STATUT
AUGUSTOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „SPARTA” AUGUSTÓW

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Klub nosi nazwę Augustowski Klub Sportowy „SPARTA” Augustów, w
postanowieniach statutu zwany Klubem.

dalszych

§2
Siedzibą Klubu jest miasto Augustów .Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej
Polskiej. Klub może także prowadzić swoją działalność poza granicami kraju zgodnie z
odrębnymi przepisami.
§3
Klub jest zawiązany na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o
stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001 r. nr. 79 poz. 855 z póź. zm.) ustawy z dnia 15 lipca 2010
r. o Sporcie ( Dz. U z 2010 r nr 127 poz. 857 z póź. zm.) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U z 2014 r poz.1118 ) oraz
niniejszego Statutu.
§4
Klub uzyskuje osobowość prawną na mocy ustawy prawa o stowarzyszeniach i wpisu do
Krajowego Rejestru Sądowego.
§5
Klub ma prawo używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klub posiada
emblemat-znaczek przedstawiający płonący znicz na tarczy herbowej o kolorze niebiesko białym, flagę klubową o kolorach czerwono – biało - niebiesko- czerwonym, z emblematem
wyżej opisanym oraz barwy kostiumów czerwono-biało – niebieskie.
§6
Klub może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych
celach a także łączyć się w związki.

§7
Działalność Klubu oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków, jednakże do
niektórych prac może zatrudniać pracowników na zasadach określonych w odrębnych
przepisach. Wynagrodzenie pokrywa się z majątku Klubu.

Rozdział II
Cele i środki działania .
§8
1. Celem Klubu jest rozwój sportu oraz systematyczne podnoszenie mistrzostwa
sportowego.
2. Klub realizuje swoje cele poprzez:
a. stworzenie swoim członkom odpowiednich warunków organizacyjnych,
technicznych i materialnych do uprawiania sportu,
b. udział sekcji sportowych Klubu w państwowym systemie rozgrywek w grach
sportowych i mistrzostwach w dyscyplinach indywidualnych i poszczególnych
kategoriach wiekowych.
c. reprezentowanie i obronę interesów swoich członków wobec władz wszystkich
stopni .
d. współudział w szkoleniach trenerów, instruktorów działaczy.
e. organizowanie własnych imprez sportowych oraz współudział w organizacji
imprez na terenie miasta i kraju.
f. współdziałanie z samorządami lokalnymi i regionalnymi oraz organizacjami na
terenie miasta i kraju .
g. prowadzenie działalności gospodarczej.
h. kształtowanie i popularyzowanie zdrowego stylu życia mieszkańców
miasta ,powiatu i regionu.
i. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
j. inne działania realizujące cele statutowe.
Rozdział III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki
§9
Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Klubu.

§ 10
Członkowie Klubu dzielą się na :
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych,
§ 11
Członkiem zwyczajnym Klubu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca
obywatelstwo polskie, a także cudzoziemiec, pod warunkiem zaakceptowania niniejszego
statutu która:
1. złoży deklarację członkowską ,uzyska pozytywną akceptację Zarządu Klubu i opłaci
składkę członkowską.
2. osoba niepełnoletnia może zostać członkiem zwyczajnym po spełnieniu warunków
opisanych w pkt.1 i przedstawi dodatkowo pisemną zgodę opiekunów prawnych.
§ 12
Członkiem wspierającym Klubu może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc
finansową ,rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Klubu.
§ 13
Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji
Zarządu Klubu.
§ 12
Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna, ,która wniosła wybitny wkład w
działalność Klubu .Godność członka honorowego może nadać Zebranie Delegatów Klubu na
wniosek Zarządu Klubu
§ 13
Członkowie mają prawo do:
1. Członek zwyczajny ma prawo:
a. do czynnego i biernego prawa wyborczego.
b. Uczestnictwo w zebraniach Klubu i jego Sekcji.
c. nosić znaczek Klubu
d. korzystać z dorobku ,majątku i wszelkich form działalności Klubu
sportowego w ramach organizowanych zajęć
e. reprezentować barwy Klubu w imprezach sportowych.
2. Niepełnoletni posiadają prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego
prawa wyborczego oraz nie biorą udziału w głosowaniu uchwał.

§ 14
Członkostwo Klubu ustaje :
1. Członkowstwo zwyczajne ustaje wskutek:
a. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego w formie pisemnej Zarządowi Klubu.
b. skreślenia uchwałą Zarządu z listy członków z powodu niepłacenia składki
członkowskiej.
c. wykluczenia na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego lub uchwałą Zebrania
Delegatów za działalność na szkodę Klubu.
2. Członkostwo wspierające ustaje wskutek:
a. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi Klubu.
b. skreślenia uchwałą Zarządu z powodu niepłacenia zadeklarowanych składek.
c. naruszenia praw członkowskich lub działanie na szkodę Klubu.
3. Członkowstwa Honorowego pozbawia Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu
Klubu na skutek naruszenia praw członkowskich lub działania na szkodę Klubu.
Rozdział IV
Władze Kluby
§ 15
1.Władzami Klubu są:
a. Zebranie Delegatów
b. Zarząd Klubu
c. Komisja Rewizyjna
d. Sąd Koleżeński
2.Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa cztery lata a ich wybór
odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od Uchwały Zebrania Delegatów
w tym przedmiocie.
3.Dopuszcza się w sytuacjach wyjątkowych przedłużenie kadencji władz określonych w ust. 2
do 5 lat/pięciu/.Przedłużenie takie wymaga podjęcie stosownej uchwały Zebrania Delegatów.
4.Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński, mają prawo dokooptować nowych członków
spośród członków Klubu, na miejsce tych którzy ustąpili w czasie kadencji. Liczba
dokooptowanych członków danej władzy nie może przekroczyć ½ ( pięćdziesięciu) procent
ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 16
1. Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą Klubu.
2. Zebranie Delegatów mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Zebranie Delegatów zwoływane jest raz w roku.

§ 17
Wyboru Delegatów dokonują Sekcje Klubu w jednakowej ilości, po 8 ( ośmiu). Delegatami są
także każdorazowo aktualni członkowie Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego .Kadencja Delegatów trwa 1 ( jeden ) rok.
§ 18
Do kompetencji Zebrania Delegatów należy:
1. Uchwalanie kierunków działalności Klubu.
2. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżęńskiego oraz
udzielanie absolutorium Zarządowi , na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3. Wybór władz Klubu tj. Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
4. Uchwalanie wysokości składki członkowskiej.
5. Uchwalanie zmian statutu Klubu.
6. Podejmowanie uchwał o likwidacji i przeznaczeniu majątku Klubu.
7. Nadawanie tytułu Honorowego Członka Klubu.
8. Ustalanie rocznego planu działalności i budżetu Klubu oraz określenie zakresu i form
działalności gospodarczej.
9. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd lub członków, a
nienależących do kompetencji innych władz Klubu.
§ 19
Uchwały Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy delegatów, w pierwszym terminie, a w drugim bez względu na ilość
obecnych ( z wyjątkiem zmian statutu i likwidacji Klubu ).
§ 20
Zebranie Delegatów decyduje
przeprowadzanych głosowań.

o

osobie

Przewodniczącego

oraz

§ 21
W Zebraniu Delegatów biorą udział:
1. Z głosem stanowiącym – Delegaci,
2. Z głosem doradczym członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

formie

§ 22
O terminie, miejscu oraz porządku obrad Zebrania Delegatów zawiadamia Zarząd osoby
zainteresowane co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania.

§ 23
1. Nadzwyczajne Zebranie Delegatów może być zwołane przez Zarząd Klubu z
inicjatywy własnej, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub ponad ½ liczby członków
Klubu.
2. Nadzwyczajne Zebranie Delegatów zwołane jest przez Zarząd Klubu w terminie 30
dni od zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.
§ 24
Zarząd Klubu składa się z 7-11 członków , w tym Prezesa, 2-3 wiceprezesów,
sekretarz, skarbnika i 2-5 członków.
Z Zarządu wyodrębnia się prezydium w składzie Prezes, Wiceprezesi, skarbnik i
sekretarz.
§ 25
Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz przygotowanie
wniosków o nadanie honorowego członkowstwa,
3. Podejmowanie postanowień i uchwał gwarantujących systematyczną realizację
celów i zadań zawartych w § 8 ust. 2 lit. a-j niniejszego statutu,
4. Zarządzanie majątkiem Klubu oraz racjonalne gospodarowanie środkami
finansowymi Klubu,
5. Przygotowywanie i zwoływanie Zebrania Delegatów,
6. Uchwalanie programów działania i planów finansowych oraz przyjmowanie do
akceptacji sprawozdań finansowych,
7. Uchwalanie Regulaminu Biura Klubu i powoływanie jego składu,
8. Ocena działalności poszczególnych sekcji sportowych,
9. Podejmowanie uchwał w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
innych władz Klubu.
§ 26
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 27
1.Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej ½ ogólnej liczby członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
2.W razie równej ilości głosów rozstrzyga Przewodniczący Zebrania.
§ 28
W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują
Prezydium Zarządu Klubu, które zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w
miesiącu.
§ 29
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2. Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innego organu
władz Klubu.
3. Zmiany w składzie Komisji dokonuje Zebranie Delegatów.
§ 30
1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej ½ składu, w tym Przewodniczącego.
§ 31
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Komisja Rewizyjna jest powołana do kontrolowania całokształtu działalności
Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
2. Komisja rewizyjna przeprowadza okresowe kontrole działalności Klubu oraz
przynajmniej raz w roku szczegółowe kontrole dokumentalne całokształtu
działalności, stwierdzające czy Klub:
a/ realizuje prawidłowo zadania statutowe oraz wynikające z zatwierdzonych
planów działalności,
b/ wykonuje podjęte uchwały,
c/ prowadzi celową, racjonalną i rzetelną gospodarkę finansowo – majątkową,
d/ przestrzega dyscyplinę finansowa i obowiązujące przepisy,
3. W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli usterek i nieprawidłowości Komisja
Rewizyjna ma prawo żądać wyjaśnień od Zarządu oraz określić terminy i sposób
usunięcia niedociągnięć.
4. Komisja rewizyjna składa Zebraniu Delegatów sprawozdania ze swej działalności
oraz ma wyłączne prawo do zgłaszania wniosku o udzielenie absolutorium
Zarządowi.
5. Szczegółowy zakres działania oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa
regulamin przyjęty przez Komisję Rewizyjną.
6. Przewodniczący komisji rewizyjnej lub Wiceprzewodniczący biorą udział w
posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 32
Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, w tym : Przewodniczącego, Sekretarza i
Członka.

§ 33
Sąd Koleżeński rozstrzyga sprawy członków Klubu, którzy dopuścili się
wykroczeń przeciw etyce sportowej, przeciw zarządzeniom władz Klubu lub
popełnili czyn uwłaczający godności Klubu.
§ 34
Zakres i sposób działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin wewnętrzny.

ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze Klubu
§ 35
1. Majątek Klubu stanowią : nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze i majątek klubu składają się:
a/ dotacje samorządu wojewódzkiego, powiatowego, miejskiego i gminnego,
b/ dotacje państwowe,
c/wpływy ze składek członkowskich,
d/ darowizny, spadki i zapisy,
e/ dochody z działalności statutowej,
f/ wpływy z działalności gospodarczej,
g/ dochody z majątku stowarzyszenia,
h/ wpływy z ofiarności publicznej,
i/ dochody z działalności odpłatnej, w przypadku posiadania niewystarczającej
ilości środków statutowych przeznaczonych na pokrycie kosztów.
3. Działalność odpłatną wprowadza uchwałą Zarząd Klubu.

§ 36
1.Do nabywania, zbywania i obciążania majątku oraz zaciągania innych zobowiązań
uprawniony jest Zarząd Klubu.
2. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest
współdziałanie dwóch osób: Prezesa i Skarbnika lub urzędującego członka Zarządu oraz
Głównego Księgowego Klubu.
§ 37
Dochody pochodzące z darowizn, spadków i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich
celów statutowych Klubu, chyba ,że ofiarodawcy postanowili inaczej.
§ 38
Klub prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi
przepisami, a okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

ROZDZIAŁ VI
Zmiany statutu i rozwiązanie Klubu
§ 39
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Klubu podejmuje Zebranie Delegatów
większością 2/3 głosów , przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów.
§ 40
Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa w porozumieniu z organem rejestrującym, sposób
likwidacji i cel na jaki zostanie przekazany majątek Klubu.
§ 41
Uchwałą o przeznaczeniu majątku Klubu wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestrową.

Niniejszy Statut został uchwalony na Zebraniu Delegatów w dniu………………………….

…………………………….
Sekretarz Zebrania

………………………………
Przewodniczący Zebrania

