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STATUT
Stowarzyszenia Absolwentów III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
we Wrocławiu

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: "Stowarzyszenie Absolwentów III Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu" i w dalszej części statutu zwane jest
"Stowarzyszeniem".
§2
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo
o Stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104) i posiada osobowość prawną.
§3
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
§4
Terenem działania Stowarzyszenie jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś jego siedziba
mieści się we Wrocławiu.
§5
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
§6
Stowarzyszenie jest organizacją społeczną niezależną i dobrowolną, zrzeszającą byłych
uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu, oraz jego
sympatyków.
Rozdział II
Cele i środki działania
§7
Celem Stowarzyszenia jest:
1. utrzymywanie więzi pomiędzy byłymi uczniami wym. III LO,
2. utrzymywanie więzi z wym. III LO,
3. utrwalanie tradycji wym. III LO.
§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie zjazdów i okresowych spotkań absolwentów,
2. gromadzenie i opracowywanie pamiątek oraz materiałów dotyczących historii
wym. III LO i jego wychowanków,
3. podejmowanie działań na rzecz pomocy wym. III LO,
4. niesienie pomocy osobom fizycznym związanym z III LO, a będących w trudnej
sytuacji życiowej,
5. współdziałanie z innymi szkołami, osobami i organizacjami w kraju i za granicą
o podobnych zainteresowaniach i celach.
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Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych i honorowych.
§11
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia są pełnoletnie osoby fizyczne, które
uczęszczały do III LO, złożyły pisemną deklarację członkowską i prawomocną
uchwałą Rady Stowarzyszenia zostały przyjęte w poczet takich członków.
§12
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2. do udziału w zjazdach i Zebraniach Ogólnych Stowarzyszenia z głosem
stanowiącym,do uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Rady
Stowarzyszenia o ile bezwzględna większość obecnych członków Rady nie zgłosi
sprzeciwu,
3. do wglądu do dokumentów Stowarzyszenia za zgodą Prezydium Rady,
4. do ubiegania się o pomoc przewidzianą działalnością statutową.
§13
Członek zwyczajny Stowarzyszenia obowiązany jest:
1. aktywnie uczestniczyć w statutowej działalności Stowarzyszenia,
2. przestrzegać postanowień Statutu i prawnie ważnych uchwał organów
Stowarzyszenia.
§14
Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek: śmierci, rezygnacji, wykluczenia uchwałą
Rady z powodu nieprzestrzegania Statutu, regulaminu lub uchwał władz
Stowarzyszenia oraz rozwiązania Stowarzyszenia.
§15
Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być byli i aktualni nauczyciele oraz
pracownicy III LO we Wrocławiu, jak i inne osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla
rozwoju i realizacji statutowych celów Stowarzyszenia, którym Zebranie Ogólne, na
wniosek Rady, nada aprobowany przez nich taki status.
Członek honorowy ma prawo do udziału w zjazdach i Zebraniach Ogólnych
Stowarzyszenia z czynnym i biernym prawem wyborczym.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§16
Organami Stowarzyszenia są:
1. Zebranie Ogólne,
2. Rada,
3. Komisja Rewizyjna.

§17
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 5 lat, ze statutowymi
kompetencjami do czasu wyboru nowych władz, lecz na czas nie dłuższy niż 6
miesięcy od dnia upływu kadencji ustępujących władz. Zasada ta odnosi się także
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do wyborów uzupełniających poszczególnych członków Rady i Komisji
Rewizyjnej w przypadku ich rezygnacji z funkcji, bądź ustania członkostwa z innej
przyczyny.
2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów
obecnych członków organu wybierającego.
3. Odwoływanie członków organów wybieralnych odbywa się w tym samym trybie
co ich powoływanie.
§18
1. Zebranie Ogólne jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, zwoływane przez Radę
jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne zwołuje Rada: z własnej inicjatywy, na wniosek
Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 15 członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
§ 19
Do kompetencji Zebrania Ogólnego należy:
1. uchwalanie statutu i jego zmian,
2. wybieranie i odwoływanie członków Rady i Komisji Rewizyjnej,
3. zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
4. zatwierdzanie sprawozdań Rady z działalności Stowarzyszenia oraz udzielanie
absolutorium ustępującej Radzie na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady,
6. nadawanie godności członka honorowego,
7. ustalanie zasad tworzenia i gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia,
8. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
9. rozwiązanie Stowarzyszenia, powołanie co najmniej trzyosobowej Komisji
Likwidacyjnej i decydowanie o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.
§20
Wszystkie uchwały Zebrania Ogólnego zapadają zwykłą większością głosów, obecnych
członków zwyczajnych, w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem uchwalania i
wprowadzania zmian w statucie oraz rozwiązania Stowarzyszenia, które to uchwały
wymagają kwalifikowanej większości 3/4 głosów członków zwyczajnych, którzy w tym
dniu podpisali listę obecności.
§21
Rada Stowarzyszenia składa się z minimum 7, a maksimum 12 członków, którzy
wybierają spośród siebie: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, skarbnika
i sekretarza, tworzących Prezydium Rady. Pozostali członkowie Rady pełnią funkcje
określone na jej zebraniu organizacyjnym.
§22
Do kompetencji i obowiązków Rady należy:
1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
2. realizowanie zadań statutowych i uchwał Zebrania Ogólnego,
3. zarządzanie majątkiem i kierowanie bieżącymi sprawami Stowarzyszenia,
4. podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia,
5. powoływanie konsultantów i zespołów do zadań celowych,
6. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
7. składanie Zebraniu Ogólnemu, przynajmniej raz na dwa łata, sprawozdań ze swej
działalności.
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§23
Uchwały Rady i jej Prezydium zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu
jawnym lub tajnym, na życzenie przynajmniej jednego członka Rady.
§24
W sprawach związanych ze zwykłym zarządzaniem majątkiem Stowarzyszenia,
oświadczenie woli składa Prezydium Rady, przy udziale co najmniej 3-ch osób, a w
sprawach przekraczających ten zakres, w tym składzie plus dwóch członków Rady.
§25.
Komisja Rewizyjna składa się z 3-ch członków, którzy wybierają spośród siebie
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
§26.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
2. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Ogólnego,
3. uczestniczenie w posiedzeniach Rady z głosem doradczym,
4. składanie Zebraniu Ogólnemu, przynajmniej raz na dwa lata pisemnych
sprawozdań ze swej działalności, a ponadto wnioskowanie w przedmiocie
absolutorium dla ustępującej Rady.
§27.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu
jawnym.
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§28
Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1. datków członkowskich,
2. darowizn, spadków, zapisów o ofiarności publicznej,
3. dochodów z własnej działalności.
§29
W sprawach nie unormowanych niniejszym statutem mają zastosowanie ogólnie
obowiązujące przepisy prawa.
Statut niniejszy posiada zaktualizowane brzmienie, po nowelizacji paragrafu 15tego, uchwalonej na Zebraniu Ogólnym Stowarzyszenia Absolwentów III Liceum
Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu w dniu 14 kwietnia
2007 roku.
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