STATUT
GIŻYCKI KLUB SPORTOWY
„MAMRY”
w GIŻYCKU
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ROZDZAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Giżycki Klub Sportowy „Mamry” zwany w dalszej części Statutu –
Klubem.
§2
Klub jest stowarzyszeniem kultury fizycznej i sportu współpracującym z Zarządem Miasta i
Giżycko zakresie sportowego szkolenia młodzieży.
§3
Siedziba Klubu jest miasto Giżycko a terenem działania miasto i gmina Giżycko.
§4
1. Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie umowy o
kulturze fizycznej i obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada
osobowość prawną.
2. Klub jest kontynuatorem pracy Spółdzielczego Klubu Sportowego „Mamry” w
Giżycku.
3. Klub jest członkiem Ogólnopolskiego Zrzeszenia – Ludowe Zespoły Sportowe oraz
może być członkiem innych organizacji sportowych.

§5
Klub opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.
§6
Klub używa godła, barw, odznak i pieczęci organizacyjnych przy zachowaniu obowiązujących
w tym zakresie przepisów.
ROZDZIAŁ II
Cel i środki działania
Celem Klubu jest:
1. Organizowanie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy
Giżycko.
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2. Stałe podnoszenie poziomu sportowego.
3. Udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym, organizowanie imprez i
szkolenia.
Klub realizuje swoje cele poprzez:
4. Organizowanie i prowadzenie sekcji sportowych.
5. Utrzymanie i rozbudowę urządzeń, obiektów sportowych.
6. Organizowanie imprez w zakresie kultury fizycznej i sportu.
7. Współdziałanie z organami państwowymi, samorządowymi miasta, gminy
Giżycko i Wojskowym Garnizonem w Giżycku oraz innymi organizacjami
społecznymi w zakresie realizacji zadań statusowych.
8. Organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji i rehabilitacji ruchowej.
9. Prowadzenie działalności profilaktycznej od uzależnień i patologii społecznej
(narkomania, alkoholizm, nikotynizm, przemoc).
10. Podejmowanie innych (nie wymienionych w pkt. 1 – 7) czynności zgodnych z
przepisami prawa i zmierzających do realizacji celów statutowych.
11. Gromadzenie środków materiałowych i gospodarowanie nimi zgodnie z
potrzebami klubu.

§8
Klub prowadzi następującą działalność gospodarczą :
- wynajem hali sportowej;
- reklama (sprzedaż powierzchni reklamowych);
- organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych;
- dzierżawa terenów należących do Klubu w celu uzupełnienia środków na statutową
działalność Klubu;
ROZDZIAŁ III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki
1. Członkowie Klubu dzielą się na:
- zwyczajnych;
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- honorowych;
-wspierających;
2. Nadanie tytułu członka honorowego następuje na mocy uchwały Walnego
Zgromadzenia, pozostałych członków przyjmuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnej
deklaracji.

§ 10
Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być:
1. Osoby pełnoletnie .
2. Osoby niepełnoletnie, które uzyskają zezwolenie rodziców (opiekunów prawnych).
§ 11
1. Członkiem wspierającym Klubu może być osoba fizyczna , zakład pracy lub inna
organizacja, instytucja oraz stowarzyszenie posiadające osobowość prawną.
2. Osoba prawna działa w Klubie za pośrednictwem swoich przedstawicieli.

§ 12
1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków Klubu na
wniosek Zarządu Klubu osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla Klubu.
2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.

§ 13
Członek zwyczajny Klubu ma prawo:
1. Biernego i czynnego wyboru do władz Klubu – pod warunkiem ukończenia 16-go roku
życia.
2. Branie czynnego udziału w działalności statutowej Klubu.
3. Korzystanie z urządzeń sportowych i sprzętu będącego własnością Klubu, na zasadach
określonych regulaminem uchwalonym przez Zarząd Klubu.
4. Noszenie odznak Klubu i reprezentowanie jego barw.
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§ 14
Członek wspierający Klubu ma prawo:
1. Branie udziału za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela w Walnym
Zgromadzeniu Członków.
2. Korzystanie z urządzeń sportowych i sprzętu na zasadach określonych regulaminem
uchwalonym przez Zarząd Klubu.
3. Sprawowanie opieki nad poszczególnymi sekcjami Klubu.

§ 15
Do obowiązków członków zwyczajnych Klubu należy:
1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu, stosownie do postanowień statutu,
regulaminów i uchwał władz Klubu.
2. Dbanie o dobro i rozwój Klubu, ochrona własności Klubu jako dobra wspólnego
wszystkich jego członków oraz zwalczanie przejawów marnotrawstwa.
3. Regularne opłacanie składek członkowskich.
4. Propagowanie kultury fizycznej i sportu.

§ 16
Do obowiązków członków wspierających należy:
1. Terminowe wpłacanie zadeklarowanej składki.
2. Przyczynianie się do realizacji celów statutowych Klubu.

§ 17
1. Członkowstwo w Klubie osoby fizycznej ustaje na skutek:
- dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu;
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- skreślenia uchwałą Zarządu z listy członków z powodu nieopłacenia składek
członkowskich do końca I-go kwartału (za poprzedni rok)
- wykluczenie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków za działanie na
szkodę Klubu;
- zgonu;
2. Członkowstwo w Klubie osoby prawnej ustaje na skutek:
- dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu;
- skreślenia uchwałą Zarządu z listy członków z powodu nieopłacenia składek
członkowskich, utrata osobowości prawnej, naruszenie praw członkowskich lub
działanie na szkodę Klubu;

§ 18
W przypadku naruszenia postanowień statutu Klubu lub uchwał jego władz na członków
Klubu mogą być nakładane kary, określone w regulaminie uchwalonym przez Walne
Zgromadzenie Członków Klubu.
§ 19

1. Członkowie Klubu za aktywny udział w realizacji statutowych zagadnień mogą
otrzymywać wyróżnienia i nagrody.
2. Rodzaje wyróżnień i nagród ustala Zarząd Klubu z zachowaniem obowiązujących
przepisów.

ROZDZIAŁ IV
Władze Klubu
§ 20

1. Władzami Klubu są:
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- Walne Zgromadzenie Członków;
- Komisja Rewizyjna;
- Zarząd Klubu;
2. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym
w zależności od każdorazowo podjętej uchwały przez Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie władz pełnia swoje funkcje honorowo.
4. Jeżeli postanowienia statutu Klubu nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają
zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co
najmniej ½ liczby osób uprawnionych do glosowania w pierwszym terminie – w na
drugim bez względu na liczbę obecnych.

§ 21
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą w Klubie i może być zwyczajne
lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz w roku,
sprawozdawczo – wyborcze raz na 4 lata.
3. Nie zwołanie Walnego Zgromadzenia sprawozdawczego lub sprawozdawczo –
wyborczego w roku kończącym kadencje, do dnia 31 maja sąd rejonowy na wniosek
organu nadzorującego stowarzyszenie jakim jest starosta powiatu giżyckiego może
zawiesić w czynnościach Zarząd Klubu i wyznaczyć kuratora do czasu wyboru nowych
władz.

§ 22
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1. Uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Klubu.
2. Przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4. Wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
5. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz preliminarza budżetowego.
6. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
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7. Rozpatrywanie i pozbawiane godności członka honorowego.
8. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu do rozwiązania się Klubu.
9. Podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz
klubu.

§ 23
Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykle większością głosów przy
obecności co najmniej ½ liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym
terminie – w drugim bez względu na liczbę obecnych.

§ 24
W Walnym Zgromadzeniu Członków udział biorą :
1. Z głosem stanowiącym – wszyscy pełnoletni członkowie zwyczajni i honorowi.
2. Z głosem doradczym – członkowie wspierający, zaproszeni goście oraz niepełnoletni
członkowie.

§ 25
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd jest
zobowiązany zawiadomić członków co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego
Zgromadzenia.
§ 26
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
- z własnej inicjatywy;
- na wniosek Komisji Rewizyjnej;
- na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Klubu uprawnionych do
głosowania;
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2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd Klubu w
terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
§ 27
1. Zarząd Klubu składa się z 5-15 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2. W przypadku ustąpienia członka Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarząd może
dokoptować na jego miejsce nowego członka z tym, że liczba osób pochodzących z
wyboru nie może być mniejsza niż 50% + 1 całego składu Zarządu.
3. Zarząd wybiera spośród siebie Prezydium Zarządu w skład którego wchodzą: Prezes,
1-2 V-ce Prezesów, Sekretarz i Skarbnik.
4. Szczegółowy zakres działania, organizacje wewnętrzną i tryb pracy Zarządu i
Prezydium określa regulamin opracowany i uchwalony przez Zarząd Klubu.

§ 28
Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Kierowanie działalnością Klubu zgodnie z postawieniami statutu i uchwałami Walnego
Zgromadzenia.
3. Zarządzanie majątkiem Klubu w ramach zatwierdzonego budżetu.
4. Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania majątku nieruchomego
Klubu.
5. Przyjmowanie i skreślanie członków oraz nakładanie kar dyscyplinarnych na
członków.
6. Powoływanie, nadzorowanie oraz rozwiązywanie sekcji sportowych, komisji
problemowych i zespołów doradczych.
7. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
8. Dokonywanie oceny działalności Prezydium.
9. Rozpatrywanie innych spraw niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych
organów Klubu.
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10. Odwoływanie członków Zarządu, które mogą nastąpić:
- na wniosek zainteresowanego;
- z powodu naruszenia postanowień § 18;
- uchwała Zarządu za bierna postawę w pracy Zarządu;
11. Ustalenie wysokości składek członkowskich.
§ 29
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków spośród, których wybiera
Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarz.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych władz Klubu.

§ 30
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Klubu należy:
- przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Klubu ze
szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo – gospodarczej pod względem
celowości, gospodarności i rzetelności;
- wydanie zaleceń oraz żądanie wyjaśnień w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości w działaniu Klubu;
- zgłaszanie wniosków o udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium
Zarządowi na każdym Walnym Zgromadzeniu oraz składanie sprawozdania ze swej
działalności Walnemu Zgromadzeniu;

§ 31

Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin opracowany przez Walne
Zgromadzenia.
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ROZDZIAŁ V
Majątek, fundusze, gospodarka finansowa.
§ 32
Na majątek Klubu składają się ruchomości, nieruchomości i fundusze.
§ 33
Na fundusz Klubu składają się:
1. Wpływy ze składek członkowskich.
2. Wpływy z innej działalności statutowej.
3. Dotacje, darowizny, zapisy, spadki.
4. Przychody z działalności gospodarczej.
§ 34
Klub gospodaruje majątkiem i funduszami oraz prowadzi księgowość zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 35
1. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie prawa i obowiązków majątkowych
wymagane są podpisy Prezesa lub V-ce Prezesa i jednego z członków zarządu.
2. Wszelkie uchwały Zarządu dotyczące nabywania lub zbywania majątku nieruchomego
o wartości powyżej 5 000 Euro wymagają zgody Walnego Zgromadzenia.
ROZDZIAŁ VI
§ 36
Zmiana statutu Klubu i jego rozwiązanie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej
większością głosów obecnych na zebraniu członków uprawnionych do głosowania.

str. 11

