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STATUT
M i e jsk o – G mi nne go
Lud owe g o K l ub u S p or towe go w Ze l owi e
Rozdział I
NAZWA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY, BARWY, TEREN DZIAŁANIA.
§1
Klub nosi nazwę: Miejsko – Gminny Ludowy Klub Sportowy w Zelowie.
§2
Klub działa na terenie gminy Zelów.
Siedziba Klubu znajduje się w budynku Klubu w Zelowie ul. Pl. Dąbrowskiego 10.
§3
1. Klub jest stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną.
2. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – Prawo o stowarzyszeniach,
ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz własnym Statutem..
§4
Klub może być członkiem organizacji zainteresowanych rozwojem kultury fizycznej i turystyki
korzystając z uprawnień wynikających ze statutów tych organizacji.
§5
1. Klub używa pieczęci z napisem: Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy w Zelowie.
2. Barwami Klubu są kolory: zielony i czerwony.
Rozdział II
CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA
§6
Celem klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie
działania klubu oraz wychowywanie przez kulturę fizyczną i sport.

§7
Dla osiągnięcia celów wyrażonych w § 6 klub:
1. Organizuje i prowadzi sekcje różnych dyscyplin sportowych.
2. Organizuje imprezy i zawody sportowe, a także bierze udział w imprezach i zawodach
organizowanych przez powołane do tego organizację,
3. Propaguje wśród społeczeństwa wychowanie fizyczne i sport,
4. Prowadzi pracę wychowawczą wśród swoich członków,
5. Podejmuje inne przedsięwzięcia, zgodnie z prawem w ramach statutowej działalności, jakie
okażą się celowe dla rozwoju kultury fizycznej i turystyki.
Rozdział III
CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.
§8
Klub posiada:
1. Członków zwyczajnych,
2. Członków wspierających,
3. Członków honorowych
§9
Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna o ile:
1. Wniesie do zarządu klubu pisemną deklarację,
2. Uiści wpisowe w wysokości ustalonej przez Klub.
§ 10
1. Osoby niepełnoletnie w wieku do 16 lat mogą być członkami stowarzyszenia tylko za zgodą
przedstawicieli ustawowych.
1.
2.

1.
2.

§ 11
Członkiem wspierającym mogą być osoby fizyczne i prawne, które popierają cele Klubu.
Godność członka wspierającego nadaje Walne Zgromadzenie Klubu na wniosek Zarządu
Klubu.
§ 12
Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi
dla rozwoju sportu.
Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Klubu na wniosek Zarządu Klubu.
§ 13

Członek zwyczajny ma prawo:
1. wybierać i być wybieranym do władz Klubu.
2. uczestniczyć w zebraniach klubu i jego sekcjach
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3. poddawać ocenie działalność klubu i jego władz ,a także wysuwać postulaty
i wnioski wobec władz Klubu,
4. korzystać z urządzeń Klubu i jego sprzętu w granicach obowiązujących regulaminów
i uchwał Zarządu
5. reprezentować barwy klubu w zawodach i imprezach sportowych.
§ 14
Do obowiązków członków zwyczajnych Klubu należy:
a. branie czynnego udziału w pracach Klubu,
b. przestrzeganie postanowień statutu Klubu, regulaminów i uchwał władz,
c. regularne opłacanie składek członkowskich,
d. dbanie o stałe podnoszenie swojego poziomu sportowego i etycznego,
e. ochrona własności Klubu i walka z przejawami marnotrawstwa,
f. godne reprezentowanie barw Klubu.
§ 15
Członkowie wspierający i honorowi mają prawo:
1. brać udział poprzez swych przedstawicieli z głosem doradczym w Walnych Zebraniach Klubu,
2. wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Klubu, oceniać i poddawać krytyce ich działalność,
3. korzystać z innych przywilejów wynikających ze statutu i działalności Klubu,
§ 16
Do obowiązków członków spierających i honorowych należy:
1. pomoc klubowi w realizacji statutowych celów,
2. regularne opłacanie składek członkowskich oraz w miarę możliwości udzielanie pomocy
finansowej klubowi,
3. przestrzeganie przepisów Statutu Klubu
§ 17
Członkostwo Klubu ustaje na skutek:
1. śmierci,
2. wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu,
3. wykluczenie z klubu decyzją Zarządu, które może nastąpić w przypadku:
a. działania na szkodę klubu,
b. nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów,
c. nie opłacanie składek członkowskich przez okres 12 miesięcy,
4. od decyzji Zarządu o wykluczenie członka przysługuje prawo odwołania się do Walnego
Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji,
5. rozwiązania się stowarzyszenia.
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Rozdział IV
WŁADZE KLUBU
§ 18
Władzami klubu są:
1. Walne Zgromadzenie,
2. Zarząd Klubu,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 19
W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział wszyscy członkowie klubu i uczestnicy.
§ 20
Walne zebranie zbiera się raz do roku, prowadzone przy obecności co najmniej 50% członków.
§ 21
Walne zebranie mogą być: sprawozdawcze, nadzwyczajne i sprawozdawczo-wyborcze.
§ 22
Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze
zwoływane jest co 4 lata i do jego kompetencji należy:
1. Wybór władz Klubu,
2. Rozpatrywanie działalności organów / władz / klubu i udzielenie im absolutorium,
3. Uchwalanie zmian w statucie Klubu,
4. Uchwalanie planów działania klubu i zaleceń dla władz Klubu,
5. Podejmowanie uchwał o nabyciu i zbyciu nieruchomości,
6. Podejmowanie uchwał o likwidacji Klubu,
7. Nadawanie tytułu honorowego członka Klubu,
8. Podejmowanie decyzji o innych sprawach wniesionych przez władze Klubu,
9. Zatwierdzenie regulaminu wyborów.
§ 23
Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest raz do roku i do jego kompetencji należy:
1. Ocena działalności organów / władz /klubu,
2. Uchwalanie zmian w statucie Klubu,
3. Uchwalanie planów działania na następny okres,
4. Podejmowanie uchwał o nabyciu i zbyciu nieruchomości,
5. Podejmowanie uchwał o likwidacji Klubu,
6. Nadawanie tytułu honorowego członka Klubu,
7. Podejmowanie decyzji o innych sprawach wniesionych przez władze Klubu.
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§ 24
Uchwały Walnego Zebrania zapadają większością głosów , za wyjątkiem uchwał w sprawach:
1. Nadania lub pozbycia godności członka honorowego Klubu,
2. Zmiany w Statucie,
3. Likwidacja Klubu,
Które wymagają większości 2/3 członków obecnych na zebraniu.
§ 25
Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane:
1. Na żądanie Komisji Rewizyjnej,
2. Na pisemne żądanie 1/3 członków Klubu,
Przedmiotem obraz Nadzwyczajnego walnego zebrania mogą być sprawy dla,
których załatwienia zostało ono zwołane,
Nadzwyczajne walne zebranie winno być zwołane w terminie 14 dni od daty wystąpienia
o jego zwołanie.
§ 26
1. Zarząd Klubu składa się z 5-10 osób wybieranych przez Walne Zebranie na okres 4 lat.
2. Członkowie Zarządu na zebraniu konstytucyjnym dokonują podziału funkcji i zadań.
§ 27
Zarząd Klubu pracuje w oparciu o statut przyjęty przez Walne Zebranie.
§ 28
Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
2. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
3. Uchwalanie okresowych planów pracy i preliminarzy budżetowych,
4. Przedkładanie sprawozdań z działalności klubu na walnym zebraniu,
5. Uchwalanie regulaminów, zasad wyróżnienia moralnego i materialnego zawodników,
6. Uchwalanie wysokości składek i wpisowego,
7. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Klubu do innych stowarzyszeń,
8. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych Statutem dla innych
organów.
§ 29
Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby
członków Zarządu.

Strona 6 z 8

§ 30
Zarządowi Klubu przysługuje prawo dokooptowania do swego grona członków Zarządu
w przypadku rezygnacji poszczególnych członków w liczbie nie przekraczającej 1/3 Zarządu.
Dokooptowani członkowie Zarządu muszą być zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zebranie.
W przypadku nie zatwierdzenia przez walne zebranie winno się dokonać uzupełniających
wyborów.
§ 31
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków, która jest wybierana przez Walne Zebranie
na okres 4 lat.
2. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Komisja działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
§ 32
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola działalności gospodarczo –finansowej Klubu.
2. Kontrola opłacania składek członkowskich oraz wpisowego.
3. Branie udziału w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.
4. Inicjowanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków klubu.
5. Składanie sprawozdania Walnemu Zebraniu o gospodarce klubu i stawianie wniosków
w przedmiocie absolutorium wobec ustępującego Zarządu Klubu.
§ 33
W obrębie stowarzyszenia mogą działać sekcję, ale są one wewnętrznymi jednostkami
nie mającymi odrębnej struktury i władz.
Rozdział V
WYRÓŻNIENIA I NAGRODY.
1. Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, za aktywną pracę nad rozwojem kultury
fizycznej i sportu oraz osiągnięcia sportowe – zarząd Klubu przyznaje wyróżnienia i nagrody.
Kary:
1. Za nie stosowanie się do postanowień statutu i regulaminów, niezdyscyplinowanie, Zarząd Klubu
ma prawo stosować następujące kary:
- ostrzeżenie,
- nagana,
- zawieszenie w czynnościach członka.
Od decyzji Zarządu Klubu, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w ciągu miesiąca.
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Rozdział VI
DOCHODY I MAJĄTEK KLUBU.
§ 35
Majątek klubu stanowią: nieruchomości, ruchomości, wierzytelności oraz środki finansowe.
§ 36
Na dochody klubu składają się:
1. Składki członkowskie.
2. Wpisowe.
3. Dotacje z zakładów pracy.
4. Inne dotacje i darowizny.
5. Dochody z imprez sportowych i za wynajem obiektów.
6. Wpływy z prowadzenia innej działalności usługowej.
§ 37
1. Do nabycia, zbycia i obciążenia majątku, nieruchomości oraz zaciągania innych zobowiązań
upoważniony jest Zarząd Klubu.
2. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest
współdziałanie dwóch osób: Prezesa lub wiceprezesa i urzędującego członka zarządu
lub pełnomocnika Zarządu.
§ 38
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie
większością 2/3 głosów członków obecnych na zebraniu.
§ 39
Likwidacja Klubu może nastąpić:
1. Na mocy uchwały podjętej przez walne Zebranie w większością 2/3 głosów
członków obecnych na zebraniu.
2. Na podstawie zarządzenia władz nadrzędnych.
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