STATUT
KLUBU SPORTOWEGO „CZĘSTOCHOWIANKA”
ROZDZIAŁ I
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy „Częstochowianka” zwane dalej Klubem. Dopuszcza się włącznie do nazwy Klubu innych
członów.
§2
Terenem działania Klubu jest miasto Częstochowa i gminy powiatu częstochowskiego. Siedziba Klubu znajduje się w Częstochowie.
§3
Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą - Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.
§4
Klub jest stowarzyszeniem kultury fizycznej zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
§5
Barwami Klubu są kolory: zielony, biały, niebieski i czerwony.
§6
Klub może posiadać znaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§7
Klub może być członkiem innych organizacji sportowych.
§8
Klub opiera swoją działalność na społecznej aktywności ogółu członków.
§9
Klub będzie działać zgodnie z porządkiem prawa i ustrojem konstytucyjnym RP.
ROZDZIAŁ II
CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA
§10
Celem Klubu jest:
a) prowadzenie wychowania fizycznego wśród swych członków oraz popularyzacja sportu w środowisku
b) uprawiania wszelkiego rodzaju sportu
c) prowadzenie wśród członków pracy wychowawczo – uświadamiającej
§11
Metodami działania dla osiągnięcia powyższych celów, przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawnych jest:
a) popieranie wśród członków Klubu uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier ruchowych i sportów
b) prowadzenie systematycznych zajęć szkoleniowo – rekreacyjnych
c) urządzanie imprez i zawodów sportowych w rozmaitych dziedzinach sportu
d) organizowanie odczytów i pogadanek na tematy sportu i wychowania fizycznego
e) rozwijanie i podtrzymywanie życia towarzyskiego wśród członków Klubu poprzez urządzanie rozmaitych godziwych imprez
rozrywkowo – towarzyskich
f)
współdziałanie w zakresie rozwoju różnych dyscyplin sportu oraz form aktywnego wypoczynku z właściwymi instytucjami,
organizacjami
g) prowadzenie działalności gospodarczej wspomagającej osiągnięcie celów statutowych
h) podejmowanie innych przedsięwzięć w celu realizacji działalności statutowej
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§12
Członkowie Klubu dzielą się na:
1) zwyczajnych
2) nadzwyczajnych
3) uczestników
4) honorowych
1.
2.

§13
Członkami zwyczajnymi Klubu są pełnoletnie osoby fizyczne.
Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Klubu.

§14
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu, z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym
2) brać czynny udział w imprezach sportowych oraz używać godła i barw klubowych
3) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Klubu oraz oceniać ich działalność
4) otrzymywać od władz Klubu pomoc w zakresie realizacji jego statutowych zadań
5) korzystać z urządzeń Klubu
6) korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej

§15
Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

1)
2)
3)

przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Klubu

1.
2.

Członkami nadzwyczajnymi Klubu mogą być osoby prawne lub osoby fizyczne zainteresowane działalnością Klubu.

regularne opłacanie składek członkowskich
czynny udział w działalności Klubu
§16
Przyjęcie w poczet członków nadzwyczajnych następuje na podstawie zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Klubu.
§17

Członkowie nadzwyczajni mają prawo:

1.
2.

Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Klubu.
Korzystać z uprawnień wynikających z działalności statutowej.
§18

Do obowiązków członków nadzwyczajnych należy:

1)
2)
3)

udzielanie pomocy Klubowi w realizacji jego statutowych zadań

1.
2.

Uczestnikami są osoby niepełnoletnie, które mogą uczestniczyć w działalności Klubu, za zgodą swych prawnych opiekunów.

regularne opłacanie składek członkowskich oraz w miarę możliwości udzielanie pomocy finansowej i materialnej Klubowi
przestrzeganie postanowień statutu
§19
Uczestnikowi przysługują wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych Klubu, z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz
czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnych Zebraniach Członków Klubu.

§19a
Członkowie honorowi mają prawa i obowiązki członków nadzwyczajnych oprócz obowiązku określonego w §18 pkt.2.
§20
Członkostwo wygasa wskutek:

1)
2)

wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych

3)
4)

wykluczenia członka z Klubu w razie istotnego naruszenia postanowień statutu

skreślenia z listy członków Klubu w razie nieuczestniczenia w realizacji jego statutowych zadań lub niepłacenia składek
członkowskich przez okres dłuższych niż jeden rok
rozwiązania Klubu

§21
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia lub skreślenia z Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania
Członków.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE KLUBU
§22
Władzami Klubu są:

a)
b)
c)

Walne Zebranie Członków Klubu
Zarząd Klubu
Komisja Rewizyjna
§23

Walne Zebranie Członków Klubu

1.

Jako najwyższa uchwalająca i kontrolująca władza Klubu zbierać się będzie co cztery lata – Zwyczajne Walne Zebranie
sprawozdawczo – wyborcze Członków, natomiast co dwa lata – Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków.

2.
a)
b)

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

wybór nowego Zarządu

uchwalenie programu pracy i działalności Klubu
przyjęcie do wiadomości i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu za miniony okres oraz uchwalenie absolutorium Zarządowi, na
wniosek Komisji Rewizyjnej
wybór Komisji Rewizyjnej
rozporządzanie funduszem Klubu
rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu
rozpatrywanie i uchwalanie wniosków przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków Klubu
zmiana statutu Klubu
rozwiązanie Klubu

j)
3.
a)
b)
c)
d)

sprawy poddane kompetencji Walnego Zebrania Członków przez postanowienia tego statutu

4.

Termin Walnego Zebrania Członków i jego porządek obrad winien być poddanydo wiadomości członków przynajmniej na 14
dni naprzód, przez wywieszenie ogłoszenia w lokalu Klubu.

5.

Do ważności uchwał Walnego Zebrania Członków potrzebna jest obecność przynajmniej 50% ogólnej liczby członków Klubu
uprawnionych do głosowania. W razie mniejszej liczby członków może być wyznaczone następne Walne Zebranie Członków
z tym samym porządkiem dziennym o piętnaście minut później, którego uchwały będą prawomocne bez względu na liczbę
uczestników.

6.

Prawo głosu na Walnych Zebraniach Członków mają tylko Ci członkowie Klubu, którym prawo to przysługuje na mocy
niniejszego statutu i którzy opłacili składki członkowskie przynajmniej za poprzedni kwartał.

7.

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają bezwzględną większością głosów, o ile szczegółowe postanowienia tego
statutu nie przewidują kwalifikowanej większości głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego
Walnego Zebranie Członków, a przy wyborach los.

8.
9.

Wybory do władz Klubu odbywają się w drodze głosowania i według uznania Walnego Zebrania Członków.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się:
na podstawie uchwały Zarządu
na żądanie Komisji Rewizyjnej
na żądanie 1/10 ogólnej ilości, nie mniej jednak niż pięciu, członków Klubu przedstawione na piśmie Zarządowi
po ustąpieniu prezesa Klubu Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w ciągu trzech miesięcy, licząc od dnia
przedstawienia żądania, względnie powzięcia uchwały Zarządu albo ustąpienia prezesa Klubu. Na Nadzwyczajnym Walnym
Zebraniu Członków mogą być rozpatrywane tylko sprawy, dla których zostało ono zwołane.

Prawo stawiania wniosków na Walnym Zebraniu Członków mają władze Klubu oraz członkowie. Wnioski członków winny być
zgłaszane Zarządowi na piśmie najpóźniej na 3 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
Wnioski w sprawach nie objętych porządkiem dziennym mogą być przedmiotem obrad tylko jako wnioski nagłe, o ile wniesie
je przynajmniej 5 członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków, a za nagłością oświadczy się większość 2/3 głosów.
Wnioski nagłe nie mogą dotyczyć zmiany statutu i rozwiązania Klubu.

10. Z obrad Walnego Zebrania Członków spisuje się protokół podpisany przez Przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
§24
Zarząd Klubu

1.
2.
3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Zarząd Klubu składa się z 7 - 15 członków, w tym: prezesa, 1 - 4 v-ce prezesów, sekretarza i skarbnika.

h)
i)
j)
k)
l)
m)

powoływanie Komisji lub innych organów doradczych i opiniodawczych oraz nadzorowanie ich działalności

4.
5.

Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.

1.

Zarząd Klubu może wybrać ze swego grona Prezydium w liczbie 5 – 11 osób, w tym: prezesa, v-ce prezesów, sekretarza oraz
skarbnika.

2.
3.

W okresie między posiedzeniami Zarządu Klubu jego uprawnienia przysługują Prezydium.

Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie Członków Klubu.
Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
rozpatrywanie spraw wnoszonych przez członków Klubu
reprezentowanie Klubu na zewnątrz
realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu oraz władz nadrzędnych
kierowanie całokształtem działalności Klubu
uchwalanie budżetu Klubu
zarządzanie majątkiem i finansami Klubu
sprawowanie nadzoru nad działalnością ogniw organizacyjnych i członków Klubu, udzielanie im pomocy oraz koordynowanie
ich działalności
rozpatrywanie sporów powstałych w obrębie Klubu
decydowanie o rodzaju i rozmiarach prowadzenia działalności gospodarczej
ustalanie wysokości składki członkowskiej
podejmowanie decyzji w zakresie wynagradzania i karania członków Klubu
wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu i wyłącznej kompetencji
Komisji Rewizyjnej
Zarząd Klub ma prawo dokooptować członków w czasie trwania kadencji, liczba dokooptowanych członków Zarządu nie
może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
§25

Posiedzenia Prezydium odbywają się raz na miesiąc.
§26

Komisja Rewizyjna

1.
2.

Składa się z 2 – 5 członków: w tym: przewodniczącego i sekretarza.
Kontroli Komisji Rewizyjnej podlega całokształt działalności Klubu, a w szczególności jego działalność finansowo –

gospodarcza.

3.
4.
5.

W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Klubu.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Prezydium i Zarządu Klubu.
Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swej działalności.
ROZDZIAŁ V

SEKCJE KLUBU
§27
Sekcje Klubu są jednostkami organizacyjnymi tworzonymi przez Zarząd Klubu w celu realizacji statutowych zadań w poszczególnych
dyscyplinach sportu oraz w zakresie pozostałej działalności statutowej Klubu.
§28
Sekcje grupują członków Klubu według ich zainteresowań.
§29
Działalnością sekcji kierują ich kierownicy powołani przez Zarząd Klubu.
ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§30
Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
§31
Na fundusze Klubu składają się:

a)
b)
c)
d)

wpływy ze składek członkowskich
dotacje państwowe
darowizny
wpływy z działalności statutowej i gospodarczej Klubu

§32
Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest współdziałanie prezesa i skarbnika lub
dwóch innych upoważnionych członków Zarządu.
ROZDZIAŁ VII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU
§33
Przyjęcie wniosku o zmianę statutu zgłoszonego przez Zarząd lub członków może nastąpić jedynie na Walnym Zebraniu Członków przy
2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
§34
Likwidacja Klubu może nastąpić tylko na zasadzie uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu powziętej większością 3/4 głosów, w
obecności przynajmniej połowy członków Klubu.
§35
Walne Zebranie Członków decyduje o przeznaczeniu majątku Klubu i wybiera Komisję Likwidacyjną.
§36
Uchwała w sprawie przekazania majątku wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

