolwentów

i

wychowanków

Państwowego

Gimnazjum

i

Liceum

Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie oraz tych wszystkich,
którzy są zainteresowani działaniem na rzecz Szkoły.

§2
Stowarzyszenie
I

nosi

WYCHOWANKÓW

nazwę

STOWARZYSZENIE

PAŃSTWOWEGO

ABSOLWENTÓW

GIMNAZJUM

I

LICEUM

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Jarocinie, zwane w dalszych postanowieniach
niniejszego Statutu „Stowarzyszeniem”.

§3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Jarocin.
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§4
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu
członków.
2. Do

prowadzenia

swych

spraw

Stowarzyszenie

może

zatrudnić

pracowników.

§5
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane na czas
nieograniczony.
2.1.Stowarzyszenie

działa

w

obszarze

użyteczności

publicznej,

w szczególności w obszarach wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 10,
11, 12, 13, 14, 22 i 23 Ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie tj.:
1. pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
2. działalności charytatywnej,
3. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
4. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych,
5. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
6. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
7. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
8. upowszechnienia kultury fizycznej i sportu,
9. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy miedzy społeczeństwami.
2.2.Stowarzyszenie współpracuje z organami administracji publicznej
w zakresie wykonywania zadań wymienionych w § 5 ust. 2 pkt 1
niniejszego statutu.
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§6
Stowarzyszenie używa pieczęci i odznak wg wzorów zatwierdzonych przez
Walne Zgromadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA

§7
Stowarzyszenie ma na celu utrzymywanie i kultywowanie więzi koleżeńskich
absolwentów

i

wychowanków

Państwowego

Gimnazjum

i

Liceum

Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie oraz podejmowanie
różnorodnej działalności na rzecz Szkoły, a w szczególności:
1. aktywizowanie i inspirowanie absolwentów i wychowanków do działań
na rzecz wszechstronnego rozwoju Szkoły,
2. dokumentowanie i popularyzowanie historii Szkoły, jej zasłużonych
Profesorów i absolwentów,
3. udział we wszystkich współczesnych dziedzinach życia społecznego,
oświatowego i kulturalnego Szkoły,
4. kształtowanie

postaw

patriotycznych

środowiska

absolwentów

i wychowanków Szkoły oraz Jej uczniów,
5. współdziałanie

w

zakresie

pomnażania

dorobku

naukowego,

wychowawczo-dydaktycznego, kulturalnego i materialnego Szkoły,
6. pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom
działalności Stowarzyszenia.

§8
Realizując swe cele Stowarzyszenie będzie:
1. zrzeszać osoby fizyczne i prawne akceptujące program Stowarzyszenia,
2. tworzyć zespoły i komisje problemowe, a także koła poza Jarocinem,
3. współdziałać ze wszystkimi, którym bliskie są cele Stowarzyszenia,
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4. nawiązywać i utrzymywać kontakty z instytucjami, placówkami
naukowymi, kulturalnymi i artystycznymi,
5. współdziałać z instytucjami mającymi wpływ na rozwój naukowy
i materialny Szkoły,
6. prowadzić działania popularyzujące osiągnięcia Szkoły, jej Profesorów
i absolwentów,
7. dokumentować przeszłość i współczesność Szkoły,
8. prowadzić działalność wydawniczą,
9. organizować i uczestniczyć w organizacji różnych imprez o charakterze
naukowym, kulturalnym, sportowym i rozrywkowym,
10.fundować

nagrody

i

wyróżnienia

działaczom

i

zwycięzcom

organizowanych imprez,
11.fundować stypendia dla wyróżniających się uczniów i absolwentów
studiujących,
12.inicjować i wdrażać różnorodne przedsięwzięcia na rzecz rozwoju
naukowego i materialnego Szkoły, a także uczestniczyć w procesie
wychowawczym,
13.prowadzić działalność gospodarczą,
14.inicjować

i

organizować

zbiórki

publiczne

oraz

uczestniczyć

w działaniach mających na celu rozwój bazy materialnej, technicznej
i organizacyjnej Szkoły,
15.Stowarzyszenie jest Organem Założycielskim i Prowadzącym dla swoich
szkół z możliwością łączenia ich w zespoły,
16.zakłada i prowadzi szkoły na wszystkich poziomach nauczania, w tym:
podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne, sportowe i artystyczne
zgodnie z przepisami prawa oświatowego,
17.prowadzi

placówki

oświatowo-wychowawcze,

placówki

pracy

pozaszkolnej oraz placówki kształcenia ustawicznego umożliwiające
uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowej,
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zdobywanie umiejętności, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku,
18. prowadzi wszelkie szkolenia przydatne dla młodzieży,
19. prowadzi kursy zawodowe z zastosowaniem aktualnych ustaw szkolnych.

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. honorowych,
3. wspierających.

§ 10
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna będąca
absolwentem lub wychowankiem Państwowego Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie wyrażająca
pragnienie

współdziałania

w

realizacji

celów

statutowych

Stowarzyszenia, której pisemna deklaracja została zatwierdzona przez
Zarząd Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także cudzoziemiec,
spełniający warunki zapisane w pkt 1.

§ 11
Członek zwyczajny ma prawo:
1. brać udział w zebraniach Stowarzyszenia, wybierać i być wybieranym do
władz Stowarzyszenia,
2. brać udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
3. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
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4. korzystać z ulg i udogodnień zapewnianych przez władze Stowarzyszenia,
5. nosić odznakę Stowarzyszenia.

§ 12
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna zasłużona dla rozwoju
Szkoły, a także dla rozwoju i realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek
Zarządu.

§ 13
1. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.
2. Członek honorowy ma prawo do nie płacenia składek członkowskich.

§ 14
1. Członkiem wspierającym może być zarówno osoba fizyczna jak i prawna
wyrażająca wolę współuczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia,
a w szczególności gotowa udzielać pomocy merytorycznej i materialnej.
2. Uzyskanie członkostwa następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia
przyjętego przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 15
Członek wspierający ma prawo:
1. udziału z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu oraz zebraniach
organizowanych przez Zarząd Stowarzyszenia lub zespoły problemowe,
2. brać udział we wszystkich przejawach działalności Stowarzyszenia,
3. członek wspierający nie korzysta z czynnego i biernego prawa
wyborczego do władz Stowarzyszenia.
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§ 16
Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
1. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
2. realizować cele Stowarzyszenia,
3. brać udział w pracach Stowarzyszenia,
4. regularnie opłacać składki członkowskie,
5. wnosić swój wkład w pomnażanie duchowego i materialnego dorobku
Stowarzyszenia.

§ 17
Utrata członkostwa następuje przez:
1. wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłoszone Zarządowi Stowarzyszenia;
zgłoszone wystąpienie nie zwalnia z obowiązku uregulowania zaległych
składek członkowskich,
2. skreślenia z listy wskutek zalegania w uiszczeniu składek członkowskich
przez okres jednego roku,
3. wykluczenia ze Stowarzyszenia prawomocnym orzeczeniem Sądu
Koleżeńskiego Stowarzyszenia.

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 18
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie,
2. Zarząd Stowarzyszenia,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.
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§ 19
1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.
2. Władze Stowarzyszenia wymienione w § 18 pkt 2-4 wybierane są na
Walnym Zgromadzeniu w głosowaniu jawnym. Walne Zgromadzenie
może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu wyborów w głosowaniu tajnym.
3. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcje honorowo.

§ 20
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i odbywa się
w formie walnego zebrania członków.
2. O zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków decyduje Zarząd
Stowarzyszenia po zweryfikowaniu każdorazowo przed upływem
kadencji ilości członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 21
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia,
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu
Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
3. udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4. wybór Prezesa Stowarzyszenia i na jego wniosek zatwierdzenie lub
odmowa zatwierdzenia spośród członków Zarządu dwóch wiceprezesów,
sekretarza i skarbnika,
5. wybór

Zarządu

Stowarzyszenia,

Komisji

Rewizyjnej

i

Sądu

Koleżeńskiego,
6. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd
Stowarzyszenia,
7. podejmowanie uchwał o przyjęciu Statutu Stowarzyszenia i jego zmianie,
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8. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu
majątku,
9. nadawanie godności członka honorowego,
10.ustalanie w formie uchwały wysokości składek członkowskich i terminów
ich płatności,
11.podejmowanie decyzji o przystąpieniu Stowarzyszenia do związku
stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,
12.podejmowanie innych uchwał wynikających z niniejszego Statutu, a także
wymagających – z uwagi na szczególną ważność – określenia stanowiska
wszystkich członków Stowarzyszenia.

§ 22
W Walnym Zgromadzeniu udział biorą:
1. członkowie zwyczajni oraz członkowie honorowi z głosem stanowiącym,
2. członkowie wspierający oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.

§ 23
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów
uprawnionych do głosowania z wyjątkiem uchwał o zmianie statutu
i rozwiązaniu Stowarzyszenia.
2. Walne

Zgromadzenie

podejmuje

uchwałę

o

zmianie

Statutu

Stowarzyszenia przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania przy czym wymagana jest większość 2/3 głosów.
3. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały
Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia podjętej większością 3/4 głosów
przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
4. Walne Zgromadzenie jest ważne jeśli bierze w nim udział co najmniej
połowa członków Stowarzyszenia. W razie braku tej liczby członków
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w wyznaczonym terminie Walne Zgromadzenie będzie ważne w drugim
terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 24
1. Walne Zgromadzenie wyborcze odbywa się raz na 5 lat po upływie
kadencji władz Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenie sprawozdawcze odbywa się co roku, po zamknięciu
bilansu działalności Stowarzyszenia.
3. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zgromadzenie co najmniej na
2 tygodnie przez oznaczonym terminem jego odbycia.

§ 25
Walne Zgromadzenie może być zwoływane w trybie zwyczajnym lub
nadzwyczajnym.

§ 26
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostaje zwołane:
 z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia,
 na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 na zgłoszone na piśmie żądanie 1/3 członków Stowarzyszenia – nie
później niż w ciągu miesiąca od zgłoszenia żądania.
2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinien
określać porządek obrad.

§ 27
Działalnością

Stowarzyszenia

kieruje

Zarząd

Stowarzyszenia

ponosząc

odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem.
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§ 28
1. Zarząd składa się z 11-15 członków wybranych przez Walne
Zgromadzenie Stowarzyszenia, w tym prezesa, dwóch wiceprezesów,
sekretarza i skarbnika.
2. Zarząd ma prawo dokooptować do swego grona nowych członków
w miejsce ustępujących, nie więcej jednak niż 1/3 składu Zarządu
wybranego przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

§ 29
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
3. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy
członków Zarządu, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów.

§ 30
Do zakresu działalności Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
1. dbałość o prawidłową działalność Stowarzyszenia zgodną z jego
statutowymi celami,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia,
3. kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
4. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
5. w zależności od potrzeb tworzenie zespołów i komisji problemowych
oraz kół poza Jarocinem,
6. uchwalanie szczegółowych regulaminów działalności Stowarzyszenia,
7. przyjmowanie rocznych planów działalności i uchwalanie budżetu
Stowarzyszenia oraz kierowanie jego realizacją,
8. składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zgromadzeniu,
9. przyjmowanie członków zwyczajnych, członków zwyczajnych będących
cudzoziemcami oraz członków wspierających,
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10. powoływanie w miarę potrzeb Biura Stowarzyszenia i określanie jego
struktury,
11. zarządzanie

majątkiem

i

sprawami

Stowarzyszenia,

a

także

dysponowanie jego funduszami w ramach budżetu,
12. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu kandydatów na członków
honorowych,
13. występowanie do właściwych organów władzy o uhonorowanie
wyróżniających

się

członków

Stowarzyszenia

odznaczeniami

państwowymi, regionalnymi i nagrodami,
14. organizowanie pomocy członkom Stowarzyszenia znajdującym się
w szczególnie trudnej sytuacji życiowej,
15. zwoływanie walnego zebrania,
16. wykonywanie innych czynności dla osiągnięcia celów Stowarzyszenia.

§ 31
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne
Zgromadzenie Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo dokooptować do swego grona jednego
członka w miejsce ustępującego ze składu wybranego przez Walne
Zgromadzenie Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępcę
przewodniczącego.

§ 32
Komisja

Rewizyjna

jest

organem

kontrolującym

całokształt

prac

Stowarzyszenia, a w szczególności:
1. przynajmniej raz w roku przeprowadza kontrolę Stowarzyszenia ze
szczególnym uwzględnieniem rzetelności, celowości i gospodarności
prowadzonej działalności finansowo-gospodarczej,
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2. składanie Zarządowi Stowarzyszenia uwag odnośnie wykonania budżetu
i wyników przeprowadzonych kontroli,
3. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym
Zgromadzeniu Stowarzyszenia oraz stawianie wniosków o udzielenie lub
odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
4. występowanie z wnioskiem o zwołanie zebrania Zarządu względnie
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.

§ 33
Komisja
a

w

Rewizyjna
szczególności

stwierdzając

uchybienia

naruszenia

obowiązujących

w

pracy
norm

Zarządu,
statutowych

Stowarzyszenia, uchwał władz Stowarzyszenia lub zasad rzetelnej i celowej
gospodarki ma obowiązek zawiadomić o nich Zarząd Stowarzyszenia. W innych
przypadkach Komisja Rewizyjna występuje z zaleceniami pokontrolnymi
wyznaczając termin, w którym władze Stowarzyszenia są zobowiązane udzielić
wyjaśnień.

§ 34
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym
w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

§ 35
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybieranych przez Walne
Zgromadzenie.
2. Sąd Koleżeński ma prawo dokooptować do swego grona nowego członka
w

miejsce

ustępującego

ze

składu

wybranego

przez

Walne

swego

grona

Zgromadzenie.
3. Członkowie

Sądu

Koleżeńskiego

wybierają

ze

przewodniczącego i jego zastępcę.
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4. Sąd Koleżeński orzeka w pełnym składzie.
§ 36
Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
1. rozstrzyganie sporów i konfliktów pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
2. wypowiadanie się w przedmiocie oceny postępowania członków
Stowarzyszenia niezgodnego z zasadami współżycia społecznego lub
sprzecznego z założeniami Statutu, podstawowych uchwał i zarządzeń
oraz nieetycznego postępowania w działalności członkowskiej.

§ 37
1. Sąd Koleżeński po rozpatrzeniu sprawy może wnioskować o:
1) uwolnienie członka Stowarzyszenia od stawianych mu zarzutów,
2) stwierdzenie winy członka Stowarzyszenia, a tym samym
udzielenie mu:
a) kary upomnienia lub nagany,
b) zawieszenia

w

prawach

członkowskich

na

okres

od 6 miesięcy do 2 lat,
c) wykluczenie ze Stowarzyszenia,
2. Kary określone w pkt 1 muszą być zatwierdzone przez Zarząd.
Od postanowienia Zarządu członkowi przysługuje prawo odwołania się
do Walnego Zgromadzenia.

V. MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 38
Majątek Stowarzyszenia składa się z:
1. majątku nieruchomego i ruchomego,
2. funduszów.
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§ 39
Fundusze Stowarzyszenia składają się z:
1. składek członkowskich,
2. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
3. dotacji, darowizn, zapisów i spadków,
4. dochodów z działalności gospodarczej,
5. innych dochodów.

§ 40
1. Działalność gospodarcza, o której mowa w § 39 pkt 4 prowadzona może
być według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.
2. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między
członków.

§ 41
1. W celu pomnażania majątku Stowarzyszenia mogą być tworzone odrębne
struktury organizacyjne, a także Stowarzyszenie może uczestniczyć na
zasadzie udziałowca w działalności takich struktur, których celem
statutowym jest dochodowa działalność gospodarcza.
2. Zyski Stowarzyszenia z tytułu tej działalności są w całości przeznaczone
na cele statutowe i nie podlegają podziałowi miedzy członków
Stowarzyszenia.

§ 42
1. Oświadczenia i akty prawne Stowarzyszenia podpisują wspólnie prezes
i jeden z wiceprezesów oraz sekretarz względnie osoby przez nich
upoważnione w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.
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2. Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Stowarzyszenia
podejmują prezes lub jeden z wiceprezesów oraz skarbnik, względnie
osoby upoważnione, w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez
Zarząd.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 43
Zmiana

postanowień

niniejszego

Statutu

wymaga

uchwały

Walnego

Zgromadzenia Stowarzyszenia i przyjęcia przez władze rejestracyjne.

§ 44
Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi tryb likwidacji oraz cel, na jaki
ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
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