STATUT
STOWARZYSZENIA
RAJSPORT ACTIVE
Rozdział I
Postanowienia ogólne.
§1
1. Stowarzyszenie Rajsport Active w Sieradzu, zwane dalej Stowarzyszeniem prowadzi
działalność sportową w formie klubu sportowego zrzeszając dzieci, młodzież i dorosłych
zajmujących się wszelkimi formami aktywności fizycznej.
2. Stowarzyszenie działa jako osoba prawna na podstawie:
a) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz.857 z późn.
zm.),
b) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.- Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2001r.
Nr 79, poz.885 z późn. zm.),
c) niniejszego Statutu.
.§ 2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całego kraju.
2. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Sieradzu.
§3
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków, działaczy
oraz sponsorów.
2. Do realizacji działalności statutowej Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

1.

§4
Stowarzyszenie może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz
ogólnokrajowych i międzynarodowych związków sportowych.
§5
Stowarzyszenie może posiadać własne znaki i odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Rozdział II
Cele i środki działania
§6
Stowarzyszenie prowadzi wśród ogółu społeczeństwa działalność sportową, społeczną i
wychowawczą w celu:
a) popularyzacji sportu; turystyki i kultury
b) zapewnienia dzieciom, młodzieży i dorosłym możliwości udziału w sporcie
kwalifikowanym, rekreacji ruchowej i kulturze fizycznej oraz turystyce;
c) zapewnienia możliwości
uczestnictwa w imprezach sportowo-rekreacyjnych
stanowiących formę wypoczynku i rekreacji;
d) rozwoju wybranych dyscyplin sportu ze szczególnym uwzględnieniem sportów
rowerowych, biegów, nordic walking i pływania,
e) kultywowania tradycji sportowych
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zapewnienia dzieciom, młodzieży i dorosłym możliwości udziału w szkoleniach z
elementami edukacji ekologicznej, zasad ruchu drogowego i profilaktyki zagrożeń,
zapobiegania i zwalczanie patologii społecznych takich m.in. jak: alkoholizm,
narkomania, przemoc,
aktywizacji społeczeństwa,
propagowania zdrowego trybu życia,
propagowania ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
reprezentowania interesów członków Stowarzyszenia.
§7
Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie:
organizuje sekcje i prowadzi szkolenia, wystawy, pokazy, odczyty, dyskusje dla
dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zawodników, działaczy, trenerów i instruktorów,
organizuje i współorganizuje imprezy sportowe, a także bierze udział w imprezach
organizowanych przez powołane do tego organizacje,
organizuje różnego rodzaju zawody i imprezy sportowe oraz uczestniczy w nich
promując wśród społeczeństwa wychowanie fizyczne, sport i rekreację ruchową,
współpracuje z placówkami oświatowymi, jednostkami kultury, organizacjami
sportowymi, władzami państwowymi i samorządowymi,
uczestniczy w realizacji programów środowiskowych, gminnych, wojewódzkich i
krajowych,
wydaje materiały szkoleniowe, biuletyny informacyjne oraz inne materiały
(propagandowe), promocyjne i komunikaty,
prowadzi szkolenia mające na celu przybliżenie swoim członkom zasad sportu oraz
możliwości rekreacyjnego wykorzystania różnych dyscyplin sportowych,
utrzymuje, zakupuje i rozbudowuje obiekty i urządzenia sportowe oraz utrzymuje je
we właściwym stanie,
prowadzi publiczną działalność w środkach masowego przekazu w sprawach
związanych z działalnością statutową,
gromadzi fundusze na działalność statutową,
wspiera działania na rzecz bezpieczeństwa dorosłych, młodzieży i dzieci,
prowadzi działalność gospodarczą,
prowadzi działalność charytatywną
Prowadzi działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 1-32, ustawy z dnia
24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Rozdział III
Członkowie stowarzyszenia – prawa i obowiązki
§8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) honorowych,
c) wspierających.
§9
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel
Rzeczypospolitej Polskiej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie
pozbawiony praw publicznych, który:
a) złoży pisemną deklarację członkowską,
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b) uiści składkę członkowską w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia,
c) zostanie przyjęty w poczet członków przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Młodzież poniżej 18 roku życia:
a) może zostać członkiem Stowarzyszenia za pisemną zgodą przedstawicieli
ustawowych,
b) przyjęta zostanie w poczet członków Stowarzyszenia w trybie określonym w ust. 1,
c) posiada prawo członka zwyczajnego, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa
wyborczego,
d) z chwilą uzyskania pełnej zdolności do czynności prawnych, staje się członkiem
zwyczajnym stowarzyszenia.

§ 10
Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz stowarzyszenia oraz posiada głos stanowiący,
b) uczestniczyć w walnych zebraniach Stowarzyszenia,
c) nosić znaczek stowarzyszenia,
d) wysuwać postulaty, propozycje i wnioski do władz stowarzyszenia oraz oceniać ich
działanie,
e) uczestniczyć w krajowych i zagranicznych zawodach i imprezach na zasadach
określonych przez Zarząd Stowarzyszenia,
f) korzystać z urządzeń klubu i jego sprzętu w granicach obowiązujących regulaminów i
uchwał Zarządu,
g) reprezentować barwy stowarzyszenia w imprezach sportowych,
h) reprezentować stowarzyszenie naw granicach udzielonych mu przez odpowiednie
władze pełnomocnictw, w kontaktach z innymi organizacjami, organami władzy,
osobami prawnymi i fizycznymi.
§ 11
Do obowiązków członków zwyczajnych Stowarzyszenia należy:
a) branie czynnego udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia,
b) przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularne opłacanie składek członkowskich na zasadach uchwalonych przez Walne
Zebranie Członków Stowarzyszenia,
d) ochrona własności stowarzyszenia,
e) godne reprezentowanie stowarzyszenia i dbanie o jego dobre imię.
1.
2.
3.
4.

1.

§ 12
Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła specjalne zasługi dla
rozwoju stowarzyszenia.
Godność członka honorowego może nadać Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na
wniosek Zarządu.
Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego
prawa wyborczego.
Pozbawienie godności członkostwa honorowego następuje w drodze uchwały Walnego
Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu stowarzyszenia.
§ 13
Członkiem wspierającym może być:
a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub
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b) osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, która
zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w
Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
§ 14
1. Członek wspierający ma prawo:
a) członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego,
b) brać udział w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym,
c) zgłaszać wnioski i postulaty do władz Stowarzyszenia,
d) korzystania z urządzeń stowarzyszenia w granicach regulaminów oraz uchwał
Zarządu,
e) noszenia znaczka Stowarzyszenia,

§ 15
1. Do obowiązków członków wspierających należy:
a) terminowe wpłacanie zadeklarowanych funduszy,
b) terminowe przekazywanie zadeklarowanych wartości rzeczowych,
c) przyczynianie się do realizacji celów statutowych,
§ 16
Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia członka Stowarzyszenia zgłoszone na piśmie Zarządowi
Stowarzyszenia z wyprzedzeniem miesiąca ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego.
2. Wykluczenia ze Stowarzyszenia decyzją Zarządu, które może nastąpić w przypadku:
a) działania na szkodę stowarzyszenia,
b) umyślnego nieprzestrzegania postanowień Statutu i regulaminów,
c) nie brania udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia przez okres jednego roku,
d) niepłacenia składki członkowskiej przez okres kolejnych trzech miesięcy,
2. Członkostwo ustaje w skutek skreślenia na podstawie uchwały Zarządu.
3. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) rozwiązania się Stowarzyszenia,
b) śmierci członka Stowarzyszenia
c) zwolnienia udzielonego przez Stowarzyszenie na wniosek polskich władz sportowych,
na podstawie przepisów o zmianie barw klubowych.
§ 17
1. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia ze Stowarzyszenia
przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w
terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie.
2. Uchwała w przedmiocie wykluczenia powinna być podjęta na najbliższym Walnym
Zebraniu Członków Stowarzyszenia i jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 18
Władzami stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd Stowarzyszenia,
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c) Komisja Rewizyjna.
§ 19
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

1.
2.

3.

4.

Walne Zebranie Członków
§ 20
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd
Stowarzyszenia raz na cztery lata oraz co roku jako Zebranie Sprawozdawcze, przy czym
termin, miejsce i porządek dzienny musi być podany do wiadomości członków
Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed zebraniem.
Walne Zebranie Członków obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie porządku
obrad, którego projekt przedstawia Zarządowi Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek zgłoszony przez co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych,
d) na wniosek Zarządu Stowarzyszenia w celu przeprowadzenia wyborów
uzupełniających do władz Stowarzyszenia

5. Przedmiotem obrad nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków mogą
być wyłącznie
sprawy, dla których załatwienia zostało ono zwołane i
tylko w tych sprawach podejmuje uchwały.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie do 30 dni od
daty wystąpienia o jego zwołanie.
7. Walne Zebranie Członków jest prawomocne w I terminie przy obecności ½ ogółu
członków uprawnionych do głosowania, a w II terminie bez względu na liczbę obecnych
o ile termin ten został podany w zawiadomieniu.
8. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia mogą brać udział z głosem doradczym
osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia.
e)

§ 21
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności
Stowarzyszenia
b) wybór Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i wniosków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
d) uchwalanie – na wniosek Komisji Rewizyjnej – absolutorium dla Zarządu
Stowarzyszenia,zmian w Statucie Stowarzyszenia,
e) zatwierdzanie regulaminów działania organów władz Stowarzyszenia,
f) uchwalenie wytycznych do pracy Zarządu,
g) uchwalanie – na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, Prezydium Stowarzyszenia lub
Komisji Rewizyjnej – wniosków o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członków
tych władz,
h) podejmowanie uchwał o nabyciu lub zbyciu nieruchomości,
i) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
j) nadawanie i pozbywanie tytułu honorowego członka Stowarzyszenia,
k) uchwalanie – na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej wniosków o
zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członków tych władz,
l) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o nałożonych karach i innych sprawach
wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków stowarzyszenia,
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m) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia stowarzyszenia do innych stowarzyszeń
kultury fizycznej,
n) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia i podejmowanie
uchwał co do sposobu ich załatwienia,
o) uchwalanie wysokości i sposobu płacenia składki wpisowej i członkowskiej,
p) podejmowanie innych uchwał
§ 22
Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są większością 2/3
głosów po stwierdzeniu prawomocności Walnego Zebrania Członków przy czym wszelkie
sprawy personalne głosowane są w głosowaniu tajnym.
Zarząd Stowarzyszenia
§ 23
1. Zarząd Stowarzyszenia liczy od 8 do 12 członków wybieranych przez Walne Zebranie.
2. Prezydium Zarządu składa się z Prezesa Zarządu, dwóch Wiceprezesów i Sekretarza .
3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle
przestępstwo.
4. Członkowie Zarządu mogą pełnić inne funkcje w Stowarzyszeniu w tym mogą zasiadć w
zarządzie bądź komisji rewizyjnej oddziału stowarzyszenia.

§ 24
1. Członek Zarządu Stowarzyszenia może być odwołany lub zawieszony ze składu Zarządu
Stowarzyszenia, jeśli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem
bądź w inny sposób zawiódł zaufanie Członków Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o odwołaniu Członka Zarządu podejmuje Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych
do głosowania.
3. Odwołany Członek Zarządu Stowarzyszenia ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od podjęcia uchwały o zawieszeniu lub
odwołaniu.
§ 25
1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
a) kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
d) realizacja planu działania uchwalonego przez Walne Zebranie Członków,
e) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz ponoszenie odpowiedzialności za
gospodarkę finansową, uchwalenie i zatwierdzanie bilansu oraz preliminarzy
budżetowych,
f) uchwalenie okresowych planów działalności,
g) uchwalenie regulaminów wewnętrznych,
h) przyjmowanie, zawieszanie i skreślanie członków Stowarzyszenia,
i) zwoływanie Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia,
j) zarządzanie oddziałami Stowarzyszenia
k) określanie zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród,
l) przedstawianie Komisji Rewizyjnej sprawozdania finansowego raz do roku oraz na
każde żądanie Komisji Rewizyjnej,
m) występowanie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia o nadanie członkostwa
honorowego.
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n) wykonanie czynności nie wymienionych, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych
organów Stowarzyszenia.
2. Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia odbywają się co najmniej raz na kwartał.
3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej ½ liczby członków Zarządu.
4. W posiedzeniu Zarządu bierze udział Przewodniczący Komisji Rewizyjnej z głosem
doradczym.

Komisja Rewizyjna
§ 26
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie
Stowarzyszenia na okres 4 lat.
w tym:
a) przewodniczącego,
b) sekretarza,
c) członka.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w Stowarzyszeniu
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem ani
spokrewnieni z Członkami Zarządu.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego
Walnego Zebrania Członków w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności
Stowarzyszenia w stosunku do niniejszego Statutu lub przepisów ogólnie obowiązujących
oraz zaistnienia konieczności korektur Statutu Stowarzyszenia.
6. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o roczny plan pracy, zatwierdzony przez swoich
członków.
7. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli działalności statutowej i finansowej
Stowarzyszenia,
b) żądanie od Zarządu wyjaśnień dotyczących jego działalności,
c) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności,
określa terminy oraz sposoby ich usunięcia,
d) składanie sprawozdania z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu
Stowarzyszenia oraz stawia wnioski o udzielaniu lub odmowie udzielenia absolutorium
ustępującemu Zarządowi,
e) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i
przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, ze spowodują one lub mogą
spowodować nieprawidłowości w działalności Stowarzyszenia,
f) występuje z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia
niezgodnych
z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami Stowarzyszenia działań Zarządu.
§ 27
1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej
składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź
w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej
podejmuje Komisja Rewizyjna jednogłośnie przez pozostałych członków komisji z
wyłączeniem osoby, której głosowanie dotyczy, a decyzja ta winna zostać zatwierdzona
uchwałą na najbliższym Walnym Zgormadzeniu.
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3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo do odwołania się do
Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 14 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu
lub zawieszeniu.
§ 28
1. W razie rezygnacji lub śmierci członka Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej,
organom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu o nowych członków.
2. Liczba uzupełnionych członków nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby pierwotnego
składu wymienionych w pkt. 1 organów władz Stowarzyszenia.
Rozdział V
Wyróżnienia i kary
§ 29
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia mogą być przyznawane wyróżnienia
i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez
Zarząd .
§ 30
1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia – Zarządowi
przysługuje - zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie
Stowarzyszenia- prawo wymierzania następujących kar:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
d) wykluczenia ze Stowarzyszenia.
2. Od kary wymierzonej przez Zarząd Stowarzyszenia członkowi przysługuje prawo do
odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania
decyzji o ukaraniu.
3. Uchwała Walnego Zebrania Członków o ukaraniu jest ostateczna.
Rozdział VI
Jednostki terenowe
§31
1. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały.Oddziały
Stowarzyszenia mogą posiadać osobowość prawną.Członkowie Oddziału uczestniczą w
Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia za pośrednictwem wybranych delegatów
Oddziału przy czym na każdych rozpoczętych dziesięciu członków Oddziału
Stowarzyszenia przypada jeden delegat.
§32Na podstawie statutu powołuje się jednostkę terenową Oddział Stowarzyszenia z siedzibą
w Kędzierzynie Koźlu
§33
1. Władze oddziału to:
a. Walne Zebranie Członków Oddziału,
b. Zarząd Oddziału,
c. Komisja Rewizyjna.
2. Uchwały wszystkich władz Oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
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głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych
członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
3. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Oddziału Stowarzyszenia trwa 4 lata.
4. W razie, gdy skład władz Oddziału Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania
kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić uzupełnienie składu organu Oddziału
Stowarzyszenia.
§32
1. Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Oddziału.
Może być ono zwyczajne bądź nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku jako sprawozdawcze i co
trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i
proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie
później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:a. z własnej
inicjatywy,
b. na wniosek Zarządu Oddziału
c. na wniosek Zarządu Stowarzyszenia
d. na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
e. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału
Stowarzyszenia
4. Kompetencje Walnego Zebrania Członków to:
a. uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału,
b. wybieraniu delegatów Oddziału na Walne Zebranie Stowarzyszenia,
c. wybieranie i odwoływanie władz Oddziału,
d. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
e. zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Stowarzyszenia,
f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału,
g. podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Oddziału Stowarzyszenia.
§33
1. Zarząd Oddziału składa się z 3 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu
wybiera się Prezesa Oddziału, Wiceprezesa Oddziału i Skarbnika Oddziału.
2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
na trzy miesiące.
3. Kompetencje Zarządu Oddziału to:
a. kierowanie bieżącą pracą Oddziału Stowarzyszenia,
b. realizacja uchwał Walnego Zebrania Oddziału i Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
c. sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału Stowarzyszenia,
d. zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału,
e. przyjmowanie i wykluczanie członków Oddziału Stowarzyszenia,

§34
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1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem
Oddziału Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym
posiedzeniu komisji.
3. Kompetencje Komisji Rewizyjnej to:
a. kontrola całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia,
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału wraz z oceną działalności
Oddziału Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału,
d. wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu Oddziału w
razie jego bezczynności,
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału
g. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o rozwiązanie Oddziału Stowarzyszenia
§35
Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział
działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, które zdaniem
Zarządu Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.
1. Wszelkie decyzje majątkowe i finansowe Oddziału Stowarzyszenia wymagają
zatwierdzenia przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Oddziału
kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia może
podjąć także Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia kwalifikowaną większością 2/3
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na
wniosek Zarządu Stowarzyszenia, lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, po stwierdzeniu
nieprawidłowości w działaniach Oddziału Stowarzyszenia bądź po stwierdzeniu
bezzasadności istnienia Oddziału Stowarzyszenia m. in. na skutek zmniejszenia liczby
członków Oddziału.
§ 36
1. Pierwszy Zarząd Oddziału jak również skład Komisji Rewizyjnej wybierany jest przez
komitet założycielski stowarzyszenia na okres 4 lat.

Rozdział VII
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
1.
2.

§ 37
Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości oraz środki
pieniężna.
Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a) wpisowe,
b) składki członkowskie,
c) dotacje,
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d)
e)
f)
g)
h)

darowizny, spadki oraz zapisy osób prawnych i fizycznych oraz ze sponsoringu
dochody ze sprzedaży majątku,
subwencje, udziały, lokaty,
dochody z działalności gospodarczej,
inne wpływy.

§ 38
Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość według obowiązujących przepisów.
§ 39
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
§40
Zabrania się udzielania z majątku i funduszy Stowarzyszenia pożyczek na rzecz członków
Stowarzyszenia i jego pracowników.
§ 41
Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych
oraz udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa
bądź Sekretarza
Rozdział VIII
Działalność gospodarcza
§42
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach
określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą
wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie m.in.:
93.12.Z. Działalność klubów sportowych
93.11.Z Działalność obiektów sportowych
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
63.12.Z Działalność portali internetowych
46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
82.30.Z Działalność związana z organizacja targów, wystaw i kongresów
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
93.21.Z działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
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82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych
mediach
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Z Pola kempingowe (wyłączając pole dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
Rozdział IX
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 43
Zmiana Statutu następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania, w drugim większością 2/3 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia bez
względu na liczbę uprawnionych do głosowania o ile Zarząd nie postanowi inaczej.
§ 44
1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być
przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
3. Po zakończeniu likwidacji, likwidator składa wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego
o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru.
4.Likwidatorem jest Zarząd Stowarzyszenia.
5.Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.

Tekst jednolity statutu został
zatwierdzony na Zebraniu Założycielskim
stowarzyszenia w dniu 16-11-2015
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