
STATUT
UCZMOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

,,tlKS Kłodnica w Kędzierrynie _ Koźlu''

Rozdzial l

I. Podstawę prawną Statutu stanowią:

Ustawa z dnia07.04.1989r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U.22001, Nr 79, poz. 855)

Ustawa z dnia 18.01 .1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. 22007, Nr 81, poz. 889)

Ustawa z dniaŻ4.O4.2003r. o działalnoŚci pozy.tku publicznego i wolontariacie (Dz. U' Nr 96 poz. 873)

Ustawa o systemie oświaĘ z dnia7 września l99l r. o systemie oświaty (Dz' U. z20a4 r. Nr 256, poz.2572,Nr
273,po2.2703 i Nr 281, poz.2781.,z2005 r. Nr 17, po2.L41, Nr 94, poz.788,Nr 122,poz.1.02O, Nr 131,

poz. L091,, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, po2.21.04, z 20A6 r. Nr 144, poz. IA43, Nr 208, poz. L532 i Nr 227 ,

po2.1658,22007 r. Nr 42, po2.273, Nr 80, po2.542, Nr 115, po2.791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz.1280 i

Nr 181, poz. 1,292, z 2008 r. Nr 70, poz. 476, Nr 145, poz.9t7, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz' t678, z
Z0O9 r. Nr 6, poz.33, Nr 37,po2.206, Nr 56,poz.458, Nr 1.57,poz.L24f i Nr 219, poz.1'705, z 2010 r. Nr

44,po2.250, Nr 54,po2.320, Nr L27,po2.857 i Nr 1.4B,poz.99Lorazz20L'i. r. Nr 106, po2.622, Nr 1"12,

po2.654, Nr 139, poz.B14, Nr 149, poz.B87 i Nr 205, poz.1'206)
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Ucaniowski Klub Sportowy ,,UKS Kłodnica w Kędzierąmie - KoŹlu'' zwany dalej Klubęm jest stowarryszeniem

nzeszającym ucmiów, rodziców i opiekunów ucmiów, nauczycieli i sympatyków.

$2
l. Terenęm działania Klubu jest miasto Kędzierzyn- Koźle.

2. SiedzibąKlubujest ZespółSzkółMiejskichnrZ,ul. Srymanowskiego 19, 47-2o6Kędzierzyn-Koźle

$3

KlubjestStowar4/szeniemwrozumieniuart"lust.4i5ustawyokulfurzefizycznejiztegotytułupodlega
ewidencji oraz posiada osobowość prawną'

$4
Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze flzycznej, ustawą - Prawo o Stowąrzyszeniach, ustawą o systemie oświaĘ

oraz z własnyłn stafutem.

Klub moze być członkiem okręgowych i regionalnych rwipków sportowych oraz ogólnokrajowych związków

sportowych.

s5
Klub uŹywa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

Rozdział2

Cel i Środki działania

$ó

Celem Klubu jest:

r Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego Życia sportowego ucmiów w oparciu o moŻliwości

obiektowę i sprzętowe szkoĘ orazo pomoc organizaryjną i rpaterialną rodziców i sympatyków klubu.
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o Angażowanie wszystkich ucaniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw

dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

o Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorądu terytorialnego i

poza nim.

. organizowanie zajęć sportowych dla uczrriów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności

fizycnej i umysłowej.

o organizowanie działalnoŚci sportowej ze szczegóLnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

o organizowanie ucmiom wszystkich klas różnorodnych form wspóŁawodnictwa spotlowego.

o KsŻałtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzęz uczestnictwo w realizacji zadafl

sportowych Klubu.

$7
Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrekcją szkoły, radą pedagogicntą,radą rodziców,

klubami sportowymi, władzami samorządowyrrri i sportowyni.

$8
Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecmej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy

rodziców uczniów.

Rozdział 3

Członkowię. ich prawa i obowiązki

$e
Członkiem Klubu jest osoba, która podpisała pisemną deklarację przynależności do Klubu, ma opłacone składki

członkowskie oraz posiada wan'ą legitymację Klubową.

s10
Członkowie Klubu dzielą się na:

- honorowych,

wspierających,

członków młyczajnych,

- uczestników sekcji.

, $ 1l

Tynrł honorowego członka Klubu nadawany jest przez Walne Zębranie Członków osobom posiadającym duże

zasługi w pracy dla dobra Klubu na wniosek Zarządu.

$12

Tytuł honorowego Prezesa Klubu nadaje Wa|ne Zebratie Członków, na wniosęk Zarządu Klubu.

$13

Członkiem wspierającym może być osoba fizycznapo z}oŻeniu deklaracji i opłaceniu składki lub osoba prawra

po złoŻeniu deklaracji systematycmej pomocy finansowej na tzęcz Klubu'

Członkiem zwyczajnymmoże być kaŹdy pełnoletni obywatel RP, który zostanie przyjęty przezZarząd Klubu.

s14

Członkowie rwyczajnimają prawo: i:.

o Uczestniczenia w zebraniach człoŃów Klubu,



. Wybierania i być lvvbieranym do wszystkichwładz Klubu'

o Poddawania ocenie działalnoŚć klubu i jego władz, a takŻę wysuwanie postulatów i wniosków w

zakresie działalności statutowej Klubu,

o Korzystanie ze wszystkich urządzeń spotowych i sprzętu będącego w dyspozycji Klubu oraz innych

udogodnień, jakię stwarza Klub,

o Reprezentowania barw Klubowych w zawodach i imprezach sportowych, nosić odznakę i strój

sportowy o barwię Klubu,

o odwoŁywania się od postanowień i uchwał Zarządu Klubu do Walnego Zebrania Członków'

$ ts

Członkiem uczestnikiem sekcji moze być osoba niepełno|etnia, która otrzyma pisemną zgodę rodziców lub

opiekunów, podpisze pisemną deklarację przynależności do sekcji sportowej Klubu oraz opłaci roczne składki

członkowskie.

Członek uczestnik sekcji jest zwolniony z rocznych składęk członkowskich, w przypadku kiedy jego rodzic lub

opiekun prawny posiada status członka zwyczajnego.

Szczegołowe zasady opłacania rocznych składek członkowskich zostznąuregulowane osobną uchwałą Walnego

Zebr ania Członków Kl ubu.

Pełnoletni członęk uczestnik sekcji' na wniosek Zarządu Sekcji może uzyskać uprawnienia członka zwyczĄnego

na podstawie uchwaĘ Zarządu Klubu.
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Do obowiązków członków Klubu nalezy:

o Branie czynnego udziału w pracach Klubu, stosowanię i przestrzeganie postanowień statutu,

regulaminów oraz uchwał i decyzji władz Klubu'

o Regularne opłacanie składęk członkowskich w wysokoŚci ustalonej przez Walne Zębranie Członków,

za wyjątkiem członków honorolvych,

o Chronięnie własnoŚci Klubu jako wspólnego dobra, wszystkich członków i zwalęzanie przejawów

marnotrawstwa,

r Propagowanie rekreacji i sporfu oraz pozyskiwanie nowych członków Klubu'
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Członkowie Klubu za wzorowe wykonywanie swych obowiązków oraz aktywny udział w działalności Klubu,

mogą być wyróznieni lub nagradzani pochwałą ustną lub na piŚmie, nagrodą rzęczową, dyplomem, nagrodą

pienięmą - uzasadnioną wysokimi wynikami sportowymi.
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1. Zanieprzestrzeganie Statutu, regulaminÓw; uchwał i decyzji władz Klubu mogą być nakładane na członków

następujące kary:

* upomnienie ustne i pisemne,

* ostrzeżenie ustne i pisetnne.

* nagana na piśmie,

* czasowe zawieszenie praw człoŃowskich,

* wykluczenie z Klubu.

2. Postępowanie dyscyplinarne przeciwko członkom Klubu wszczyfla Zarząd Klubu, a przeciwko członkom

Zarządu Klubu - Walne Zebranie Członków.

$1e

l. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienie zgłoszonego na piŚmie do Zarz.4d;.a. ,

b) wykluczenia z Klubu uchwałą Zarządu Klubu,
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c) r ozw iązania się K lubu.

2. Wykluczenie z Klubu następuje w formie uchwaĘ podjętej przezZarząd K|ubu z powodu:

* nieopłacenia składek członkowskichprzez okres 12 m-cy,
* nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i przepisów,

* działania na szkodę Klubu,
* popełnienia czynów niegodnych członka Klubu.

Rozdział 4

Władze Klubu
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Władzami K|ubu są:

o Walne Zębranę Członków

. Zarząd Klubu

o Komisja Rewizyjna

Kadencja Zarządu Klubu trwa 1 rok od momentu powołania przez Walne Zebranie Członków, aŻ do
Sprawozdawczo - Wyborczego Walnego Zebrania Członków.

Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależnoŚci od decyzji Walnego Zebrania
Członków.

Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie
stanowią inaczej'
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1. Walnę Zębranię Członków jest najwyższą władzą Klubu imoże być zwyczajneinad,zwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zębranię Sprawozdawęzę Członków zwoływane jest przez Zarząd najpóźniej w ciągu
3 miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego. Zarząd zawiadamia człónków o terminie oraz o

miejscu obrad co najmniej 7 dni przed zwoływanym zebranięm'

3. Zwyczajnę Walne Zębranie Członków Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jestprzezZarząd l miesiąc
przed upływem kadencji. Zarząd zawiadamia członków o terminie oraz o miejscu obrad co najmniej
7 dni przed zwoływanym zębraniem.

4. Nadzwyczajne Walne Zębranię Członków zwoływane jestprzezZarząd Klubu:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Komisji RewĘn{'
c) na wniosek 1/3 ogołu cźonków Klubu .'

Nadzwyczajne Walne Zębrarrię Członków odbywa się nie pomiej niż w ciągu miesiąca od iloircnia wniosku lub
podjęcia uchwĄ i obraduje nad sprawami, dla których zostałoavołane.

i22
1. Do wyłącmej kompetencji Walnego Zebrarria Członków naleĘ:.

a) uchwalarrie programów sportowej, orgarrizacy'nej i finansowej działalności Klubu,

b) rozpaĘwanie i prryjmowanie sprawozdń Zarządu oraz Komisji Rewi{nej,

c) uchwalanie na wniosęk Komisji Rewiryjnej absolutorium dlaZarąduKlubu,

d) wybór Zarądu i Komisj i Rewiryjnej,

e) ustalenie wysokoŚci i trybu płacenia składek członkowskicĘ

f) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zębrarua Członków.
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2. Walne Zebranie Członków jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecnoŚci co najmniej pdowy członków

uprawnionych do głosowania, a w drugim terminię bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany

w zawiadomieniu. Drugie zpbr-aie 7arądavołuje najpóaiej do 14 dni |icząc od &lia pierwszrgo znbranta

3. W Walnym ZębraniuCzłonków mogą brać tdział,z głosem doradczym, osoby zaproszone przezZarząd.

$23

ZarządKlubu składa się z 5cżonków wybieranych przez Walne ZębrarllęCzłonków, którzy spoŚród siebie wybieĘą

Prezesą Sekretarza oraz Skarbnika.

Zebraria ZarząĄu Klubu odbywają się w rniarę potrzeb y , rue nadzlejjędnak tnŻ raz na kwartał ( 4 razy w ciągu

roku )

ZebraniaZarząduzwoływane sąprzezPrezesa, |ub przezco najmniej l/rliczby członków Zarządu'

Do wazności uchwał Zarządu Klubrr konieczna jest obecność co najmniej '/, liczby członków Zarząd|Ł w Ęm

hezesa lub Sekretarza

W okresie pomiędry posiedzeniami Zarądujego uprawnienia przysfugują Prezesowi dńałającemu wspólnie z

Sękretarrem.

$24

Do zadań Zarządu Klubu naleĘ kierowanie bieŻąca działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi

Zebraniami Klubu, a w szczególności :

1. reprezentowanie Klubu nazev,{fiątrz i działanie w jego imieniq

2. wykonywanię uchwał Walnego Zębrania Członków,

3. uchwa]anie okresorvych planów działania i preliminarzy budżetowych,

4. powoĘwan ie i rozwiązywanie komisji problemolłych,

5. przyjmowanie i skreŚlanie członków,

6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowipljącymi przepisami,

7. składanie sprawozdań z działalności Klubu.

s25

1. Członęk Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnoŚci lub odwołany ze składu Zarządu,jeżeli nie

wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie Zę statutęm bądź w inny sposób zawiódł zaufanie

członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszęniu w czrynnościach członkaZarządu podejmuje Zarząd większoŚcią 2/3 gjosow przy

obęcności całego składu zarządu.

3' Decyzję o odwołaniu ze składu zarządu podejmuje Walne Zebranię Członków, podobnie jak decyzję o

uzupełnieniu składu Zarządu.

s26

l. Kornisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klrrbu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z3 cńoŃów wybieralrych przez Walne Zebranie Członków'

3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza"

4. Komisja Re wiĄna działaw oparciu o regulamin zatvłierdzony przezWalne Zębranie Członków.

5. Do crynności Komisji Rewizyjnej naleĄ:

a) przeprowadzanie okresowych kontroli działa|noŚci Statutowej i lrnansowej Klubu,

b) wydawani e za|eceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, okręślenię terminów oraz

sposobów ich usunięcia'

c) składanie sprawozdań z całoksŻałtu swej działalnoŚci na Walnym Zebraniu Członków oraz stawianie wniosku o

udzielenie lub odmowę udzielenia absolutoriurn ustępuj ącemu ZuzĄdow i,

d) składanie zastrzęŻei w stosunku do projektowanych uchwał; pp.stanowień i przedsięwzięĆ Zarądu,jężeti Ko-

misja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowoŚci w działaniu Klubu,
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e) Występowanie z Ądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zębrana Członków' względnie z wnioskiem o
zwołanie posiedzenia Zarządu w pr4,padkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Stafutem bądź istotnymi
interesami Klubu, działań Zarądu'

{i27

l . Członek Komisji Rewiryjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z j ej składu" jezeli nie wykonuje
prąjęwch obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądźw inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawięszęniu w crynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna
większością 2/3 głosów prry obecności całego składu Komisji Rewizyjnej

3. odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zębrania
Członków w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszęniu.

Rozdzial5

Wyróżnienia ikaĘl

$28

l . Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawanę są wyróżnienia i nagrody.

2. Zasady oraztryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przezZarządKlubu

$2e
l. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu -Zarządowi przysługuje - zgodnie z regulaminem
zatwięrdzonym przez Walne Zębranlę Klubu - prawo wymięrzania następujących kar:

a) upomnienia,

b) nagany,

c) zawieszenia w prawach członka na okręs od 6 do 12 miesięcy'

d) wykluczenia

2. od uchwĄ Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania
Członków w terminie 30 dni.

3. Uchwała Walnego Zębrania Członków o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6

' MajątęĘ i fundusze Klubu

śi30

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze:

a) składki członkowskie,

b) dotacje budżetowe nazadania zlecone'

c) darowizrry' zapisy,spadki osób prawnych oraz fizycznych,

d) majątek,

g) inne źródła'

631
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Dla wa.ŻnoŚci oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązan majątkowych oraz udzielenia

pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch spośród następujących: Prezesa lub Sekretarza orazjednego z dwóch

upoważrionych członków Zarządu.

Rozdział7

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

s32

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2l3 fiosów przy

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania'

$33

1. Rozwiązanie się Klubu moŹe nastąpić na podstawie uchwĄ Walnego Zebrania Członków podjętej

większością.2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania'

2. Uchwała o ro rvłiązanusię Klubu określa Ęb likwidacji oraz cel na jaki ma być przemaczony majątek'
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