STATUT
LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO „ZIELEŃCZANKA” ZIELONKI

ROZDZIAŁ I
Nazwa, siedziba władz, charakter prawny, barwy, teren działania
&1
Klub nosi nazwę „LUDOWY KLUB SPORTOWY „ZIELEŃCZANKA” ZIELONKI”.
&2
Siedzibą klubu jest miejscowość Zielonki, a terenem działania Gmina Zielonki
&3
Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną
&4
Barwami klubu jest kolor biało-zielony
&5
Klub może być członkiem innych stowarzyszeń kultury fizycznej
&6
Klub używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

ROZDZIAŁ II
Cel i środki działania
&7
Celem działania Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy
Zielonki.

&8
Klub realizuje swoje cele poprzez;
a)prowadzenie szkolenia w zakresie sportu wyczynowego, poprzez powoływanie sekcji
sportowych w różnych dyscyplinach,
b)udział w rozgrywkach różnych dyscyplin prowadzony przez poszczególne okręgowe
związki sportowe,
c) organizowanie masowych imprez sportowo-rekreacyjnych,
d) upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży,
e) propagowanie wśród mieszkańców Gminy kultury fizycznej,
f)zdobywanie środków finansowych na działalność merytoryczną poprzez prowadzenie
działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ III
Członkowie klubu – prawa i obowiązki
&9
Klub posiada:
a)członków zwyczajnych
b) członków uczestników
c) członków wspierających
d) członków honorowych
&10
Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która:
a) ukończyła 18lat,
b) wniesie do Zarządu Klubu pisemną deklarację członkowską,
c) uiści wpisowe w wysokości ustalonej przez Klub,
&11
Osoby niepełnoletnie spełniające warunki w &10 i posiadające pisemną zgodę rodziców lub
przedstawicieli ustawowych, mogą być członkami-uczestnikami Klubu.
Uczestnik nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego, jak też nie bierze udziału w
głosowaniu uchwał.
&12
Członkiem wspierającym może być każdy obywatel polski lub osoba prawna, która popiera
działalność Klubu i zadeklaruje składkę członkowską lub inną formę poparcia materialnego.
&13
Członkiem honorowym może być osoba, która położyła szczególne zasługi dla rozwoju
Klubu.
Godność członka honorowego może nadać Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu.
&14
Członek zwyczajny ma prawo:
a)wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
b) uczestniczyć w zebraniach Klubu i jego sekcji,

c) poddać ocenie działalność Klubu i jego władz, a także wysuwać postulaty i wnioski wobec
władz Klubu,
d) korzystać z urządzeń Klubu i jego sprzętu w granicach obowiązujących regulaminów i
uchwał władz Klubu,
e)reprezentować barwy Klubu w zawodach i imprezach sportowych,
f) nosić znaczek Klubu
&15
Członkowie wspierający mają prawo do:
a) noszenia znaczka klubowego,
b) korzystać z urządzeń Klubu w granicach regulaminów oraz uchwał Zarządu,
c) korzystania z wszelkich ulg i ułatwień przyznanych im przez Zarząd

&16
Do obowiązków członków zwyczajnych Klubu należy:
a) branie czynnego udziału w pracach Klubu,
b) przestrzeganie postanowień statutu Klubu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
c) regularne opłacanie składek członkowskich,
d) dbanie o stałe podnoszenie swego poziomu sportowego i etycznego
e) ochrona własności Klubu i walka z przejawami marnotrawstwa,
f) godne reprezentowanie barw Klubu,
&17
Członkostwo Klubu ustaje na skutek:
a) wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu klubu na trzy miesiące naprzód,
b) wykluczenia z Klubu decyzją Zarządu, które może nastąpić w przypadku:
- działania na szkodę Klubu
- nieprzestrzeganie postanowień statutu i regulaminów,
- niepłacenie składek członkowskich przez okres 6 miesięcy,
c) zwolnienia udziałowego na podstawie ustaleń statutu w przedmiocie zmiany barw
klubowych przez zawodników. Zwolnienie o którym mowa może być udzielona po
uregulowaniu zobowiązań wobec Klubu.

ROZDZIAŁ IV
Władze Klubu
&18
Władzami Klubu są:
a)Walne Zebranie
b) Zarząd Klubu
c) Komisja Rewizyjna
d) Sąd Koleżeński
&19
Walne zebranie jest najwyższą władzą Klubu. Członkowie Klubu biorą udział w Walnych
Zebraniach. Osoby prawne będące członkami wspierającymi Klubu mają prawo delegować na
Zebranie po 5 swoich przedstawicieli, którym pełnomocnictwo powinny udzielić na piśmie.

&20
Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
&21
Walne Zebranie sprawozdawcze zwołuje Zarząd raz do roku, natomiast Walne Zebranie
sprawozdawczo-wyborcze zwołuje raz na 4 lata.

&22
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) wybór władz
b) rozpatrywanie działalności władz Klubu i udzielanie im absolutorium
c) uchwalanie zmian w statucie Klubu, wydawanie zaleceń oraz zatwierdzanie budżetu,
d) uchwalanie planów pracy,
e) podejmowanie uchwał o likwidacji Klubu,
f) podejmowanie uchwał o nabywaniu lub zbywaniu nieruchomości
g) nadawanie tytułu honorowego członka Klubu,
h) podejmowanie decyzji w innych sprawach.
&23
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, są wyjątkiem uchwał w
sprawach:
a)nadawania lub pozbawienia godności członka honorowego
b)zmiany statutu,
c)likwidacji klubu,
które wymagają bezwzględnej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½
uprawnionych do głosowania.
&24
Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane:
a) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
b) na pisemne żądanie przynajmniej 1/3 liczby członków.
Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą być wyłącznie sprawy dla
których załatwienia zostało zwołane.
Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 14dni od daty wystąpienia o
jego zwołanie.
&25
Zarząd Klubu jest organem wykonawczym i kierującym działalnością klubu.
Składa się z 5-9 członków wybieranych przez Walne Zebranie na okres 4 lat.
&26
Zarząd Klubu pracuje na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Klubu.
&27
Do kompetencji Zarządu Klubu należy :
a) reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
b) zarządzaniem majątkiem i funduszami klubu,
c) ustalanie okresowych planów działalności i preliminarzy budżetowych,

d) ustalanie regulaminów,
e) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych stowarzyszeń sportowych.
&28
Posiedzenia Zarządu odbywają się raz na miesiąc oraz w zależności od potrzeb.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków Zarządu.
&29
Zarządowi Klubu przysługuje prawo dokooptowania do swego grona członków Zarządu, w
przypadku rezygnacji poszczególnych członków w liczbie nie przekraczającej 1/3 Zarządu.
Dokooptowania członków Zarządu muszą być zatwierdzone przez najbliższe Walne Zebranie.
W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zebranie winno one dokonać uzupełniających
wyborów.
&30
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i jest wybierana na okres 4 lat.
&31
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola działalności gospodarczo-finansowej Klubu,
b) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu o gospodarce Klubu i stawianie Walnemu
Zebraniu wniosków w przedmiocie absolutorium wobec ustępującego Zarządu.
c) Kontrola opłacania składek członkowskich oraz wpisowego,
d) inicjowanie zwołania nadzwyczajnego walnego zebrania.
&32
W przypadku ustąpienia członków Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio &29
&33
Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie.
Sąd Koleżeński wybiera spośród swych członków przewodniczącego.
&34
Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy załatwianie sporów powstałych pomiędzy
członkami, a pozostającymi z związku z działalnością Klubu.
&35
Sąd Koleżeński działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu

ROZDZIAŁ V
Sekcja Sportowa Klubu
&36
Zarząd Klubu powołuje sekcje sportowe.

&37
Władzami sekcji są:
a) walne zebranie członków sekcji
b) Zarząd sekcji
&38
Walne Zebranie sekcji zbiera się co najmniej 1 raz w roku. Nadzwyczajne zebranie sekcji
może być zwołane na polecenie Zarządu Klubu, z inicjatywy Zarządu Sekcji lub na żadanie
1/3 członków sekcji.
&39
Walne Zebranie sekcji sportowej:
a)wybiera zarząd sekcji
b) ustala plany działalności sekcji
c) uchwala wnioski kierowane do Zarządu Klubu.
&40
Zarząd sekcji składa się z kierownika sekcji, jego zastępcy, sekretarza, skarbnika i kapitana
sportowego.
Zarząd sekcji wybierany jest na okres 4 lat.
&41
Zarząd sekcji:
a) kieruje działalnością sekcji
b) realizuje plany ustalone przez walne zebranie sekcji,
c) podejmuje decyzje w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów sekcji i
Klubu.
&42
Sekcje sportowe oraz ich zarządy działają zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd
Klubu.
ROZDZIAŁ VI
Dochody i majątek Klubu
&43
Majątek Klubu stanowią: nieruchomości, ruchomości, wierzytelności i środki finansowe.
&44
Na dochody Klubu składają się:
a) składki członkowskie
b) wpisowe
c) dotacje z budżetu Urzędu Gminy Zielonki i budżetu państwa
d) dochodów z imprez sportowych i za wynajem obiektów
e) innych dotacji
f) darowizn
g) dochody z działalności gospodarczej
Do nabywania, zbywania i obciążenia majątku nieruchomego oraz zaciągania innych
zobowiązań upoważniony jest Zarząd Klubu.

Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest
współdziałanie dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa, członka Zarządu.

ROZDZIAŁ VII
Zmiana statutu i likwidacja lub rozwiązanie się Klubu
&46
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązanie się stowarzyszenia podejmuje walne
zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej polowy liczby upoważnionych do
głosowania.
&47
Uchwała o rozwiązaniu się stowarzyszenia określi sposób likwidacji i cel na jaki
przeznaczony zostanie majątek stowarzyszenia.
&48
Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje zarządowi klubu.

