
UIIZĄD MIASTA
LEGNIcA

Wydział Oświaty i Sportu

sTATuT
Uczniowskiego Klubu Spońowego Spfint Legnica

Rozdzid l
Postanowbn&e ogólne

§{

Stowarzyszenie kultury frycznej działające na podstawie nin'lejsząo statutu nosi nazułę Uczniowski Klub
Sportowy Sprlnt Ląnica, ałatne dabi "K[ubem".

§2

Terenern dziabnla Klubu jest miasto Ląnba i obszar powiatu Ęnickiąo, a siedzlĘZespół Szkół
lntiegracyjnych inr. Piastów ŚąsXnrr w Ląnicy ul, Wierzyńskiąo 1 59 -220 Legnloa.

§3

1. Klub dziata zgodnie z ustawąo kufturze fizycznej, ustawą- Prawo o stowarzyszeniach oraz z udasnym
stafirtem.
2. Klub podlega ewidencjioraz posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samoządnym, tnrałym zzeszeniem o celach niezarobkowych

§4

1. Klub używa pieczęci, flagi, banr, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z oboruiąującymi
w tym zakresie pzepisami.

. Rozdział ll
Gele Klubu i sposoby działania

§5

1. Fodstaułowym celem Klubu jest upowszechnianie i popieranie wszystkich form kultury fryenej
w §Ńwisku clzieci, rrfudzia{, osób dorosłych iosób niepełnospraurnych.

§6

1. Klub swo,ie zadanla realizuje w szcząólności popzez:
1) aktywne urczestnlcttro czbnków aryc;rajnych Klubu w imprezach sportrcwych, rekreacyjnych.iturystycznych ,,

2) prowadzenie iorganizowanie szkolenia uczniów \

3} organŁowanie zawdów, imprez spońowych, rekreacyjnych i turysĘcznych
3) organiaĘ letniąCI iżmourego wypoceynku w szcząołrości oboaftv sportowych, wycieeek
4) realżację zadań stafutowych Klubu we współdziałaniu ze szkołami i klubami
5) intąrowanie środowisk spońoryń na obszaze działania Klubu.
6) staĘwspółpracę ze środkami masowego grzekazu,
7) szkolenie oraz doskonalenie kalr trenersko-instruktorskich
8) wspĘraę z organami administraqii ządonej i samoządowej, organizacjami społecznymi,
9) występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem organólv administracji ządoulej i

samoządowej,
10) urspółpraę z kra}ewymi i ąmnicznymi osobami oraz instytucĘmi zaimuĘcymi się podobną

temaĘką.
'l1) prowadzenie działalnościwychovuawczej i populaąBatorskiej w zakresie kultury fizycznej.
12) promocję lorganizacię sportu wśród osób niepełnosprawnych.
2. Kitłb opiera swo.!ądziablność pzede tałszystkirn na spbcznej pracy słłroich członków,
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Rozdział lll

Gzłonkowie Klubu, ich prawa i obowiąki

§7

Czbnkami Klubu mogąbyć osoby fizyczne i prawne.
Członkorie Klubu dzielą się na:
Zwyczajnych
Honorow}ęh
WspieĘących

§8

Zgodn're z Konstytucją RzeczypospolĘ Polskiej oraz porządkiem prawnym określonym w ustawach,
całrnxami anłyczajnlrni mĘą być obyrłłatele polscy posiadaĘcy pelną zdolne§ć do czynności
prawnych i nie pozbawieni praw publicznych, akceptujągy statutowe cele Klubu.
Małoletni mogą być człcnkami Klubu zazgodąich pzedstawicieli ustawowych,
Cudzoziemcy m€ą byó członkami ałrycaajnymi, zgodnie z pzepisami obowiąujągymi obywateli
polskich.
Decyzję o pzyjęciu w poczet ełcnków ałryczajnych podejmuleZarząd Stourarzyszenia na podstawie
pisemnej deklaracji.

§9

1. Członkowie nryczajni mająprawo:
1) uczestniczyćwzajęciach, zawodach iimprezach spońowych, rekreacyjnych iturystycznych

organżowanych przez Klub.
korzystać z urzą§zeń, obiekbw na zasadach określonych przez7arząd Klubu.
brać udziałw głosowaniu, wybierać i byćwybieranym do ttdadz Klubu
zgłaszać do uńadz Klubu wnioskiw sprawach zwiąanych z celami i działalnościąKlubu oraz
ż{,aó informacji o sposobie'ch zatatwienia,
ucees*liryć w Walnych Zebranbch Klubu
Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt. 3, nie przysługująmałoletnim członkom Klubu w wieku
poniżej 16lat.

§{0

1. Człcnkiem honorowym możebyćkażdaosobaftryezna, bezuzględu najej miejscezamieszkania,
któĘ godność nadab Walne Zebranie Członków za szczególne zasługi dla Klubu.

2- Nie można łączyćze sobączłonkostwa honorowego iałyczajnego,
3. Czbnkowb honorowi rnająprało do brania udziału w Wałnych ZebranbŃ Klubu z gbsem

doradczym.
4. Członkowie honorowi sązwolnieniz płacenla składek.

§{1

1 . Członkami wspieĘącymi mogąbyć osoby fizyczne i osoby prawne które popieĘącele Klubu, zostaną
przyjęci prze.zZarząd Klubu izadeklarująw dobrowolnej formie iwysokości pomoc mateńalno -finansovtłą.
2. Osoba pmwna &iałe.w Klubie przez swojego Przedstawiciela.

§12

Członkowie wspieĘący mają prawo do:
kozystania z potencjału spońowąo Klubu na warunkach określonych paezZarząd Klubu.
zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
uczestniczenia osobistego lub przez Przdstawiciela z głosem doradczym w Walnyń Zebraniach
Klubu.
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§{3

1. Do obowĘków człcnków aitłyczajnych Klubu należy:
1) godne reprezentouanie szkoty i klubu zawodach sportowych, rekreacyjnyń regulaminów

turystycznych
2) pzestząanie regulaminów spońowych izasad fair play spońowej rywalizacji
3) aktywny udział w procesie szkoleniowym
4| troska o dobro i rozwój Klubu.
5) poddawanie się obowiąkotivym badaniom lekarskim
6) branie aktywnego udziału w zebraniach Klubu
7\ pzestrzeganie statutu, rąulaminów i ucfiwał władz Klubu.
8} tłtykony*anie obowiąków okreśbnyŃ dla zawodników w usta,jvie o kultuze fzycznej.

§14

1. Człrnkostwo w Klubie ustaje popzez:
1) dobrcvrolne wysĘrienb zgbszone na pśmie do Zaządu.
2) roał,tlryanie się Klubu.
3) skreślenia z listy członków uchwałąZarządu w prrypadku :

a) urnyślnąo naruszenia postanowień stiatutu.
2. Od uchwĘ 7anzSu tlotycryj skreślenia lub wykluczenia rnożna się odwobć do Walnąo Zebrania
w terminie 30 dni od otrzymania uńwały.

Rozdział lV
§tnr§ura onganizacyj na

§15

1. Wbd-amiKlubu są:
1) Walne Zebranie Klubu
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna.

§16

1. O ile stafut nie stanowi inaczej, uńwały udadz Klubu, podejmowane sąw głosowaniu jawnym Iub
tajnym, ałrykĘ większością głosów, prry obecności co najmniej pobvyy członków uprawnionych do
gbsowania.

walne zebnnie Gzłonków

§{7

1. Walne Zebranie Klubu jest naju4yższąvrłladzą Klubu.
2. Prawo do udziału w Walnym Zebraniu Klubu z biemym lub czynnym prawem wyborczym, mają

wszyscyczłonkowie zlłyczajni Klubu, zograniczeniami określonymiwart.3 ust,2 i3 ustawy- Prawo
o Stowarzyszeniach.

3. O miejscu, terminie i poządku obradZarząd powiadamia człrnków pisemnie co najmniej nia tł dni
pzed terminem Walnąo Zebrania Klubu.

§{8

1. Walne Zebranie Klubu może byćaltyuajne lub nadałvyczajne.
2, Zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze Wa]ne Zebranie Klubu aroluje się co rok.
4. Nadałyczajne Walne Zebranie Klubu jest ałlĄ/wane pzezZarząd Klubu:
1) zwłasnej inicjatywy,
2) na wniosek komisji rałłizyjnej,
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3) na wniosek co najmniej 1l3 ogólu człrnków ałyczajnych.
4) w przypadku ustąpienii, wykluczenia członka zarządu lub komisji rewĘjnej w trakcie kadencji w celu

uzupełnienia ich składu.
5. Ndańvęaine Walne Zebranb Klubu winno być alvobne nie poźniej nż w ciąu 30 dni od daty

zbżenia odpowiedniąo wniosku Załządowi.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu obraduje wyĘcznie nad sprawami, dla których zostałc anvołane.

§{9

1. Do kompetencji Walnego Zebnania Klubu w szczególności należy:
1) uchwa]anie programów spońowej, organizacyjnej ifinansowei działalności Klubu,
2} rozpatrywanie i przyimowanie sprawozd ań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3) podejmowanie na wnimek Komisji RewĘnej uchułały dotyryj u&iełenb absolutoriutm Zarządowi.
4) \jvybór iodwoływanleZaządu i Komisji Rewizyjnej.
5) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zanądu.
6) podejmowanie uchwał dotyczących zmian w stiatucie lub roariąania Klubu,
7) tlchwalanie regulaminu prrcy Klubu.
2. Walne Zebranie Klubu jest pra\ilomocne w pienrszym terminie przy obecności co najmniej %

człcnków uprawnionych do głcsorłlania, a w drugim terminie bez uzględu na liczbę obecnyń, o ile
termin ten był podany w zawidomieniu.

3. Walnym Zebraniu Klubu rrngą brać u&iał z gbsem dordczym osoby zaproszone prze.Zarząd
Klubu.

§20

1, Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej
ilości kandydatur,
2. Oórołania Zarządu i KomĘi Rewayjnej dokonuje się w gbsowaniu ta,inym.

Zalząd

§21

1. Zarząd Klubu jest ndjwyzsząwładząKlubu w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami.
2, Zaząd kieruje całokształtem działalności Klubu, zgodnie z uchwałamiWalnego Zebrania Członków,

reprezentuje
Klub na zewnątz i ponosi odpowie&ialność pzed Walnym Zebnaniem Członków.

3. Zaząd składa się z 3 czbnków, którzy spośród siebie wybieĘąprezesa i sekretarza.
4. Zebrania 7arządu Klubu odbywająsię w miarę potzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz w miesiącu.
5. Do ważności uchwał 7arządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej %licz.by człrnków Zarządu,

w tym Frezesa lub Sekretaza.
6. Członek Zalządu moze być zawieszony w czynnościach, jeżeli nie wykonuje pzyjętych

obowiąków, dziah niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódłzaufanie członków Klubu.
7. Zawieszony członek Zaządu ma prawo odwołania się do Walnąo Zebrania Klubu w ciągu 30 dni

od podjęcia uchwały o załlieszeniu.
8. Zarłąd Klubu wybierany jest co 5 lat.

§22

Do zakresu działania Zaządu Klubu należy kierowanie biezącą działalnością Klubu, a w
szczególności:
1) reprezentowanie Klubu na zewnątz idziałanie w jego imieniu.
2) określanie szczegółcwych kierunków działania,
3) utrzymywanie kontaktów ze sponsorami,
4) prorradzenie dokumentacji działalności Klubu,
5) zarzą&anie majątkiem ifunduszami Klubu zgodnie z obowiąującymi pzepisami.
6) rrchwatanie okresouryeh phnół &iabnia, ustalanie budźetów i prełiminazy,
7) uchwalanie rąulaminów, w zakresie nie zastzeżonym do kompetencji Walnego Zebrania,
8) aroływanie Walnąo Zebrania Klubu,
9) sł<ładanb sptawozdań ze swĘ dziabłności na Walnym Zebraniu Klubu,
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10) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich i prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
,1,t) utrzymynranie kontaKu ze środkamimasowąo pzekazu.
t2i realizowanie statutowych cebw Klubu oraz uchwał Walnego Zebrania Klubu.

Komlsia Rewizyina

§23

Komisja Rewizyjna jest władzą Klubu powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnoŚcią.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 człcnkóww tym przewodniczącego,
Cżonók KomisJi Rewizyjnej nie może byó jednocześnie członkiem Zarządu Klubu.

§24

Do zakresu działania Komisji RewĘnej nalezy:
kontrolowanie działalności klubu,
występowanię do7srządu z wnioskami wynikającymi z pzeprowadzonych kontroli i lustracji,
wnioŚkowanie o zwołanie Nadałryczajnąo Walnego zebrania Klubu w razie stwierdzenia nie
wywiąywania się przez
Zarząd z jego statutowych obowiązków,

4\ składinig n} Walnym Zebraniu Klubu wniosków o udzielenie Iub nie udzielenie absolutorium
Zaządowi Klubu,

RozdzidV
Majątek i fundusze

§25

1. Majątek Klubu powstaje z darowizn, spadków, zapisów, dotacji na zadania stafutowe z zakresu kulfury
fvycznel zlecone klubowi oraz dochodów z własnej działalności.
2. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości,fundusze oraz inne prawa majątkowe.

§26

1. Dla waźności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Preesa lub osoby do tego
upoważnionej.

RozdzialVl
Zmiana Statńu i romiązanie Klubtr

§27

1. Uchwalenie zrnian w statucie oraz podjęcie uchw{ o roarviąaniu Klubu pzez Walne Zebranie Klubu,
wymaga wĘkszości
2/3 głosów - przy obecności co najmniej połov,.y uprawnionych do gbsowania.

2_ Podejmując uchwaĘ o rozwiąaniu Klubu, WalneZebranie Klubu określa sposób przeprowadzenia
likwidacji araz plzeznaczenia majątku Klubu.

Rozdziałvll
postanowienia końcowe

§28

1. Statut oraz jego zmiany wchodząw życie po uprawomocnieniu się
Ęestrowpg
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