Statut stowarzyszenia
NOWOTOMYSKI KLUB BIEGACZA

„CHYŻY”

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę NOWOTOMYSKI KLUB BIEGACZA „CHYŻY” zwany dalej „Klubem”.
§2
1. Terenem działania Klubu jest powiat nowotomyski, a siedzibą jest Stary Tomyśl, os. 40 –lecia PRL
5/2.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów Klub może prowadzić działalność na obszarze
Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
§3
Klub jest klubem sportowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.
U. Nr 127, poz. 857 ze zm.), działa na podstawie tej ustawy oraz ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 ze zm.).
§4
1. Klub posiada osobowość prawną.
2. Klub może tworzyć jednostki regulaminowe działające w ramach Klubu.
§5
Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji określonych celów
statutowych Klub może zatrudniać pracowników.
§6
Klub może być członkiem organizacji i związków sportowych.
§7
Klub może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną oraz wydawać komunikaty, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział 2
Cele i środki działania
§8
1. Celem Klubu jest:

a. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie
działania Klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport
b. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji
zadań sportowych Klubu;

c. promocja wolontariatu;
d. promocja gminy i powiatu nowotomyskiego.
e. wspieranie procesu integracji europejskiej oraz współpracy pomiędzy organizacjami państw
europejskich i innych;
f.

podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

g. ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych, szczególnie dziedzictwa kulturowego
społeczności lokalnych;
h. wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego;
i.

przyczynianie sie do rozwoju społeczeństwa informacyjnego;

j.

promowanie sportu i zdrowia;

k. promowanie idei proekologicznych;

§9
Klub realizuje swoje cele poprzez prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego.
a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowaną (PKD 94.99.Z),
2) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
3) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
4) działalność klubów sportowych (PKD 93.12.Z),
5) pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),
6) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)”.
b) działalność odpłatna pożytku publicznego
1) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowaną (PKD 94.99.Z),
2) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),
3) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
4) działalność klubów sportowych (PKD 93.12.Z),
5) pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),
6) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)”.

Rozdział 3
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki
§ 10
Członkowie Klubu dzielą się na:
a) zwyczajnych;
b) uczestników;
c) honorowych.
§ 11
1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych przyjęte przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członkami uczestnikami mogą być osoby niepełnoletnie oraz osoby nie posiadające pełnej zdolności
do czynności prawnych - za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie pisemnej
deklaracji w trybie określonym w ust. 1.
3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej, niezależnie od obywatelstwa, zasłużone dla rozwoju Klubu, w tym
wspierające materialnie cele klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie
Klubu na wniosek Zarządu.
§ 12
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu;
b) wybierać i być wybieranym do władz Klubu;
c) prawo głosu w Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu;
d) reprezentować Klub w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych;
e) brać udział w szkoleniach organizowanych przez Klub na zasadach określonych przez Zarząd
Klubu;
f)

zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz;

g) nosić odznakę z godłem Klubu oraz posiadać legitymację członkowską.
2. Członkowie uczestnicy mają wszystkie prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem praw wskazanych
w § 12 ust. 1 lit b) i c).
3. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem praw wskazanych w
§ 12 ust. 1 lit b).
§ 13
1. Członkowie Klubu zobowiązani są do:
a) aktywnej działalności na rzecz rozwoju Klubu;
b) przestrzegania statutu, regulaminów i decyzji władz Klubu;
c) udziału w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez Klub.

2. Członkowie zwyczajni zobowiązaniu są do regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości
ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 14
1. Członkostwo ustaje w przypadku:
a)

wystąpienia członka z Klubu zgłoszone go na piśmie;

b)

rozwiązania się Klubu;

c)

wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.

2. Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków Klubu może nastąpić, jeżeli członek:
a)

nie spełnia wymagań statutowych;

b)

w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe;

c)

działa na szkodę Klubu;

d)

nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres trzech miesięcy.

3. Członek Klubu może być zawieszony na okres od jednego do sześciu miesięcy w prawach
członkowskich przez Zarząd w przypadku uchylania się od czynnego udziału w realizacji zadań i celów
Klubu lub innego naruszenia postanowień statutu i uchwał.
Osobę uchylającą się od obowiązku wskazanego w § 14 ust. 2 Zarząd Klubu może zawiesić do czasu
opłacenia zaległych składek. Do okresu naliczania zaległości nie wlicza się okresu zawieszenia.
4. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych,
a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych i działalności szkoleniowej Klubu.
5. Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo
odwołania się do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej
uchwale.
6. Postanowienie ust. 2 pkt. a) – c) stosuje się odpowiednio do członków honorowych.

Rozdział 4
Władze Klubu
§ 15
Władzami Klubu są:
a) Walne Zgromadzenie Członków;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna.
§ 16
Kadencja władz Klubu trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
§ 17
1.

Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie Członków zwoływane przez Zarząd raz do roku.

2.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a) uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się Klubu
oraz w sprawach majątkowych;
b) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
c)

uchwalanie głównych kierunków i programów działania Klubu;

d) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz;
e) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
f)

uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Klubu;

g) rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Klubu.
§ 18
W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział wszyscy członkowi Klubu oraz zaproszeni goście.

§ 19
Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej 1/3 ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim
terminie.
§ 20
1. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Klubu.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane na skutek:
a) uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów;
b) wniosku Komisji Rewizyjnej;

c) wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w terminie miesiąca od zgłoszenia
wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd zawiadamia
członków co najmniej na 3 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków.
Zawiadomienie może nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej.
§ 21
Zarząd jest organem zarządzającym Klubem.
§ 22
Zarząd składa się z 3-5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
Członkami Zarządu mogą być osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 23
Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu;
b) realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zgromadzenia Członków;
c) kierowanie całokształtem działalności Klubu;
d) zarządzanie majątkiem funduszami Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia
Członków;
e) uchwalanie planów działania i planów finansowych;
f)

zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków;

g) powoływanie jednostek regulaminowych, komisji problemowych zatwierdzanie ich
regulaminów;
h) przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Klubu.
§ 24
1. W przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminów i innych postanowień obowiązujących
w Klubie - Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Klubu.
2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny uchwalony
przez Zarząd.
3. Od decyzji Zarządu o ukaraniu członkowi przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie 14
dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu.
§ 25
1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy przewodniczący Walnego
Zgromadzenia Członków.
2. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa i dwóch wiceprezesów.

3. Każdy z członków Zarządu ma prawo do samodzielnego reprezentowania Klubu po konsultacji z
pozostałymi.
§ 26
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i
Sekretarza.
2. Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi w swoich działaniach, w szczególności w zakresie
wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
3. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę działalności statutowej i
finansowo-gospodarczej Klubu.
4. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdanie ze swojej
działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla
Zarządu.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli
i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać
udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.
7. Komisja Rewizyjna rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia lub zawieszenia
w prawach członka.
8. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą zostać osoby, które:
a) nie są członkami Zarządu ani nie pozostawają z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 27
W wypadku zrezygnowania członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej z pełnionej funkcji, organ ten działa
w zmniejszonym składzie do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków, które wybiera
brakującego członka organu.

Rozdział 5
Majątek, fundusze i zobowiązania Klubu
§ 28
1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusz Klubu składają się:
a) składki członkowskie;
b) wpływy z zawodów organizowanych przez Klub;

c) darowizny, dotacje i środki pochodzące z innej działalności statutowej Klubu.
§ 29
Nadwyżkę przychodów nad kosztami Klub przeznacza na działalność statutową.
§ 30
Zakazane jest:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie
organów oraz pracownicy Klubu pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności,
jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) kupowanie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 31
Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania
pełnomocnictw wymagane są podpisy prezesa i wiceprezesa.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 32
Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów w
obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zgromadzenia Członków i wymaga
zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.
§ 33
1.

Rozwiązanie się Klubu następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie
Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego
Zgromadzenia Członków.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu wyznacza likwidatora, określa tryb rozwiązania oraz przeznaczenie
majątku Klubu.
3. Po zakończeniu likwidacji Klubu likwidator występuje do organu rejestracyjnego z wnioskiem o
wykreślenie Klubu z rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej.

