
STATUT
LUDOWEGO UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO 

„TYTAN” ROPA

ROZDZIA£ I

Nazwa, teren dzia³ania, siedziba w³adz, charakter prawny.

§1

Stowarzyszenie nosi nazwê: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TYTAN” ROPA, zwane dalej Klubem.
§2

Terenem dzia³ania Klubu jest gmina Ropa, a siedzib¹ w³adz Gimnazjum w Ropie.
§3

Klub jest stowarzyszeniem posiadaj¹cym osobowoœæ prawn¹.
§4

Klub dzia³a zgodnie z Ustaw¹ z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach tj. 
/ Dz. U. z 2001r. Nr 79 poz. 855 z póŸniejszymi zmianami, 

Ustaw¹ z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej tekst jednolity / Dz. U. z 2001r. Nr 81 poz. 889 
z póŸniejszymi zmianami / i niniejszym statutem.

§5

Klub u¿ywa pieczêci, god³a, flagi, barw, oznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
§6

Klub opiera swoj¹ dzia³alnoœæ przede wszystkim na pracy spo³ecznej swoich cz³onków i dzia³aczy. 
Do prowadzenia swoich spraw Klub mo¿e zatrudniaæ pracowników.

§7

Klub mo¿e byæ cz³onkiem innych organizacji i zwi¹zków sportowych umo¿liwiaj¹cych lepsze warunki dzia³ania.

ROZDZIA£ II

Cele i œrodki dzia³ania.

§8

Celem Klubu jest upowszechnianie, popularyzacja i rozwój zdrowego trybu ¿ycia cz³onków Klubu.
§9

Klub realizuje swoje cele w szczególnoœci poprzez: 
1)kszta³towanie pozytywnych cech charakteru i osobowoœci,

2)planowanie i organizowanie pozalekcyjnego ¿ycia sportowego, 
3)organizowanie cz³onków do ró¿nych form aktywnoœci ruchowej dostosowanych                

do stopnia sprawnoœci i zainteresowañ, a w szczególnoœci do uprawiania pi³ki no¿nej, siatkówki, 
lekkiej atletyki, tenisa sto³owego, pi³ki rêcznej, narciarstwa zjazdowego, badmintona i innych dyscyplin sportowych,

4)uczestniczenie w imprezach sportowych, 
5)organizowanie zajêæ sportowych w celu rozwoju fizycznego i umys³owego jego cz³onków,

6)organizacjê imprez sportowych,
7)pozyskiwanie funduszy i sprzêtu umo¿liwiaj¹cych dzia³anie LUKS  u.

8)stosowania i wykorzystania zapisów Ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie.
9)realizacjê zadañ z zakresu profilaktyki, rozwi¹zywania problemów alkoholowych i innych uzale¿nieñ

§10

Klub realizuje swoje zadania statutowe we wspó³pracy z Dyrektorem Szko³y, Rad¹ Rodziców 
i innymi Klubami sportowymi, w³adzami samorz¹dowymi i sportowymi oraz instytucjami.



ROZDZIA£ III

Cz³onkowie Klubu - ich prawa i obowi¹zki.

§11
Cz³onkowie Klubu dziel¹ siê na: 

1.Zwyczajnych. 
2.Wspieraj¹cych. 
3.Honorowych.

§12

Cz³onkiem zwyczajnym Klubu mog¹ byæ uczniowie uczêszczaj¹cy do Gimnazjum w Ropie 
oraz ka¿da osoba, która wniesie pisemn¹ deklaracjê przyst¹pienia do Klubu i zostanie przyjêta przez Zarz¹d. 

§13

Cz³onkiem wspieraj¹cym mog¹ byæ osoby prawne lub pe³noletnie osoby fizyczne, 
które zg³osz¹ chêæ pomocy materialnej i innej dla Klubu i zostan¹ przyjête przez Zarz¹d. 

§14

Godnoœæ cz³onka honorowego mo¿e byæ nadana osobie fizycznej, która wnios³a szczególne zas³ugi dla rozwoju Klubu.
§15

Godnoœæ cz³onka honorowego nadaje Zarz¹d Klubu.

§16

Cz³onkowie zwyczajni zobowi¹zani s¹: 
1.Realizowaæ cele statutowe Klubu. 

2.Przestrzegaæ postanowieñ statutu Klubu jak równie¿ uchwa³ podjêtych przez jego organy. 
3.Systematycznie i terminowo op³acaæ sk³adki cz³onkowskie. 

4.Chroniæ w³asnoœæ Klubu jako wspólne dobro wszystkich jego cz³onków. 

§17

Cz³onek zwyczajny Klubu ma prawo do: 
1.Uczestniczenia w zebraniach Klubu oraz wybierania i byæ wybieranym do W³adz Klubu, z tym, 

¿e w sk³adzie Zarz¹du wiêkszoœæ musz¹ stanowiæ osoby o pe³nej zdolnoœci do czynnoœci prawnych. 
2.Korzystania ze wszystkich urz¹dzeñ i sprzêtu sportowego bêd¹cego w³asnoœci¹ Klubu oraz innych udogodnieñ,

 jakie stwarza Klub swoim cz³onkom. 
3.Reprezentowanie barw Klubu w zawodach i imprezach sportowych oraz noszenia odznak Klubu.

4.Uczestniczenia w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.

§18

Cz³onkowie wspieraj¹cy i honorowi maj¹ prawa cz³onków zwyczajnych oprócz czynnego prawa wyborczego
 i g³osu stanowi¹cego na Walnym Zebraniu Klubu. 

§19
Cz³onkostwo w Klubie ustaje na skutek: 

1.Œmierci. 
2.Wyst¹pienia z Klubu zg³oszonego na piœmie po uprzednim uregulowaniu zobowi¹zañ finansowych. 

3.Wykluczenia z Klubu decyzj¹ Zarz¹du Klubu w przypadku: 
1/ dzia³ania na szkodê Klubu, 

2/ nieprzestrzegania postanowieñ Statutu, regulaminów i przepisów, 
4.Rozwi¹zania siê Klubu.



ROZDZIA£ IV

W³adze Klubu.

§20

W³adzami Klubu s¹: 
1.Walne Zebranie. 

2.Zarz¹d. 
3.Komisja Rewizyjna.

§21

Kadencja W³adz Klubu trwa cztery lata. 

§22

Najwy¿sz¹ W³adz¹ Klubu jest Walne Zebranie, które zwo³ywane jest przez Zarz¹d Klubu 
w trybie zwyczajnym raz do roku.

§23

Walne zebranie podejmuje uchwa³y we wszystkich sprawach Klubu, w szczególnoœci: 
1.Planów dzia³ania Klubu. 

2.Sprawozdañ z dzia³alnoœci ustêpuj¹cych W³adz Klubu. 
3.Udzielania lub nieudzielania absolutorium Zarz¹dowi za poprzedni rok dzia³alnoœci 

na wniosek Komisji Rewizyjnej. 
4.Wybór i odwo³anie cz³onków Zarz¹du, Komisji Rewizyjnej. 

5.Zmian w Statucie. 
6.Odwo³añ od decyzji Zarz¹du w sprawie wykluczenia b¹dŸ zawieszenia w prawach cz³onka Klubu. 

7.Rozwi¹zania siê Klubu.
§24

Walne Zebranie jest prawomocne przy obecnoœci, co najmniej 2/3 cz³onków uprawnionych 
do g³osowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez wzglêdu na iloœæ obecnych 

cz³onków o ile termin ten by³ podany w zawiadomieniu.
§25

Uchwa³y Walnego Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, o ile inne postanowienia 
Statutu nie stanowi¹ inaczej.

§26

Nadzwyczajne Walne Zebranie mo¿e byæ zwo³ane na wniosek Zarz¹du Klubu, 
Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek 1/3 ogó³u cz³onków Klubu.

§27

Zarz¹d Klubu jest zobowi¹zany zwo³aæ Walne Zebranie w trybie nadzwyczajnym w ci¹gu 7 dni 
od chwili otrzymania wniosku w tej sprawie. Przedmiotem jego obrad mog¹ byæ tylko sprawy, 

dla których zosta³o zwo³ane. 
§28

O terminie, miejscu i porz¹dku obrad Walnego Zebrania zawiadamia cz³onków Zarz¹d Klubu, 
na co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

§29

W Walnym Zebraniu bior¹ udzia³: 
1.Cz³onkowie zwyczajni - z g³osem stanowi¹cym. 

2.Cz³onkowie honorowi, wspieraj¹cy i zaproszeni goœcie - z g³osem doradczym.
§30

G³osowanie w Walnym Zebraniu jest jawne, chyba, ¿e Walne Zebranie postanowi inaczej. 



§31

Zarz¹d Klubu sk³ada siê z 7 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza i Cz³onków. 
Zarz¹d konstytuuje siê w ci¹gu 7 dni po wyborach. 

§32

Do kompetencji Zarz¹du nale¿y: 
1.Reprezentowanie Klubu na zewn¹trz. 

2.Realizowanie uchwa³ Walnego Zebrania. 
3.Kierowanie ca³okszta³tem dzia³alnoœci Klubu. 

4.Sprawowanie zarz¹du maj¹tkiem Klubu. 
5.Powo³ywanie i odwo³ywanie Prezesa Klubu w trakcie kadencji. 

6.Uchwalanie planów dzia³ania i planów finansowych Klubu. 
7.Powo³ywanie i odwo³ywanie pe³nomocników Zarz¹du, komisji roboczych oraz zatrudnianie

 i zwalnianie pracowników Klubu. 
8.Przyjmowanie cz³onków Klubu, ustalanie wysokoœci wpisowego, sk³adek i op³at cz³onkowskich. 

9.Podejmowanie innych spraw nie zastrze¿onych do kompetencji pozosta³ych W³adz Klubu.
§33

W posiedzeniu Zarz¹du bior¹ udzia³ jego cz³onkowie z g³osem stanowi¹cym, cz³onkowie Komisji Rewizyjnej
 i inne osoby zaproszone mog¹ braæ udzia³ w posiedzeniach Zarz¹du z g³osem doradczym.

§34

Uchwa³y Zarz¹du Klubu zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci, co najmniej po³owy liczby cz³onków. 
W razie równej liczby g³osów rozstrzygaj¹cy jest g³os Przewodnicz¹cego posiedzenia.

§35

Posiedzenia Zarz¹du Klubu zwo³ywane s¹ w miarê potrzeb. 
§36

Komisja Rewizyjna sk³ada siê z trzech cz³onków, w tym Przewodnicz¹cego i Sekretarza. 
§37

Do zakresu dzia³ania Komisji Rewizyjnej nale¿y: 
1.Czuwanie nad ca³okszta³tem dzia³alnoœci Klubu, a w szczególnoœci jego Zarz¹du. 

2.Kontrolowanie dzia³alnoœci statutowej, finansowej i gospodarczej Klubu, co najmniej raz w roku. 
3.Badanie okresowych sprawozdañ i bilansów. 

4.¯¹danie wyjaœnieñ i wystêpowanie z ocenami, wnioskami i zaleceniami wynikaj¹cymi z kontroli. 
5.Sk³adanie sprawozdañ ze swojej dzia³alnoœci Walnemu Zebraniu i wystêpowanie z wnioskiem 

w przedmiocie absolutorium dla Zarz¹du.

ROZDZIA£ V

Nagrody i kary.

§38

Cz³onkowie Klubu za wzorowe wykonywanie swoich obowi¹zków oraz aktywny udzia³ w dzia³alnoœci 
Klubu mog¹ byæ wyró¿niani lub nagradzani w formie: 

1.Pochwa³y ustnej lub na piœmie. 
2.Dyplomu uznania. 

§39

Za naganne zachowanie, uchybienia oraz nieprzestrzeganie Statutu, uchwa³ i regulaminów na cz³onków Klubu 
mog¹ byæ nak³adane nastêpuj¹ce kary: 

1.Upomnienie ustne. 
2.Upomnienie pisemne. 

3.Nagana na piœmie. 
4.Nagana z ostrze¿eniem. 

5.Zawieszenie w prawach cz³onka. 
6.Wykluczenie.



§40

Cz³onkowie zawieszeni lub wykluczeni maj¹ prawo odwo³ania siê od decyzji Zarz¹du Klubu 
do Walnego Zebrania w ci¹gu 30 dni od chwili otrzymania pisemnej uchwa³y Zarz¹du. 

ROZDZIA£ VI

Maj¹tek Klubu.

§41

Maj¹tek Klubu stanowi¹ nieruchomoœci, ruchomoœci i fundusze. 
§42

Na fundusze Klubu mog¹ sk³adaæ siê: 
1.Sk³adki cz³onkowskie. 

2.Darowizny, spadki i zapisy. 
3.Dotacje. 

4.Dochody z maj¹tku.
5.Dochody z organizacji imprez sportowych.

§43

Dla wa¿noœci oœwiadczenia woli dotycz¹cych praw i zobowi¹zañ maj¹tkowych 
oraz udzielania pe³nomocnictw wymagane s¹ podpisy dwóch nastêpuj¹cych osób: 

Prezesa lub Wiceprezesa oraz Sekretarza lub Skarbnika.

§44

Do aktu nabycia, pozbycia siê lub obci¹¿enia maj¹tku nieruchomego wymagana jest uchwa³a Walnego Zebrania.
§45

Zakres i zasady dzia³alnoœci finansowej Klubu reguluj¹ obowi¹zuj¹ce ogólne przepisy. 

ROZDZIA£ VII

Zmiany Statutu i rozwi¹zanie siê Klubu.

§46

Zmiana Statutu lub rozwi¹zanie siê Klubu mo¿e nast¹piæ na mocy uchwa³y Walnego Zebrania 
podjêtej wiêkszoœci¹ 2/3 liczby g³osów w obecnoœci, co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do g³osowania. 

§47

Uchwa³a o rozwi¹zaniu Klubu winna wyznaczyæ likwidatorów, okreœlaæ sposób likwidacji i cele, 
na jakie przeznaczony zostanie maj¹tek Klubu. 


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5

