STATUT
TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW,
WYCHOWANKÓW I PRZYJACIÓŁ
GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. TOMASZA ZANA w PRUSZKOWIE

Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§ 1.
Stowarzyszenie, działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę ,,Towarzystwa
Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im.
Tomasza Zana w Pruszkowie”. Stowarzyszenie

może używać skróconej nazwy

„Zaniacy”. W dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
§ 2.
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą jego władz
jest miasto Pruszków.
§ 3.
1. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych
państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieoznaczony. Posiada osobowość
prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001,Nr 79 ,poz.855 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 25
września 2015 r. o zmianie ustawy-Prawo o Stowarzyszeniach.
3. Stowarzyszenie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Stowarzyszenie

może

należeć

do

innych

organizacji.

1

krajowych

i

międzynarodowych

5. Stowarzyszenie

może

prowadzić

działalność

gospodarczą

zgodnie

z

obowiązującymi przepisami.
6. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i wyróżniającego go znaku
graficznego (logo) według wzoru zatwierdzonego uchwałą Zarządu. Nazwa
Stowarzyszenia jak i wyróżniający go znak graficzny po zarejestrowaniu podlega
ochronie prawnej.
7. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaczenia, medale honorowe i przyznawać je
wraz z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Szkoły i
środowiska Zaniaków. Zasady przyznawania powyższych oraz ich wzory ustala
Zarząd.
§ 4.
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim
członków. Do

prowadzenia

swoich

spraw

na pracy społecznej

Stowarzyszenie

może

zatrudniać

pracowników.
Rozdział II
Cele i sposoby działania
§ 5.
Celem działania Stowarzyszenia jest:
1. Współdziałanie ze Szkołą w celu budowania jej pozytywnego wizerunku

w

regionie i kraju.
2. Podejmowanie starań dotyczących rozwoju Szkoły.
3. Inspirowanie różnorodnych działań na rzecz popularyzowania historycznej
postaci patrona szkoły, nauczycieli i absolwentów.
4. Budowanie

i

umacnianie

więzi

koleżeńskich

miedzy

absolwentami,

wychowankami i przyjaciółmi szkoły ze szczególnym naciskiem na aktywizację
osób starszych i w podeszłym wieku.
5. Działanie na rzecz integracji środowiska związanego ze Szkołą.
6. Organizowanie w miarę posiadanych możliwości pomocy i opieki nad
nauczycielami LO im. Tomasza Zana znajdującymi się w trudnych warunkach
życiowych oraz udzielanie koleżeńskiej pomocy absolwentom Szkoły.
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7. Współpraca

z

organizacjami

pozarządowymi,

instytucjami

administracji

państwowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego.
§ 6.
Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
1. Tworzenie wspólnych programów z Dyrekcją Szkoły i jej Organami Statutowymi,
promującymi

wieloletnią

historię

i

tradycję

Szkoły

ze

szczególnym

uwzględnieniem organizacji uroczystości jubileuszowych i zjazdów absolwentów.
2. Zbieranie dokumentów historycznych związanych ze Szkołą, patronem Szkoły i
wybitnymi nauczycielami i absolwentami.
3. Gromadzenie

dokumentów

dotyczących

roli

Szkoły

w

rozwoju

miasta

Pruszkowa, regionu oraz kraju.
4. Organizowanie zjazdów absolwentów, jubileuszy działalności Stowarzyszenia,
spotkań rocznikowych i okolicznościowych oraz spotkań towarzyskich.
5. Prowadzenie

działalności

wydawniczej

oraz

wykorzystanie

mediów

elektronicznych.
6. Organizowanie wymiany doświadczeń z innymi organizacjami o podobnych
celach.
7. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych oraz wycieczek turystycznohistorycznych zgodnych z celami Stowarzyszenia.
8. Wzbogacanie pamiątkami i materiałami historycznymi zasobów archiwalnych
Stowarzyszenia, organizowanie wystaw i spotkań tematycznych.
9. Gromadzenie funduszy Stowarzyszenia, przeprowadzanie zbiórek publicznych,
przyjmowanie darowizn oraz inne formy działania zgodne z celami statutowymi i
obowiązującym prawem.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 7.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
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2. Osoba fizyczna może być członkiem zwyczajnym, lub członkiem honorowym.
3. Osoba prawna może być członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
§ 8.
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, obywatel Polski
lub cudzoziemiec , która, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jest
niepozbawiona

praw

publicznych,

jest

absolwentem,

wychowankiem

lub

przyjacielem Szkoły LO lub Gimnazjum im. T. Zana w Pruszkowie, jest
zainteresowana i zaangażowana w realizacje celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności
prawnych, mogą należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego
prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą
stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do
stowarzyszenia według zasad określonych w statucie, bez prawa udziału w
głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i
biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.
4. Osoby w wieku poniżej 18 lat muszą posiadać podpis wychowawcy klasy lub innego
nauczyciela złożony na deklaracji członkowskiej.
5. W przypadku relegowania ucznia ze szkoły, bądź jego odejściu, Zarząd może
podjąć uchwałę o pozbawieniu takiej osoby członkowstwa w stowarzyszeniu.
6. Zarząd Stowarzyszenia przyjmuje członków zwyczajnych w formie uchwały, którzy
złożyli deklarację członkowską i spełniają warunki, o których mowa w niniejszym §.
§ 9.
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, której
godność tę nada na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie Członków w uznaniu
za wybitne zasługi i wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub szkoły LO im.
T. Zana.
2. Członkostwo honorowe może zostać nadane przez Walne Zgromadzenie Członków
także na wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Członkowstwo honorowe może zostać nadane także osobie, która nie jest
członkiem Stowarzyszenia.
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§ 10.
1. Osoba prawna, której zakres działania jest zgodny z działaniami statutowymi
Stowarzyszenia lub która jest zainteresowana działalnością Stowarzyszenia

i

zdeklarowała na jego rzecz pomoc finansową , rzeczową lub merytoryczną w
realizacji

celów

Stowarzyszenia

może

zostać

członkiem

wspierającym

Stowarzyszenie.
2. Zarząd Stowarzyszenia przyjmuje w formie uchwały członków wspierających, którzy
złożyli deklarację członkowską i spełniają warunki, o których mowa w pkt. 1.
§ 11.
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo i obowiązki:
- wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
- udziału w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Członków,
- poddawać ocenie działalność Stowarzyszenia i jego władz, a także wysuwać
wobec nich wnioski i postulaty,
- zgłaszać opinie i wnioski skierowane do władz Stowarzyszenia ,
- zapoznawać

się

planami

,harmonogramami

i

regulaminami

działania

Stowarzyszenia,
- uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia,
- korzystać z urządzeń i zasobów Stowarzyszenia,
- przestrzegać statutu ,regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,
- regularnie opłacać składkę członkowską.

Z opłacania składki członkowskiej

zwolnieni są członkowie poniżej 18 lat.
2. Członek honorowy Stowarzyszenia ma prawa i obowiązki członka zwyczajnego z
wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz zwolniony jest z opłacania
składki członkowskiej. Członek honorowy na Walnym Zgromadzeniu Członków
uczestniczy tylko z głosem doradczym. Członek honorowy będący absolwentem LO
lub Gimnazjum im. T. Zana w Pruszkowie posiada prawa i obowiązki członka
zwyczajnego.
3. Członek

wspierający

Stowarzyszenia

będący

osobą

prawną,

działa

w

Stowarzyszeniu z głosem doradczym w obradach władz Stowarzyszenia za
pośrednictwem swojego przedstawiciela.
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4. Członek wspierający, deklarując stałą odpowiedniej wielkości składkę lub dotację jest
zwolniony z opłacania składek członkowskich.
§ 12.
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) śmierci członka,
c) wykluczenia przez Zarząd z powodu:
- niepłacenia składek za okres roku,
- łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
- niehonorowego, niegodnego zachowania, które negatywnie wpływaj na
wizerunek Stowarzyszenia i Szkoły.
- utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
- utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub
wykluczenia,

przysługuje

odwołanie

do

Walnego

Zgromadzenia

Członków.

Odwołanie składa się w nieprzekraczalnym terminie 30 dni liczonym od dnia
doręczenia

wykluczonemu

uchwały

lub

daty

powtórnego

awizowania

listu

poleconego. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu.
3. Walne Zgromadzanie Członków rozstrzyga w sprawach, o których mowa w pkt. 1 po
wysłuchaniu,

jeśli uzna to za konieczne, skarżącego i członka. Walne

Zgromadzenie Członków może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w
zakresie, jakim uzna to za niezbędne.

Rozstrzygnięcie Walnego Zgromadzenia

Członków jest ostateczne.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 13.
1. Władze Stowarzyszenia stanowią:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Organ Kontroli Wewnętrznej - Komisja Rewizyjna.
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2. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia i Organu Kontroli Wewnętrznej - Komisji
Rewizyjnej trwa 5 lat od dnia wyborów.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes wybrany przez Zarząd w głosowaniu tajnym z
pośród powołanych członków Zarządu.
4. Pracami Organu Kontroli Wewnętrznej - Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący
wybrany przez członków Organu Kontroli Wewnętrznej

- Komisji Rewizyjnej

w

głosowaniu tajnym spośród powołanych członków Komisji.
5. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 13 pkt.1
ustęp b i c, w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w
drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, który uległ
zmniejszeniu. W tym trybie może być powołane nie więcej niż 1/3 organu.
6. Uchwały władz Stowarzyszenia są podejmowane zwykłą większością głosów osób
uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem spraw, co do których statut stanowi
inaczej.
Walne Zgromadzenie Członków
§ 14.
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
- członkowie zwyczajni,
- członkowie honorowi, i członkowie wspierający będącymi osobami prawnymi z
głosem doradczym.
3. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów, z wyjątkiem wyboru władz Stowarzyszenia.
4. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby członków, z tym, że jeżeli w pierwszym terminie zwołanego Walnego
Zgromadzenia Członków nie stawi się taka liczba członków, drugim terminie walnego
zebrania członków quorum nie jest wymagane.
5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 15.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:
1. Uchwalenie Statutu lub jego zmian.
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2. Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia.
3. Rozpatrywanie uchwał i zatwierdzenie sprawozdań władz Stowarzyszenia, poza
zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, które należy do kompetencji Organu
Kontroli Wewnętrznej – Komisji Rewizyjnej.
4. Udzielenie, po wysłuchaniu sprawozdań, absolutorium dla Członków Zarządu i
Komisji Rewizyjnej.
5. Wybór i odwołanie Członków

Zarządu i Organu Kontroli Wewnętrznej - Komisji

Rewizyjnej.
6. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, ustanowieniu likwidatora i
przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
7. Nadawanie

lub

ewentualne

pozbawienie

godności

członka

honorowego

Stowarzyszenia.
8. Rozstrzyganie o sprawach, o których mowa w § 12 niniejszego Statutu.
9. Udzielenie i cofanie zgody na rozpoczęcie prowadzenia przez Stowarzyszenie
działalności gospodarczej.
10. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
11. Wyrażanie zgody na czynności opisane w § 20 p. 10.
§ 16.
1.

Zwyczajne

Walne

Zgromadzenie

członków

zwołuje

w

rocznym

okresie

sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia. O miejscu, terminie i porządku obrad
Walnego Zgromadzenia Członków powiadamia się uprawnionych członków
pisemnie, co najmniej 14 dni przed terminem spotkania. Dopuszcza się zwołanie
Walnego Zgromadzenia Członków pocztą elektroniczną w przypadku wyrażenia
przez

jego

Członka

zgody

poprzez

wskazanie

właściwego

adresu

do

korespondencji e-mail.
2. Walne Zgromadzenie Członków powołuje na wstępie Prezydium w składzie:
- przewodniczący,
- sekretarz,
oraz komisja uchwał i wniosków i komisja skrutacyjną.
3. Członkowie ustępujących władz Stowarzyszenia nie biorą udziału w głosowaniu nad
wnioskami o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
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§ 17.
1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Prezes Zarządu:
- z własnej inicjatywy,
- z inicjatywy Zarządu,
- na żądanie Organu Kontroli Wewnętrznej - Komisji Rewizyjnej,
- na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Prezes Zarządu jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków, w
terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku w tej sprawie.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla
których zostało zwołane.
4. Jeśli wystąpią okoliczności, uniemożliwiające Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia
zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków lub wakat na funkcji Prezesa
zarządu ,zebranie to może zwołać Zarząd, Komisja Rewizyjna albo działający łącznie
członkowie zwyczajni nie w mniejszej niż 1/3 ich liczby.
Zarząd
§ 18.
1. Zarząd składa się z ilości osób w liczbie od 5 do 9 i jest wybierany przez Walne
Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym po wcześniejszym ustaleniu ilości.
2. Po ogłoszeniu wyników przez Komisję Skrutacyjną , Zarząd w formie uchwały zwykłą
większością głosów wybiera ze swojego grona:
- Prezesa
- dwóch Wiceprezesów,
- Sekretarza,
- Skarbnika.
3. Funkcyjnych członków Zarządu może odwołać Zarząd Stowarzyszenia w głosowaniu
tajnym, zwykłą większością głosów.
4. W obradach Zarządu Stowarzyszenia mają prawo udziału z głosami doradczymi
aktualny Dyrektor Szkoły, a także przedstawiciel Rady Rodziców i Samorządu
Uczniowskiego oraz osoby zaproszone przez Zarząd.
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§ 19.
Do kompetencji Zarządu należą w szczególności:
1. Reprezentowanie

Towarzystwa

na

zewnątrz,

składanie

oświadczeń

woli

i

podpisywanie umów, w tym zaciąganie zobowiązań majątkowych. Do tych czynności
upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu:
- wszelką korespondencję podpisują w imieniu Zarządu, dwaj członkowie Zarządu,
- w sprawach majątkowych i finansowych wymagany jest dodatkowo podpis
Skarbnika.
2. Podpisywanie umów z pracownikami Stowarzyszenia.
§ 20.
Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:
1. Obowiązek niezwłocznego zawiadomienia sądu rejestrowego o wszelkich zmianach
statutowych.
2. Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia.
3. Realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.
4. Ustalanie budżetu Stowarzyszenia.
5. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
6. Opracowywanie planów działalności merytorycznej Stowarzyszenia.
7. Przygotowanie i zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków.
8. Wnioskowanie o nadanie tytułu Członka Honorowego.
9. Powoływanie komisji i zatwierdzanie regulaminów ich działania.
10. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i
ruchomego.
Do nabycia lub zbycia majątku nieruchomego wymagana jest zgoda Walnego
Zgromadzenia Członków.
11. Określenie wysokości wynagrodzenia osób zatrudnionych przez Stowarzyszenie.
12. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania członków oraz ustania
członkostwa.
13. Podejmowanie uchwał o członkostwie Stowarzyszenia w innych organizacjach.
14. Składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków.
15. Zatwierdzanie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia.
16. Składanie ofert realizacji zadań publicznych.
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17. Zwalnianie z obowiązku płatności składek członkowskich w przypadkach
uzasadnionych interesem Stowarzyszenia.
18. Obniżanie składek członkowskich wobec określonej grupy lub kategorii członków w
przypadkach uzasadnionych interesem Stowarzyszenia.
19. Rozpoczęcie i zakończenie działalności gospodarczej po uzyskaniu zgody Walnego
Zgromadzenia Członków.
20. Reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych, podatkowych, kontrolnych
oraz sądach i udzielanie w tym zakresie pełnomocnictw.
21. Istnieje możliwość

otrzymywania przez członków Zarządu wynagrodzenia

za

czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, wysokość wynagrodzenia
oraz zasady wypłaty określa Walne Zgromadzenie Członków.
§ 21.
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu Stowarzyszenia lub w jego
zastępstwie inny upoważniony Członek Zarządu. Uprawnienie zwołania posiedzenia
Zarządu przysługuje także Wiceprezesowi.
2. Uchwały Zarządu, są podejmowane głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy Członków Zarządu. W przypadku równowagi
głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w zależności od potrzeb, ale nie
rzadziej niż raz na kwartał.
§ 22.
1. Organ Kontroli Wewnętrznej -Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do
sprawowania stałej kontroli na działalnością Stowarzyszenia.
2. Organ Kontroli Wewnętrznej - Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych na
Walnym Zgromadzeniu Członków w głosowaniu tajnym. Komisja zwykłą większością
głosów wybiera Przewodniczącego.
§ 23.
Do zakresu działania Organu Kontroli Wewnętrznej - Komisji Rewizyjnej należy:
1. Badanie przynajmniej raz do roku gospodarki finansowej Stowarzyszenia pod
względem celowości, gospodarności, rzetelności.
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2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli.
3. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
4. Żądanie

zwołania

nadzwyczajnego

Walnego

Zgromadzenia

Członków,

w

szczególności w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego
statutowych obowiązków.
5. Żądanie zwołania posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia.
6. Podpisywania umów z członkami Zarządu na warunkach ustalonych przez Walne
Zgromadzenie Członków.
7. Przewodniczący

Organu

Kontroli

Wewnętrznej

-

Komisji

Rewizyjnej

może

uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
8. Kontrolowanie umów zawieranych przez Stowarzyszenie, oraz realizacji uchwał
Zarządu
Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 24.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
- składki członkowskie,
- darowizny, zapisy i spadki,
- dochody z majątku Stowarzyszenia , w tym z dzierżawy lub najmu rzeczy oraz
praw,
- dotacje i ofiarność publiczna,
- dochody z działalności gospodarczej,
- środki otrzymane od sponsorów,
- dochody z imprez oraz innej działalności Stowarzyszenia
- i inne.
3. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
§ 25.
1. Dysponowanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia należy do Zarządu.
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2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
3. Rachunkowość- z uwagi na ograniczony zakres operacji finansowych może być
prowadzona w sposób uproszczony. Musi jednak umożliwiać kontrolę osiągniętych
składek i innych wpływów oraz kontrolę wydatków. Powinna odzwierciedlać stan
zasobów Stowarzyszenia zarówno w kasie, jak i na koncie bankowym. Musi być
gromadzona odpowiednia dokumentacja finansowa.
4. Okresem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 26.
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana
Stowarzyszenia

oraz podjęcie uchwały o rozwiązanie

Przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga większości 2/3

głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych
do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków
wyznacza likwidatora oraz określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 27.
Stowarzyszenie ,,Towarzystwo Absolwentów Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i
Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie” zrejestrowano:
1. W Sadzie rejonowym dla m. st. Warszawy, XXI wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego w dniu 27 listopada 2001 roku- dokonano wpisu do Rejestru
Stowarzyszeń-nr pozycji rejestru 0000065558,nr wpisu w pozycji rejestru 1.
2. W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr79,poz.8550
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oraz ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o
Stowarzyszeniach.
Statut powyższy został przyjęty uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków
w dniu 10 lutego 2018 roku”.
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