 STATUT  
§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie pomocy szkole „TRIA” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
§ 2. Stowarzyszenie jest powołane dla organizacyjnego i merytorycznego wspierania działań wychowawczych i opiekuńczych w Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie  
§ 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest 67-200 Głogów, ul. Morcinka 2, terenem działań jest Rzeczpospolita Polska. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność.
§ 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
§ 5. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd Stowarzyszenia.
§ 6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
§ 7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest głównie o pracę społeczną członków. Do prowadzenia Stowarzyszenia można zatrudnić pracowników, również spośród swoich członków.
§ 8. Celami Stowarzyszenia są: 
1)	działanie na rzecz wspierania realizacji zadań wychowawczych i dydaktycznych szkoły;
2)	udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej, materialnej, zdrowotnej;
3)	tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień uczniów - organizowania zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów i wycieczek edukacyjnych, turystycznych i wypoczynkowych, 
4)	wspomaganie wyposażenia szkoły i poprawy warunków jej funkcjonowania.
§ 9. Stowarzyszenie swe cele realizuje przez:
1)	pozyskiwanie dodatkowych środków na działalność wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną szkoły,
2)	organizowanie imprez, zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów i wycieczek,
3)	współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania.
§ 10. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych.
§ 11. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

§ 12. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

§ 13. Stowarzyszenie posiada członków:
1)	zwyczajnych,
2)	wspierających,
3)	honorowych. 

§ 14. 1) Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, a zwłaszcza rodzice, nauczyciele, pracownicy i absolwenci Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. 
	Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków: 

a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
	Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia.

Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały. W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrani Członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
Członek zwyczajny ma prawo: 
a) uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia,
b) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
c) zgłaszać wnioski i postulaty w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
d) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi.
	Członek zwyczajny ma obowiązek: 

a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) regularnego opłacania składek członkowskich,
c) aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia,
d) dbania o dobre imię Stowarzyszenia
e) informowanie Stowarzyszenia o zmianie danych personalnych i adresu zamieszkania.
	Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie podpisanej deklaracji. 
Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział, za pośrednictwem swojego przedstawiciela, w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
Członek wspierający ma obowiązek: 
a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
c) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
	Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła szczególny wkład w realizację celów i rozwój Stowarzyszenia.

Godność członka honorowego nadaje i odbiera Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. 
Członek honorowy ma prawo z głosem doradczym brać udział w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
Członek honorowy ma obowiązek: 
a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia,
b) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
	Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni z uiszczania składek członkowskich.
	Ustanie członkostwa następuje poprzez uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członka oraz na skutek rozwiązania Stowarzyszenia.
	Skreślenie z listy członków następuje w przypadku: 

a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia w drodze pisemnego oświadczenia,
b) zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 1 roku,
c) nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia przez okres 1 roku,
d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
e) śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym.
	Wykluczenie członka następuje w przypadku: 

a) działania na szkodę Stowarzyszenia,
b) naruszania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) popełnienia czynu godzącego w dobre imię Stowarzyszenia.
	Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 15. Władzami Stowarzyszenia są:
1)	Walne Zgromadzenie,
2)	Zarząd Stowarzyszenia,
3)	Komisja Rewizyjna. 
§ 16. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 
§ 17. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
§ 18.1 Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym. 
3. Członkowie wspierający i członkowie honorowi mają jedynie głos doradczy. 
4. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 19. Walne Zgromadzenie Zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
§ 20. Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 21. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne.
§ 22. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1)	uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia,
2)	uchwalanie zmian statutu,
3)	wybór i odwoływanie Przewodniczącego Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
4)	udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5)	rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6)	uchwalanie budżetu,
7)	uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
8)	rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 
9)	rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia i jego władze,
10)	rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
11)	podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
§ 23. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
§ 24. Zarząd składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, skarbnika, sekretarza i jednego członka zarządu.
§ 25. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.  W posiedzeniach tych mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej lub zaproszeni goście z głosem doradczym.
§ 26. Do kompetencji Zarządu należy: 
1)	uchwalanie regulaminu działania Zarządu Stowarzyszenia,
2)	realizacja celów Stowarzyszenia,
3)	wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
4)	sporządzanie planów pracy i budżetu,
5)	sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
6)	podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
7)	reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
8)	zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
9)	przyjmowanie i skreślanie członków.
§ 27. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.
§ 28. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, zastępcy, sekretarza.
§ 29. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1)	kontrola działalności Stowarzyszenia,
2)	składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu,
3)	prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zebrania Zarządu,
4)	składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
5)	składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.
§ 30. Komisja Rewizyjna prowadzi swą działalność zgodnie z Regulaminem uchwalonym przez Walne Zgromadzenie.
§ 31. W razie, gdy skład władz 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 jedną trzecią składu organu władzy.
§ 32. Majątek Stowarzyszenia powstaje: 
1)	ze składek członkowskich, 
2)	z darowizn, spadków, zapisów, 
3)	dochodów z własnej działalności statutowej,
4)	dotacji i ofiarności publicznej.
§ 33. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 34. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy przewodniczącego albo zastępcy przewodniczącego i drugiego członka Zarządu lub członka Stowarzyszenia upoważnionego przez Zarząd.
§ 35. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie ilością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§36. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§37. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.


 


