STATUT
KLUBU SPORTOWEGO „ŚWIT” W STARACHOWICACH
Rozdział I
Nazwa, charakter prawny, siedziba, teren działania
§1
Klub sportowy „ŚWIT” w Starachowicach w skrócie „KS ŚWIT” zwany dalej Klubem jest
stowarzyszeniem kultury fizycznej mającym na celu rozwój i upowszechnienie sportu w różnych
formach strzelectwa sportowego oraz stowarzyszeniem o charakterze kolekcjonerskim.
§2
1. Klub posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z 2001 nr 79, poz. 855 z późn. zm.), Ustawy z dnia
25.06.2010 o sporcie (Dz.U..z 2010 nr 127, poz. 857) oraz niniejszego statutu.
2. Klub powołuje się na czas nieokreślony.
§3
Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, siedzibą klubu jest miasto
Starachowice, ul. Strzelnicza 29.
§4
Dla właściwego realizowania celów statutowych Klub może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
Klub może należeć do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych w ich statutach,
jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których
Rzeczpospolita Polska jest stroną.
Klub może tworzyć związki klubów o celach zgodnych z niniejszym statutem.
§5
Klub posiada własne logo i odznaki organizacyjne oraz używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.

§6
Klub prowadzi swoją działalność głównie w oparciu o pracę społeczną członków klubu. Klub do
realizacji celów statutowych może również zatrudniać osoby niebędące członkami Klubu.
§7
Klub może współpracować z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi lub do nich
przystępować w granicach prawem dozwolonych.
Rozdział II
Cele i środki działania
§8
Podstawowymi celami Klubu są:
1. Rozwój kultury fizycznej w szczególności strzelectwa
2. Udział w krajowym współzawodnictwie sportu młodzieżowego.
3. Pozyskiwanie środków materialnych niezbędnych do realizacji zamierzonych celów
4. Organizacja i prowadzenie szkoleń ogólnych i specjalistycznych.
5. Wszelkie formy kolekcjonerstwa broni w tym broni palnej

§9
Klub realizuje swoje cele poprzez:
1. Współpracę z

organami

władzy i

administracji

państwowej

oraz

samorządami

terytorialnymi
2. Prowadzenie działalności popularyzacyjnej i wychowawczej w zakresie dyscyplin
sportowych prowadzonych przez Klub.
3. Organizowanie współpracy, wzajemnej pomocy oraz przedsięwzięć integrujących
środowisko strzeleckie.
4. Utrzymywanie obiektów strzelnicy.
5. Podejmowanie inicjatyw w zakresie modernizacji i rozbudowy posiadanej bazy
szkoleniowej i sprzętu.
6. Udostępnienie obiektów sportowych dla innych osób fizycznych i prawnych.
7. Szkolenia powszechne, rekreacyjne i specjalistyczne.
8. Popularyzację strzelectwa i kolekcjonerstwa.

§10
1. Środki na działalność Klubu mogą pochodzić w szczególności z działalności gospodarczej,
darowizn, wpisowego i składek członkowskich oraz dotacji.
2. Klub może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych
w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Klubu służy realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
3. Zgodnie z ustawą o pożytku publicznym Art. 20 pkt. 7 zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w
związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich 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 na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystywanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa art. 3 §5
niniejszej ustawy,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
4. Przedmiotem działalności gospodarczej jest:
- Działalność obiektów sportowych.
- Działalność klubów sportowych zawodowych lub amatorskich
- Działalność związana ze sportem
- Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne.
- Hotele.
- Działalność rekreacyjna.
- Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia.
Rozdział III
Członkostwo
§11
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych
2. Członków wspierających
3. Członków honorowych

§12
1. Członkiem Zwyczajnym Klubu może zostać wyłącznie osoba fizyczna.
2. Członkostwo zwyczajne Klubu nabywa się na mocy uchwały Zarządu Klubu na podstawie
złożonej, pisemnej deklaracji rekomendowanej przez dwóch członków zwyczajnych Klubu
z minimum trzyletnim stażem. Uchwała Zarządu staje się skuteczna po uiszczeniu
w terminie 14 dni od daty Uchwały, wpisowego i składki członkowskiej ustalonych przez
Walne Zebranie. Młodzież – zawodnicy zrzeszeni w Klubie w wieku od 16 do 18 lat
posiadają status członka zwyczajnego.
Dzieci i młodzież do 16 roku życia posiadają ograniczony status członka zwyczajnego bez
czynnego i biernego prawa wyborczego, przyjmowana jest przez trenerów ( instruktorów)
po spełnieniu następujących warunków:
- złożenia pisemnej deklaracji,
- uzyskanie pisemnej zgody opiekunów prawnych i szkoły,
- przedłożenie zaświadczenia z przychodni sportowo – lekarskiej dopuszczające do
uprawiania danej dyscypliny sportu,
- opłaceniu wpisowego i składki członkowskiej.
Po ukończeniu 16 roku życia nabywają prawa członka zwyczajnego.
3. Osoba prawna może zostać jedynie członkiem wspierającym Klubu.
4. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie lub
cudzoziemcy oraz krajowe i zagraniczne osoby prawne, które zadeklarują wspieranie klubu
finansowo lub rzeczowo na podstawie uchwały zarządu.
5. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne wyróżnione przez Klub tytułem
„Honorowego członka Klubu Sportowego „ŚWIT” na podstawie uchwały Walnego Zebrania
członków Klubu.
§13
1. Członek zwyczajny Klubu jest uprawniony do:
- czynnego i biernego prawa wyborczego,
- składania wniosków i uczestniczenia we wszystkich pracach klubu,
- reprezentowania klubu na zawodach sportowych i imprezach,
- noszenia oznak i ubiorów klubowych,
- korzystania ze sprzętu i obiektów klubu na zasadach określonych przez Zarząd w regulaminie
strzelnicy,
2. Członek wspierający lub honorowy ma prawo:
- uczestniczenia we wszystkich działaniach klubu,

- uczestniczenia w walnych zebraniach członków klubu,
- wstępu na wszystkie imprezy organizowane przez klub oraz bezpłatnego korzystania ze strzelnicy.
§14
Członkowie zwyczajni klubu zobowiązani są do:
1. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał klubu.
2. Aktywnego udziału w życiu i pracy klubu,
3. Regularnego opłacania składek członkowskich,
4. Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia swojego poziomu sportowego,
5. Godnego reprezentowania barw klubu oraz umacniania więzi i solidarności organizacji,
6. Reprezentowanie wysokiego poziomu moralnego, etycznego i sportowego.
§15
Członkostwo klubu ustaje w przypadku:
1. Dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu,
2. Nieopłacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy w oparciu o Uchwałę Zarządu
Klubu,
3. Śmierci członka,
4. Wykluczenia z klubu na podstawie Uchwały Zarządu Klubu w przypadku:
- działania na szkodę Klubu
- nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i obowiązujących przepisów w Klubie
- nieprzestrzegania zasad etycznych i dobrych obyczajów życia koleżeńskiego
Od uchwały Zarządu Klubu w zakresie wykluczenia, członkom zwyczajnym przysługuje prawo
odwołania do Walnego Zebrania w okresie 14 dni od daty otrzymania pisemnej decyzji.
Rozdział IV
Władze Klubu
§16
Władzami Klubu są
1. Walne Zebranie Członków Klubu
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
Kadencja wszystkich władz Klubu trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

§17
1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków,
2. Walne Zebranie jest ważne, jeżeli bierze w nim udział, co najmniej połowa członków klubu.
W razie braku tej liczby w wyznaczonym terminie, walne zebranie będzie ważne w drugim
terminie przy obecności minimum 30% uprawnionych do głosowania.
3. Walne zebranie członków klubu może być zwyczajne i nadzwyczajne. Zebrania zwyczajne
i nadzwyczajne muszą być zwoływane odrębnie.
4. Zwyczajne zebranie sprawozdawcze odbywa się raz w roku, do końca II kwartału,
w terminie ustalonym przez zarząd klubu.
5. Zebrania nadzwyczajne zwołuje się:
- na pisemne żądanie, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Klubu,
- na żądanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w oparciu o Uchwałę Komisji,
- na żądanie organu nadzorującego nie później niż w ciągu miesiąca od zgłoszenia żądania.
Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zebrania mogą być wyłącznie sprawy dla załatwienia,
których zostało zwołane.
§18
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
Do ważności uchwał Walnego Zebrania wymagana jest w pierwszym terminie obecność powyżej
50% uprawnionych do głosowania.
W drugim terminie minimum 30% obecnych członków za wyjątkiem §33 statutu.
§19
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. określanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Klubu,
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej
Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
3. zatwierdzenie rocznego bilansu i sprawozdania finansowego Klubu,
4. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej
5. ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
6. podejmowanie uchwał o zmianie statutu,
7. podejmowanie innych uchwał wymagających decyzji Walnego Zebrania,
8. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbywania składników majątkowych będącym
środkiem trwałym o aktualnej wartości księgowej powyżej 10 000 zł,
9. podejmowanie uchwał w sprawie honorowego członkostwa.

§20
O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania, Zarząd zawiadamia pisemnie, co najmniej 14 dni przed terminem obrad, podając
proponowany porządek obrad i projekty uchwał.
§21
1. Zarząd Klubu składa się z 3 do 7 osób wybranych przez Walne Zebranie na okres 5 lat.
2. Między posiedzeniami Zarządu pracą Klubu kieruje Prezes Zarządu.
3. Zarząd Klubu działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

§22
Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
1. Realizowanie uchwał i decyzji Walnego Zebrania,
2. Kierowanie bieżącą działalnością Klubu,
3. Opracowanie okresowych planów działalności programowej i finansowej,
4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
5. Zwoływanie Walnych Zebrań członków Klubu,
6. Opracowywanie regulaminów i innych wewnętrznych aktów normatywnych,
7. Podejmowanie uchwał o nabyciu i zbywaniu majątku Klubu o wartości księgowej poniżej
10.000 zł,
8. Powoływanie i rozwiązywanie jednostek organizacyjnych Klubu,
9. przyjmowanie i wykreślanie członków zwyczajnych i wspierających, oraz zmiana statusu
członkostwa.
10. Propagowanie działalności sportowej oraz upowszechnienie kultury fizycznej ze
szczególnym uwzględnieniem strzelectwa sportowego.
11. Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych,
12. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na działalność sportową i organizacyjną,
13. Wnioskowanie o wyróżnienia i odznaczenia dla członków klubu,
14. Ustalanie zasad i trybu zmiany przynależności klubowej zawodników.

§23
Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w kwartale.

Na posiedzenie Zarządu może być zaproszony Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub członek
Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.
§24
1. Prezes Zarządu kieruje bieżącą działalnością Klubu, reprezentuje Klub na zewnątrz, zwołuje
posiedzenia Zarządu oraz im przewodniczy.
2. Do zaciągania zobowiązań finansowych upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes Zarządu
wraz z innym członkiem Zarządu, za wyjątkiem sytuacji określonej w §25 w okresie
jednoosobowego zarządzania Klubem przez Prezesa Zarządu. W takim przypadku do
zaciągania zobowiązań finansowych upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu –
wyłącznie w zakresie bieżącej działalności Klubu.
§25
Prezesowi Zarządu jeden raz w ciągu kadencji przysługuje prawo uzupełnienia składu Zarządu
w przypadku rezygnacji poszczególnych członków w liczbie nieprzekraczającej 1/3 składu
osobowego Zarządu powołanego przez Walne Zebranie. W przypadku przekroczenia tego progu,
Prezes Zarządu zwołuje bez zbędnej zwłoki Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu uzupełnienia
składu Zarządu i do tego czasu zarządza Klubem jednoosobowo.
§26
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
2. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie
Członków Klubu.
3. Posiedzenia komisji Rewizyjnej zwołuje i prowadzi jej Przewodniczący. Uchwały zapadają
zwykłą większością głosów.
4. Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół z przeprowadzonych czynności.
5. W przypadku rezygnacji z pracy Komisji Rewizyjnej członka lub przewodniczącego
przysługuje prawo uzupełnienia składu z członków Klubu i ewentualny wybór nowego
Przewodniczącego.
6. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej muszą spełniać wymogi art. 20 pkt 6b
Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (Dz. U. Nr 96 poz.
873).
§27
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Prowadzenie okresowych kontroli działalności klubu i przedkładanie Walnemu Zebraniu raz

w roku protokołu z kontroli działalności ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki
finansowej.
2. Prowadzenie okresowych kontroli realizacji Uchwał Walnego Zebrania.
3. Dokonywanie okresowych ocen działalności statutowej Zarządu.
4. Występowanie do Zarządu Klubu z wnioskiem wynikającym z ustaleń kontroli i żądaniami
wyjaśnień.
5. Składanie sprawozdania Walnemu Zebraniu wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia
absolutorium dla Zarządu za rok sprawozdawczy i kadencję.
Rozdział V
Sekcje sportowe, kluby i zespoły robocze.
§28
1. W celu zapewnienia realizacji celów statutowych mogą być powołane sekcje sportowe.
Sekcje sportowe działają wg regulaminów zatwierdzonych przez Zarząd Klubu.
2. Kierownika sekcji powołuje i odwołuje Zarząd Klubu.
3. Dla zapewnienia realizacji celów statutowych wynikających z potrzeb, mogą być powołane
przez Zarząd zespoły robocze do wykonania konkretnego zadania. Zespoły działają zgodnie
z kompetencjami udzielonymi przez Zarząd w drodze uchwały.
Rozdział VI
Majątek i dochody Klubu
§29
Majątek klubu stanowią środki finansowe, nieruchomości i ruchomości.
1. Majątek Klubu powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów
z własnej działalności, dochodów majątku klubu oraz ofiarności publicznej.
2. Klub z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki
i zapisy i korzystać z ofiarności publicznej.
3. Klub może otrzymywać dotacje według zasad określonych przepisami prawa.
§30
Na dochody Klubu składają się:
1. Składki członkowskie

2. Wpisowe
3. Dochody z imprez sportowych i rekreacyjnych oraz działalności gospodarczej
4. Darowizny i dotacje
§31
Klub prowadzi pełną dokumentację rachunkową i księgową zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
§32
1. Do ważności oświadczeń w zakresie zobowiązań majątkowych wymagane jest
współdziałanie dwóch osób, tj. Prezesa lub Wiceprezesa i członka Zarządu.
2. Dla ważności dokumentów finansowych wymagane są podpisy:
w sprawach merytorycznych – Prezesa lub Wiceprezesa i innego Członka Zarządu.
Rozdział VII
Zmiana statutu, likwidacja lub rozwiązanie
§33
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana następuje poprzez uchwałę Walnego Zebrania
podejmowaną większością 2/3 głosów, przy obecności ponad 50% członków uprawnionych
do głosowania,
2. Uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów
w obecności, co najmniej 60% członków uprawnionych do głosowania,
3. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Klubu mogą być przedmiotem
Walnego Zebrania wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad
Walnego Zebrania.
§34
Uchwała o rozwiązanie Klubu określa sposób likwidacji oraz cele, na jakie zostanie przeznaczony
majątek Klubu
§35
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

