
 
STATUT 2010 
 
ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 
Niniejszym powołuje się stowarzyszenie działające na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 
1901 i dekretu z dnia 16 sierpnia 1901 r. noszące nazwę "Mémoire du Lycée Polonais 
Cyprian Norwid – Villard-de-Lans – 1940-1946". Stowarzyszenie jest zawiązane na czas 
nieograniczony. 
 
ROZDZIAŁ II - CEL STOWARZYSZENIA 
Celem stowarzyszenia jest: 
- kultywowanie i krzewienie pamięci o Polskim Liceun im. Cypriana Norwida 
w Villard-de-Lans 
- umacnianie więzów przyjaźni pomiędzy byłymi uczniami, profesorami, pracownikami 
i innymi osobami związanymi z Liceum i Villard-de-Lans oraz pomiędzy ich rodzinami. 
- umacnianie więzów przyjaźni pomiędzy wszystkimi tymi, którzy niezależnie od swojej 
narodowości interesują się historią i pamięcią Liceum Polskiego. 
 
ROZDZIAŁ III - SIEDZIBA STOWARZYSZENIA 
Siedzibą stowarzyszenia jest budynek merostwa Villard-de-Lans, departament Isère. 
Siedziba stowarzyszenia może zostać przeniesiona na podstawie uchwały walnego 
zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów obecnych na głosowaniu członków. 
 
ROZDZIAŁ IV - CZŁONKOWIE 
Stowarzyszenie posiada członków zwyczajnych i członków honorowych. 
Członkiem zwyczajnym jest każda osoba fizyczna lub prawna po opłaceniu składki 
członkowskiej. 
Godność członka honorowego nadaje zarząd stowarzyszenia. 
Członkami honorowymi są obecny mer oraz byli merowie Villard-de-Lans, prezes i byli 
prezesowie Towarzystwa Literacko-Historycznego w Paryżu. 
 
ROZDZIAŁ V - UTRATA CZŁONKOSTWA 



Utrata członkostwa następuje na skutek śmierci członka, jego rezygnacji lub 
wykluczenia przez zarząd. 
Powodem wykluczenia przez zarząd jest poważne uchybienie lub nie wywiązanie się 
z obowiązku opłaty składek członkowskich. 
 
RODZIAŁ VI - MAJĄTEK  
Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, zbiórek organizowanych 
podczas zebrań, ewentualnych dotacji i darowizn oraz wszystkich innych źródeł 
dozwolonych przez prawo. 
 
ARTYKUŁ VII - WŁADZE 
Stowarzyszeniem kieruje zarząd wybierany podczas walnego zgromadzenia na roczną 
kadencję.  
Zarząd tworzą: prezes, sekretarz, skarbnik, pewna liczba członków oraz ewentualnie 
jeden lub kilku wiceprezesów. 
Posiedzenia zarządu odbywają się co najmniej dwa razy do roku, każde posiedzenie jest 
zwoływane przez prezesa lub na wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków 
stowarzyszenia. 
Uchwały są podejmowane większością głosów osób obecnych na posiedzeniu. 
 
ARTYKUŁ VIII - ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 
W zwyczajnym walnym zgromadzeniu biorą udział wszyscy członkowie stowarzyszenia. 
Zwoływane jest raz w roku na wniosek prezesa albo na wniosek co najmniej 1/4 ogólnej 
liczby członków stowarzyszenia. Walne zgromadzenie jest władne do podejmowania 
uchwał przy obecności co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków stowarzyszenia. Prawo 
głosu mają jedynie członkowie zwyczajni.  
Zawiadomienie o terminie walnego zebrania powinno być doręczone co najmniej 10 dni 
przed datą zebrania. 
Porządek obrad jest przedstawiony w zawiadomieniu, wysyłanym do członków 
stowarzyszenia listownie lub pocztą elektroniczną,  
Walne zgromadzenie zapoznaje się ze sprawozdaniem z działalności stowarzyszenia, 
zatwierdza sprawozdanie finansowe, wybiera zarząd, uchwala wysokość rocznej składki 
członkowskiej. 
Uchwały są podejmowane większością głosów osób obecnych na posiedzeniu. 
 
ROZDZIAŁ IX - NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 
Nadzwyczajne walne zgromadzenie członków może zostać zwołane przez prezesa 
stowarzyszenia lub na wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków stowarzyszenia, 
zgodnie z rozdziałem VIII. 
 
ROZDZIAŁ X - ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 
Uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia może być podjęta przez walne zgromadzenie 
większością 2/3 głosów osób obecnych podczas głosowania.  
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu, zgromadzenie ogólne wyznacza jednego lub kilku 
likwidatorów, a majątek stowarzyszenia zostaje rozdysponowany zgodnie z art. 9 ustawy 
z dnia 1 lipca 1901 oraz dekretem z dnia 16 sierpnia 1901 r.  


