STATUT
MIEJSKO-LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO
„CZARNA STRZAŁA”

-tekst jednolityROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Miejsko Ludowy Klub Sportowy ,,Czarna Strzała" (w skrócie
MLKS) zwane dalej Klubem i jest dobrowolnym, samorządowym, trwałym stowarzyszeniem
zrzeszającym członków klubu, mającym na celu rozwój i upowszechnienie kultury fizycznej,
działanie na rzecz klubu i ogółu społeczności.

§2
Klub działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy o
sporcie, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawy o prawo o
stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu. Klub uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu
do Krajowego Rejestru Sądowego.
§3
1. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych
charakterze i celu działania.
2. Klub jest członkiem wojewódzkiego i krajowego zrzeszenia Ludowych Zespołów
Sportowych.
§4
Terenem działania Klubu jest obszar Bytomia i miast ościennych, z siedzibą w Bytomiu.
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§5
Przy wykonywaniu swoich zadań Klub przestrzega obowiązującego Statutu regulaminów i
przepisów oraz decyzji Śląskiego Okręgowego Związku Łuczniczego, oraz decyzji Polskiego
Związku Łuczniczego.
§6
Klub samodzielnie określa swoje programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala
przepisy wewnętrzne dotyczące jego działalności.
§7
Klub używa pieczęci, godła, logo, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
§8
Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do realizacji swoich
zadań może jednak zatrudniać pracowników.
§9
Dopuszcza się stosowanie łącznie z nazwą Klubu nazwy lub określenia sponsora.

ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA
§10
1. Celem Klubu jest:
1. rozwijanie w różnych formach sportu wyczynowego i rekreacyjnego,
2. rozwijanie w różnych formach sportu wyczynowego i rekreacyjnego dla
środowisk i osób niepełnosprawnych,
3. popularyzacja sportu łuczniczego oraz stałe podnoszenie jego poziomu,
4. podejmowanie działań na rzecz promocji łucznictwa,
5. organizacja

imprez

sportowych

i

rekreacyjnych

mających

na

celu

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym również o charakterze
integracyjnym.
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2. Klub realizuje swoje cele podejmując następujące środki działania:
1. organizuje szkolenia sportowe, w tym otacza opieką zawodników, oraz stwarza
dogodne warunki do rozwoju łucznictwa,
2. organizuje szkolenia sportowe, w tym otacza opieką zawodników, oraz stwarza
dogodne

warunki

do

rozwoju

łucznictwa

w

środowisku

osób

niepełnosprawnych,
3. organizuje różnego rodzaju zawody i imprezy sportowe, oraz uczestniczy w
państwowym i wewnątrz organizacyjnym systemie zawodów sportowych,
4. propaguje rozwój kultury fizycznej i rekreacji poprzez aktywne uczestniczenie
w realizacji programów środowiskowych, gminnych, wojewódzkich i
krajowych działalności Zrzeszenia LZS,
5. organizuje kursy i seminaria oraz obozy szkoleniowe dla zawodników,
działaczy i instruktorów,
6. zarządza

posiadanymi

obiektami

i

urządzeniami

sportowymi

oraz

rekreacyjnymi, dbając o ich rozbudowę, modernizację, remonty, konserwację,
7. współdziała w zakresie rozwoju różnych dyscyplin sportu oraz form
aktywnego wypoczynku z właściwymi instytucjami i organizacjami w sferze
zadań klubowych i publicznych,
8. współpracuje z samorządem lokalnym, związkami zawodowymi, szkołami,
organizacjami młodzieżowymi w celu realizacji zadań statutowych,
9. nawiązuje współpracę ze sponsorami,
10. propaguje wśród społeczeństwa ideę kultury fizycznej,

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§11
1. Członkowie Klubu dzieli się na:
1. Zwyczajnych,
2. Honorowych,
3. Wspierających.
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§12
1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby, które złożyły pisemną deklarację i
zostali przyjęci przez Zarząd Klubu.
§13
Osoby małoletnie mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd Klubu na
podstawie pisemnej deklaracji przystępującego.
§14
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu i brać udział w głosowaniu,
2. wybierać i być wybieranymi do władz Klubu,
3. zgłaszać do władz Klubu wnioski w sprawach związanych z celami i
działalnością Klubu oraz żądać informacji o sposobie ich załatwienia,
4. brać udział w zajęciach i imprezach sportowych i rekreacyjnych,
organizowanych przez Klub,
5. korzystać z urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu.
Uprawnienia o których mowa w pkt 1 i 2 , nie przysługują małoletnim członkom Klubu w
wieku poniżej 18 lat. Postanowienia wymienione w pkt 3 - 5 stosuje się również do członków
wspierających. Ponadto członkowie Ci mają prawo uczestniczyć w walnych zebraniach Klubu
z głosem doradczym.
§15
1. Do obowiązków członków należy:
1. przestrzeganie przepisów prawa, postanowień Statutu, regulaminów i uchwał
władz Klubu,
2. dbanie o dobre imię i właściwy klimat wokół Klubu,
3. branie czynnego udziału w działalności Klubu,
4. przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał Klubu,
5. docenianie pomocy, jaką Klub okazuje swoim członkom,
6. regularne opłacanie składek członkowskich.
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§16
1. Członkami honorowymi Klubu mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla
rozwoju i działalności Klubu.
2. Godność członka honorowego nadaje, a także pozbawia, Walne Zebranie Klubu na
wniosek Zarządu Klubu.
3. Członkowie honorowi Klubu:
1. udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Klubu,
2. udziału w imprezach Klubowych,
3. korzystania z uprawnień określonych przez statut i regulaminy Klubu.
4. Członkowie honorowi w zamian za swoją pracę na rzecz Klubu są zwolnieni z
opłacania składek członkowskich.
§17
1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają
cele Klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno-finansową
lub inną dla Klubu.
2. Członkowie wspierający mają prawo do:
1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych
Zebraniach Członków Klubu,
2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,
3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.
§18
1. Członkostwo wygasa na skutek:
1. wystąpienia członka na piśmie po uprzednim uregulowaniu zobowiązań
finansowych i sprzętowych,
2. skreślenia z listy członków Klubu w razie nie uczestniczenia w realizacji
statutowych postanowień,
3. niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 3 miesiące,
4. wykluczenia członka Klubu w razie istotnego naruszenia postanowień Statutu
lub regulaminu Klubu,
5. rozwiązania się Klubu,
6. śmierci członka Klubu.
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2. Wygaśnięcie członkostwa na podstawie określonej w pkt. 1 ppkt. 2-6 wymaga
pisemnej uchwały Zarządu Klubu
3. Zarząd Klubu obowiązany jest co najmniej raz na 12 miesięcy dokonać weryfikacji
członków Klubu z uwzględnieniem zapisu niniejszego paragrafu.
4. Od uchwały Zarządu Klubu o skreśleniu i wykluczeniu przysługuje odwołanie do
Walnego Zebrania, wniesione w terminie do 30 dni od daty otrzymania Uchwały
Zarządu. Zarząd Klubu może uwzględnić odwołanie we własnym zakresie.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE KLUBU
§19
1. Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie Członków Klubu, zwane dalej Walnym Zebraniem,
2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem,
3. Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz trwa 4 lata.
3. Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie z wyjątkiem urzędujących
członków Zarządu Klub.
4. Wybór władz Klubu odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności
od uchwały Walnego Zebrania.
5. Jeżeli szczegółowe postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały
wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie
bez względu na ilość obecnych. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos
Przewodniczącego.
§20
Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków Klubu
§21
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:
1. uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności
Klubu,
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2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz
udzielanie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
3. wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4. uchwalanie Statutu Klubu i jego zmian,
5. określenie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania,
6. uchwalanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
7. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego
Zebrania,
8. decydowanie o rozwiązaniu się Klubu.
§22
1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd oraz
Komisję Rewizyjną.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd:
1. z własnej inicjatywy,
2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3. na wniosek 1/3 ogółu członków.
3. Organ zwołujący Walne Zebranie powinien powiadomić w postaci komunikatu na
stronie internetowej Klubu o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż
14 dni przed tym terminem.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu odbywa się nie później niż w ciągu 3
miesięcy od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla
których zostało zwołane.
5. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony lub
rozszerzony.
6. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni członkowie
honorowi Klubu.
§23
1. Walne Zebranie jest prawomocne:
1. w pierwszym terminie - gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków,
2. w drugim terminie - bez względu na liczbę członków obecnych, o ile termin
ten był podany w zawiadomieniu.
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2. Uchwały w sprawie uchwalenia, zmiany Statutu i rozwiązania się Klubu, zostają
podjęte, jeśli opowie się za nimi co najmniej 2/3 obecnych członków.
§24
1. Zarząd Klubu składa się z 3 - 5 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.
2. O składzie Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie. Wyboru członków
Zarządu dokonuje się spośród kandydatów – pełnoletnich członków Klubu, którzy
wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.
3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu. Zarządzający
Stowarzyszeniem wskazuje osobę odpowiedzialną za właściwe prowadzenie ksiąg
rachunkowych.
4. W razie ustąpienia członka Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje
prawo wyboru nowego członka, który pełnić będzie tę funkcję do czasu najbliższego
Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.

§25
1. Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
1. kierowanie bieżącą działalnością Klubu,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
3. przyjmowanie,

zawieszanie

i

skreślanie

członków,

wymierzanie

kar

regulaminowych,
4. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
5. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
6. składanie sprawozdań z działalności Klubu,
7. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
8. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
9. podejmowanie uchwał w sprawie zatrudnienia i zwalniania pracowników,
10. wykonywanie innych zadań przewidzianych w Statucie,
11. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
12. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Klubu nie zastrzeżonych do
kompetencji innych organów władzy.
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2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 3
miesiące.
3. Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie określa regulamin
działania Zarządu.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków.
5. W okresie między posiedzeniami Zarządu, Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu;
w razie jego nieobecności zastępuje go wiceprezes.
6. Do dokonywania czynności prawnych oraz składania oświadczeń woli w imieniu
Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. Inne osoby mogą
dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu, wyłącznie na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.
§26
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu. Do zadań Komisji
Rewizyjnej należy w szczególności:
1. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej
Klubu,
2. przeprowadzenia przynajmniej raz w roku kontroli stanu majątku oraz
sposobów zarządzania tym majątkiem,
3. kontrolowanie przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego
Zebrania Klubu,
4. przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie
udzielenia absolutorium Zarządowi,
5. wykonywanie innych czynności przewidzianych w Statucie.
§27
1. Komisja Rewizyjna ma prawo:
1. składania zastrzeżeń odnośnie uchwał Zarządu i decyzji jego członków z
punktu widzenia legalności, celowości i gospodarności,
2. wydawania zaleceń pokontrolnych oraz określania sposobów i terminów
usunięcia nieprawidłowości,
3. występowania o zwołanie posiedzenia Zarządu.
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2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swego skład
Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być:
1. członek Zarządu ani osoby pozostające z nim w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa,
2. osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
4. Zasady zwoływania posiedzeń Komisji oraz tryb przeprowadzanych przez nią kontroli
określa regulamin Komisji.
5. Uchwały Komisji są podejmowane większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków Komisji.
§28
1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
1. upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia
sprawozdania,
2. ustania członkostwa w Klubie,
3. zrzeczenia się udziału w tych organach,
4. odwołania przez Walne Zebranie Klubu.
2. Każdy członek Klubu biorący udział w Walnym Zebraniu może zgłosić wniosek o
odwołanie członka Zarządu, któremu nie udzielono absolutorium, nawet gdyby ta
sprawa nie była umieszczona w porządku obrad.
3. W przypadku powstania wakatu w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej władzom tym
przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu.
Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

ROZDZIAŁ V
NAGRODY I KARY
§29
Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody na
podstawie zatwierdzonego przez Zarząd Klubu regulaminu.

-10-

§30
1. Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, za aktywną pracę nad rozwojem
kultury fizycznej i sportu, oraz wybitne osiągnięcia sportowe mogą być przyznawane
następujące wyróżnienia:
1. pochwały ustne lub pisemne,
2. nagrody rzeczowe lub pieniężne,
3. dyplomy,
4. odznaki klubowe lub sportowe.
2. Za nieprzestrzeganie statutu, regulaminów, uchwał i decyzji klubu Zarząd może orzec
następujące kary:
1. upomnienie ustne lub pisemne,
2. ostrzeżenie,
3. pisemną naganę,
4. zawieszenie w prawach członka,
5. wykluczenie z grona członków.
3. Członkowi Klubu przysługuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu
o ukaraniu, wniesienie odwołania do Walnego Zebrania za pośrednictwem Komisji
Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU
§31
1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz środki finansowe.
Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z:
1. składek członkowskich,
2. darowizn, zapisów i spadków,
3. dotacji budżetowych na zadania zlecone Klubowi,
4. majątku Klubu,
5. innych źródeł,
6. własnej działalności gospodarczej.
2. Działalność gospodarczą Klub może podjąć na podstawie uchwały Walnego Zebrania.
Cały dochód z działalności Klubu przeznacza się na realizację jego celów
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statutowych. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Klub
może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
3. Dla obsługi administracyjnej Klubu, Zarząd może utworzyć biuro, określając jego
organizację i zakres działania.

ROZDZIAŁ VII
ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE KLUBU
§32
1. Zmiana Statutu lub rozwiązanie Klubu może nastąpić na mocy Uchwały Walnego
Zebrania, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej
ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa sposób likwidacji Klubu oraz cele, na które
nastąpi przekazanie majątku Klubu.

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§33
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem, mają zastosowanie postanowienia
ustawy o sporcie, ustawy prawo o stowarzyszeniach.
§34
1. Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Walnemu Zebraniu Członków
Klubu i Zarządowi Klubu.
2. Prawo interpretacji wszystkich uchwał, regulaminów i innych aktów normatywnych
przysługuje Walnemu Zebraniu Członków Klubu i Zarządowi Klubu.
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