
Załącznlk do uchwały Zarządu z dnia7.09.2011r. nr 310912011

Propozycje zmian do Statutu Towarrystwa Przyjaciół Społecznych Szkół 101:

1. & 6 otrzymuiebrzmienie:
,,Celem Towarzystwa jest wzbogacanie mozliwości edukacji dzieci i młodzteŻy,
popruez wyzwalanie inicjatyw społecznych dotyczących nauki, edukacji, oŚwiaty i
wychowania".

2. w & 7 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:
,,10. Podejmuje działania w zakresie poży.tku publicznego i wolontariatu, w
szczególności w zakresie :

a) nauki, edukacji, oŚwiaty i wychowania;
b) wypoczynku dzieci i młodzieŻy;
c) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
d) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dztedzictwa przyrodniczego;
e) turystyki i krajoznawstwa;
0 promocji i organizacji wolontariatu,
g) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
otaz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
h) działa|ności charytatywnej ;

i) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnow-ania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej ;

j) ochrony i promocji zdrowia
k) działaIności na rzecz osob niepełnosprawnych;
l)działalnoŚci wspoma gającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

3. & 13 otrzymuje brzmienie:
Członkostwo wygasa wskutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piŚmie.
2- Skreślenia uchwałą Zarządu z powodu niepłacenia składek ptzez okres co najmniej 6

miesięcy, po uprzednim upomnieniu.
3. Skreślenia uchwałą Zatządu w ruzie braku spełnienia przesłanki członkostwa w

Tov,arzystwie, o które.j mowa w &9 ust. 1.
4. Wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego;
5. Utraty pełnej zdolności do czynności prawnych.

4. w & 24 dodaje się ust. 13 w brzmieniu:
,,13. WyraŻanie zgody na zbywanie nieruchomości przez Zarząd' oraz obciąŻanie
nieruchomo ści o grani czonymi prawami rzeczowy m|' .

5. w & 25 zmienia się ust. 2rpoprzeznadanie mu brzmienia:
,,2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane Zarząd i odbywa
się w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku' Przedmiotem obrad mogą być
jedynie zagadnienia, będące przedmiotem wniosku o zwołanie Zgromadzenia.,,
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6. Po & 25 wprowadza się & 25' w brzmieniu:
,,&' Ż51 I. Ieże\i Zarząd' nię zwoła zv,ryczajnego Walnego Zgromadzenia CzŁonków lub
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenta Członków w terminie określonym w
statucie' wówczas uprawnionym do zwołania Walnego Zgromadzenia jest Komisja
Rewizyjna".

7. & 42 ótrzymuje brzmienie:
,,Uchwały w sprawie zmtar.ty statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków,
większością co najmniej 2l3 głosów, przy obecnoŚci co najmniej ll3 człorkow
zvły czajnych To warzy stwa.
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