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STATUT STOWARZYSZENIA
„Przyjaciel Gryfowskiej Szkoły Podstawowej”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie działające na mocy niniejszego statutu jest dobrowolnym społecznym
zrzeszeniem osób mających na celu rozwijanie i wspieranie działań edukacyjnych
i kulturalnych na rzecz dzieci oraz społeczności lokalnej.
§2
Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE PRZYJACIEL GRYFOWSKIEJ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ, zwane w dalszych postanowieniach niniejszego statutu
STOWARZYSZENIEM.
§3
1. Terenem działania stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Gryfów Śląski.
§4
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
2. Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.
§5
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i podlega rejestracji sądowej.
§6
Stowarzyszenie używa pieczęci i odznak według wzorów zatwierdzonych przez Walne
Zebranie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§7
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
§8
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych
w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony
wyłącznie do realizacji celów statutowych.
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II. CELE STOWARZYSZENIA
Celem głównym Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności statutowej na rzecz ogółu
społeczności lokalnej poprzez wspieranie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Łużyckiej
Brygady WOP w Gryfowie Śląskim – zwanej dalej Szkołą – w szczególności przez:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

pozyskiwanie środków na modernizację i funkcjonowanie Szkoły,
udział
w
budowaniu
nowoczesnego
warsztatu
dydaktycznego
i metodologicznego,
pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom działalności
stowarzyszenia,
inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie mieszkańców na rzecz
wszechstronnego rozwoju szkoły i środowiska lokalnego,
prowadzenie działań popularyzujących osiągnięcia szkoły i jej wychowanków,
prowadzenie działań zmierzających do rozwoju kreatywnego, twórczego
i wrażliwego ucznia,
promowanie idei wolontariatu,
promowanie wśród uczniów zdrowego, aktywnego stylu życia oraz wszelkich
inicjatyw ekologicznych, regionalnych
rozwijanie dzieci przez działania w dziedzinie turystyki, sportu i kultury,
organizowanie zajęć pozalekcyjnych, wycieczek oraz wypoczynku,
motywowanie rodziców do działań na rzecz polepszenia warunków kształcenia
dzieci,
propagowanie działań na rzecz likwidacji barier utrudniających edukację
i funkcjonowanie dzieci i osób niepełnosprawnych,
wspieranie działań integracyjnych wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
kształtowanie warunków związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży,
propagowanie wszelkich działań na rzecz ochrony środowiska ze szczególnym
uwzględnieniem edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży,
propagowanie i wspieranie wszelkich działań związanych z regionalizmem,
tradycją i kulturą regionu,
wspieranie działań związanych z nawiązaniem współpracy ze szkołami
i młodzieżą innych państw, wymiana młodzieży,
wspieranie działań związanych z nowoczesnymi technikami informatycznymi.
III. REALIZACJA CELÓW STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. zrzeszanie osób fizycznych i prawnych popierających program Stowarzyszenia,
2. współdziałanie z organami państwa i samorządu terytorialnego, organizacjami
społeczno-politycznymi i zawodowymi,
3. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami, placówkami
i organizacjami naukowymi, kulturalnymi i artystycznymi,
4. współdziałanie z instytucjami mającymi wpływ na rozwój naukowy i materialny
szkoły,
5. organizowanie i współorganizowanie imprez naukowych, kulturalnych
i rozrywkowych, sportowych,
6. inicjowanie i realizowanie różnorodnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju
naukowego, wychowawczego, sportowego, regionalnego i materialnego szkoły,
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7.

uczestniczenie w działaniach społeczno-gospodarczych zmierzających do
rozwoju środków materialnych, technicznych i organizacyjnych służących
dobru szkoły,
8. umożliwianie uczniom rozwijania ich zdolności przez udział w zajęciach
pozalekcyjnych i wycieczkach,
9. podwyższanie kwalifikacji członków i podopiecznych Stowarzyszenia,
10. prowadzenie działalności kulturalnej i rozrywkowo- rekreacyjnej dla członków
i podopiecznych Stowarzyszenia,
dydaktyczno-wyrównawcze,
zajęcia
opiekuńczo-wychowawcze
11. zajęcia
w okresach feryjnych,
12. wszelkie inne działania służące realizacji wyżej wymienionych celów.
IV. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
1. Majątek stowarzyszenia stanowią składniki majątkowe nabyte w czasie
działalności Stowarzyszenia.
2. Majątek stowarzyszenia powstaje z:
a) składek członkowskich,
b) darowizn, spadków i zapisów,
c) grantów,
d) dotacji osób prawnych i fizycznych,
e) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
f) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
g) przekazanych przez osoby fizyczne części podatku dochodowego (mechanizm
1%),
V. CZŁONKOWIE PRAWA I OBOWIĄZKI
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może
być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży
deklarację członkowską na piśmie i zostanie przyjęta w poczet członków
stowarzyszenia uchwałą Zarządu,
Zarząd może odmówić przyjęcia kandydata w poczet członków stowarzyszenia
jeżeli istnieją okoliczności wskazujące na prowadzenie działalności na szkodę
stowarzyszenia lub jego dobrej opinii,
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia,
Członkiem wspierającym staje się na podstawie uchwały Zarządu o przyjęciu
w poczet członków stowarzyszenia podjętej na skutek złożenia deklaracji
członkowskiej,
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Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła
wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek co
najmniej 5 członków Stowarzyszenia.
Członkowie zwyczajni mają prawo:
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.
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek, wysokość składki ustala odrębna uchwała i trwa
do jej odwołania.
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.
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych
świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
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,
• nieusprawiedliwionego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
• nie płacenia składek za okres pół roku,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu oraz utraty
zdolności do czynności prawnych,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
Zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu w poczet członków stowarzyszenia w
terminie 1 miesiąca od daty złożenia deklaracji. Od uchwały Zarządu w sprawie
przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa
zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.
Odwołanie wnosi się w terminie 1 miesiąca od dnia doręczania pisemnej decyzji
zarządu. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.
VI. ORGANY STOWARZYSZENIA

1.

2.

3.

Organami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym
Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni
goście.
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
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Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane przynajmniej raz na rok przez
Zarząd Stowarzyszenia do końca marca każdego roku. Termin i miejsce obrad
Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed
terminem zebrania.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 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.
6. Uchwały Walnego Zebranie Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów
w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne,
z wyjątkiem spraw osobowych.
7. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich organów Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych
świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków
Stowarzyszenia lub jego organy,
k) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia
l) rozpatrywanie odwołania od uchwał Zarządu,
m) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku,
n) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
8. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na
zewnątrz.
9. Zarząd składa się od 2 do 5 osób, w tym prezesa, wiceprezesa, skarbnika i członków
zarządu. Prezesa i wiceprezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków.
10. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że
postanowienia statutu stanowią inaczej. W razie równej ilości głosów za i przeciw
decyduje głos prezesa Zarządu.
11. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
12. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
f) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
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g) przyjmowanie i skreślanie członków.
Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia, nie rzadziej niż raz na 3 lata lub częściej jeśli istnieje przesłanie do
nieprawidłowości.
Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy
oraz sekretarza.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz
zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla organów Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
W razie, gdy skład organów 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.
VII. REPREZENTACJA STOWARZYSZENIA

1.
2.

Dla oświadczenia woli Stowarzyszenia, wymagane są podpisy Prezesa Zarządu lub
dwóch członków Zarządu.
Zarząd Stowarzyszenia reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz oraz
w stosunkach między Stowarzyszeniem a jego członkami.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
2.
3.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3),
przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
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