Statut stowarzyszenia kultury fizycznej nie prowadzqcego dziataln'osci
gospodarczej:
0LESN1CKI KLUB HOKEJOWY

Rozdziaf I
Nazwa, teren dziatania, charakter prawny

Olesnicki Klub Hokejowy, zwany dalej „Klubem", jest dobrowolnym, samorzqdnym stowarzyszeniem
majacym na celu rozwoj i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zdrowego trybu zycia, a w

szczegolnosci

popularyzacje hokeja na lodzie, hokeja na iyzworolkach oraz lyzwiarstwa.

§2
1. Terenem dzialania Klubu jest Rzeczpospolita Polska.
2. Siedziba^ Klubu jest miasto Olesnica.

§3
Klub jest klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ust.7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr
127, poz.857).

§4
Klub

nie

prowadzi

dzialalnosci

gospodarczej,

posiada

osobowosc

prawny

i

podlega wpisowi do

ewidencji prowadzonej przez Staroste Olesnickiego.

§5
1. Klub

dziata

zgodnie

z

ustawa_ o sporcie,

ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o

dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszym statutem.
2. Klub moze bye cztonkiem regionalnych i ogolnokrajowych zwia^zkow sportowych.

§6
Klub

uzywa

pieczeci, pieczqtek, godla, barw, odznak i znaczkow organizacyjnych

zgodnie z

obowiazuja_cymi przepisami.
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Rozdziaf II
Cel i s r o d k i dziatania

§7

Celem Klubu jest:
I ) rozpowszechnianie wiedzy o tradycji i wspotezesnych trendach obowiazujacych w
hokeju na lodzie, hokeju na fyzworolkach oraz tyzwiarstwie;
2)

tworzenie oraz wspieranie

fyzworolkach
3)

do popularyzacji

hokeja

na lodzie, hokeja na

oraz lyzwiarstwa;

podejmowanie

uzdolnieri

inicjatyw zmierzajacych

i

dzialari

sprawnosci,

dla

zapewnienia

zachowania

rozwoju

zdrowia

psychofizycznego,

cztowieka,

w

wychowania,

doskonalenia

tym w szczegolnosci dzieci i mlodziezy

oraz krzewienie wiedzy i utrwalania zwyczajow w tym zakresie;
4) planowanie

i

organizowanie

zycia

sportowego

czlonkow

klubu

w

oparciu o mozliwosci

obiektowe i sprzetowe;
5) uczestnictwo oraz organizowanie imprez i zawodow sportowych;
6)

organizowanie

zajec

sportowych

w

celu

wszechstronnego

rozwoju

sprawnosci fizycznej

i

umyslowej czlonkow klubu, a takze w celu zapobiegania patologiom spolecznym;
7) organizowanie roznorodnych form wspotzawodnictwa sportowego;
8) realizacja zadah z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i mlodziezy;
9) realizacja zadan z zakresu profilaktyki uzaleznieh;
10) ksztaltowanie pozytywnych cech charakteru i osobowosci poprzez uczestnictwo w reaiizacji zadah
Klubu;
I I ) wspoludzial w rozbudowie i utrzymaniu urza^dzeh i sprzetu sportowego.

§8
Klub realizuje swoje zadania we wspotdziataniu z:
1) klubami i zwiazkami sportowymi;
2) wtadzami samorza_du terytorialnego i sportowymi.

§9

Klub

opiera

swojq_ dzialalnosc

przede

wszystkim

na spolecznej

pracy

swoich czlonkow i dzialaczy

oraz pomocy innych podmiotow.
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Rozdziat 111
C z l o n k o w i e K l u b u , ich prawa i o b o w i a z k i .

§ 10

Cztonkowie Klubu dziela^sie na:
1 )czlonkow zwyczajnych;
2)cztonk6w wspierajacych.

§11
1. Czlonkami zwyczajnymi Klubu moga^ bye osoby fizyczne peinoletnie,
pelna^
praw

z d o l n o s c

do

c z y n n o s c i

p u b l i c z n y c h ,

p r a w n y c h

i

p o s i a d a j ^ c e
nie

p o z b a w i o n e

ktore ztoza^ pisemna_ deklaracje i zostanq przyjete przez Zarzad Klubu.

2. Maloletni w wieku 16-18 lat moga_byc cztonkami Klubu, korzystacz biernego i czynnego prawa
wyborczego, lecz w skladzie Zarzadu Klubu nie moga_ stanowic wiekszosci.
3. Maloletni ponizej 16 lat moga_nalezec do Klubu za zgodq_ rodzicow lub opiekunow prawnych, bez prawa
wyborczego do wladz Klubu.

§ 12
Czlonkami wspierajacymi Klubu moga^ bye osoby fizyczne i osoby prawne, ktore popieraja, jego cele, zostana^
przyjete przez Zarzad Klubu i zaangazuja_sie w pomoc w realizacji zadah statutowych.

§13
1. Czlonkowie zwyczajni

Klubu

maja_

prawo

uczestniczyc

we

wszystkich przedsiewzieciach

realizowanych w ramach zadah statutowych Klubu, ktore sa^do nich adresowane.
2. Czlonkowie zwyczajni Klubu maja^

prawo uczestniczyc w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i

czynnym prawem wyborczym.
3.

Czlonkowie

wspierajacy

maja_

prawo

do

uczestniczenia

bezposrednio

lub

poprzez

swych

przedstawicieli w Walnych Zebraniach Czlonkow z glosem doradczym.
4. Wszyscy czlonkowie maja^ prawo do:
1) zgtaszania propozyeji i wnioskow wobec wladz Klubu;
2) uczestnictwa

w

zawodach

i

imprezach

sportowych i

rekreacyjnych organizowanych przez

Klub;
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3) korzystania z wszelkich urzadzen Klubu na zasadach okreslanych przez Zarza_d Klubu;
4) korzystania z innych uprawnieh na zasadach okreslanych przez Zarzad.

§14
1. Wszyscy czlonkowie Klubu obowiazani sa_:
1) troszczyc sie o dobro i rozwoj Klubu;
2) dbac o sprzet i urzadzenia Klubu;
3) brae czynny udzialw dzialalnosci Klubu;
4) przestrzegac postanowieh statutu i uchwat wladz Klubu.
2. Do obowiazkow czlonkow zwyczajnych nalezy regularne oplacanie skladek czlonkowskich i godne
reprezentowanie barw Klubu.
3. Czlonkowie wspieraja_cy sa_zobowiazani spehiac zadeklarowane swiadczenia na rzecz Klubu.

§ 15
1. Czlonkostwo w Klubie ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystajDienia zgloszonego na pismie;
2) skreslenia z listy czlonkow w przypadkach okreslonych w punkcie 2 tego Paragrafu;
3) rozwiqzania Klubu;
2. Pozbawienie czlonkostwa przez skreslenie z listy czlonkow Klubu moze nastapic, jezeli czlonek:
1) nie spelnia wymagaii statutowych;
2) w sposob zawiniony narusza obowiazki statutowe;
3) dziala na szkode Klubu;
4) nie bierze udzialu w dzialalnosci statutowej Klubu przez okres jednego roku lub zalega z platnoscia_
skladek przez szesc miesi^cy i mimo wezwania swiadczenia tego nie spelnia.
3. Uchwale o skresleniu z listy czlonkow podejmuje Zarzad Klubu. Od uchwaly tej czlonek moze sie odwolac
do Walnego Zebrania Czlonkow w cia^gu 30 dni od dnia jej doreczenia wraz z uzasadnieniem.

Rozdziat IV
Wladze Klubu oraz ich organizacja
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§16
1. Wladzami Klubu sa_:
1) Walne Zebranie Czlonkow;
2) Zarzad;
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarzadu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
3. Czlonkowie Zarzadu i Komisji Rewizyjnej wybierani sa_ przez Walne Zebranie Czlonkow w glosowaniu
jawnym, chyba ze wiecej niz polowa czlonkow bioracych udzial w Walnym Zebraniu opowie sie za wyborami
w glosowaniu tajnym.
4. W przypadku ustajoienia, wykluczenia lub smierci czlonka wladz Klubu w trakcie kadencji, sklad osobowy
tych wladz jest uzupelniany sposrod nie wybranych kandydatow, wedlug kolejnosci uzyskanych glosow.
Liczba osob, ktore uzupelnily sklad wladz nie moze przekroczyc 1/3 liczby czlonkow pochodzacych z
wyborow.

§ 17
1. Walne Zebranie Czlonkow jest najwyzsza^ wladza_ Klubu.
2. Do wylapznej kompetencji Walnego Zebrania Czlonkow nalezy:
1) uchwalanie programow sportowej, organizacyjnej i finansowej dzialalnosci Klubu;
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdan Zarzajju i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutbrium za
okres objety sprawozdaniem;
3) wybor Zarzadu i Komisji Rewizyjnej;
4) rozpatrywanie odwolan od uchwal Zarza_du w wypadku przewidzianym w § 15 ust.3;
5) uchwalanie statutu i dokonywanie jego zmian;
6) okreslanie wysokosci skladki czlonkowskiej oraz trybu jej uiszczania;
7) podejmowanie uchwal o przynaleznosci do innych organizacji;
8) podejmowanie uchwal o rozwiqzaniu Klubu i przeznaczeniu jego majajiku;
9) rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu, lub takich, dla ktorych
statut nie ustala wlasciwosci innych wladz Klubu.

§18
1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu zwolywane jest przez Zarzad raz w roku jednak nie
pozniej jak do dnia 20 czerwca kazdego roku.
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2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwolywane jest przez Zarzad co cztery lata.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Czlonkow zwolywane jest przez Zarzajj :
1) z wlasnej inicjatywy;

;

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

j

3) na wniosek 3/4 liczby czlonkow Klubu.

;

i.

4. Jezeli Zarzad nie zwola Walnego Zebrania, o ktorym mowa w ust. 1 lub 2 w ciajgu 30 dni od uplywu
terminu, albo nie zwola Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu w cia_gu 30 dni od ztozenia wrjiosku, o
ktorym mowa w ust. 3 pkt. 2 i 3 Walne Zebranie Czlonkow moze bye zwolane przez Komisje Rewizy|na_.
5. Organ zwolujacy Walne Zebranie Czlonkow powinien powiadomic na pismie o terminie i proporibwanym
porza_dku obrad nie pozniej niz 7 dni przed tym terminem.

;

6. Proponowany porza^dek obrad moze bye przez Walne Zebranie Czlonkow zmieniony lub rozszerzony.

§ 19

\

1. Walne Zebranie Czlonkow jest prawomocne:
1) w pierwszym terminie, gdy uczestniczy w nim co najmniej polowa liczby czlonkow;
2) w drugim terminie - bez wzgl§du na liczby obecnych, o ile termin ten byl podany w zawiadomieniu.
2. W Walnym Zebraniu moga^ uczestniczyc z glosem doradczym osoby zaproszone przez Zarzad.
3. Uchwaly w sprawie zmian w statucie i rozwiazania Klubu moga_ bye podjete tylko wtedy, gdy w Walnym
:

Zebraniu bierze udzial co najmniej polowa czlonkow uprawnionych do glosowania i gdy sprawy te sa^
umieszczone w porzadku obrad.

j

:

§20
1. Zarzqd Klubu sklada sie z 4 do 7 czlonkow wybieranych przez Walne Zebranie Czlonkow.
2. W sklad Zarzadu wchodzaj Prezes, wice Prezes, Sekretarz i Skarbnik. Zarza_d konstytuuje sie na
j

pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.

3. Liczbe czlonkow Zarza_du okresla uchwala Walnego Zebrania Klubu. Jesli Walne Zebranie Klubu
postanowi, ze Zarzad bedzie reprezentowany przez wiecej niz trzy osoby okreslenie pozostalych funkeji lezy
wkompetencji Zarzadu.

I

4. Posiedzenia Zarzadu odbywaja_sie w miare potrzeb, nie rzadziej jednak niz raz na kwartat.

i

5. Zasady zwolywania posiedzeii oraz pracy Zarzadu okresla regulamin zatwierdzony przez te wladze.
6. Uchwaly Zarzqdu zapadajq_ zwykla^ wiekszoscia^ glosow przy obecnosci co najmniej polowy czlonkow, w
tym Prezesa lub wice Prezesa.

O
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7. W okresie miedzy posiedzeniami Zarzadu, Prezes kieruje biezaca^ dzialalnosci^ Klubu. W razie jego
nieobecnosci zastepuje go wice Prezes.

§21
Do kompetencji Zarzadu nalezy :
1) kierowanie dzialalnoscia^ Klubu;
2) wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Klubu;
3) podejmowanie uchwal w sprawach czlonkowskich;
4) uchwalanie okresowych planow dzialania i preliminarzy budzetowych;
5) skladanie sprawozdah z dzialalnosci Klubu;
6) zarzadzanie majatkiem i funduszami Klubu;
7) reprezentowanie Klubu na zewnatrz;
8) powotywanie i rozwiazywanie komisji problemowych.

22
1. Komisja Rewizyjna jest wladza_ Klubu powolana_ do sprawowania kontroli nad jego dzialalnosci^.
2. Komisja Rewizyjna sklada sie z trzech czlonkow, w tym z przewodniczacego, jego zastepcy i sekretarza.
3. Czlonkowie Komisji Rewizyjnej moga^ uczestniczyc z glosem doradczym w posiedzeniach Zarzadu Klubu.
4. Czlonkowie Komisji Rewizyjnej nie moga^pelnic innych funkcji we wladzach Klubu.
5. Komisja Rewizyjna dziala na podstawie regulaminu uchwalonego przez te wladze.

§23
Do zakresu dzialania Komisji Rewizyjnej nalezy :
1) kontrolowanie dzialalnosci Klubu pod wzgledem celowosci, prawidlowosci i zgodnosci z obowiazujacymi
przepisami, postanowieniami statutu oraz uchwatami Walnego Zebrania Czlonkow;
2) prawo zadania zwolania Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiazywania sie przez Zarzad z
jego statutowych obowiazkow;
3) zwolanie Walnego Zebrania Czlonkow w razie nie zwolania go przez Zarzad w terminie ustalonym w
statucie;
4) skladanie wniosku o udzielenie lub odmowe udzielenia absolutorium Zarzadowi Klubu bqdz w stosunku do
kazdego z czlonkow oddzielnie;

STAROSTWO POWJATOV
W OLE^NICY
7

Wydzial Oswiaty, Kultury i Sportu
56-400 Olesnica, ul. J. Siowackiego '
tel. 071/314-01-22

5) skladanie sprawozdan ze swej dzialalnosci na Walnym Zebraniu Czlonkow.

§24

;

Cztonkostwo w Zarza_dzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

j

1) uplywu kadencji, przy czym za date uptywu kadencji uwaza sie date zlozenia sprawozdania;

i

2) ustania czlonkostwa w Klubie;

;

3) zrzeczenia sie udzialu w tych organach;
4) odwolania przez Walne Zebranie Czlonkow.

I
j

§25

|

Na miejsce czlonkow Zarzadu lub Komisji Rewizyjnej Klubu, ktorych cztonkostwo ustalo wchodz£j_r)o korica
kadencji osoby, ktore w wyborach do tych wladz uzyskaly kolejno najwieksza_ liczbe glosow.

;

|
Rozdziaf V
Wyroznienia i kary

§26

|

1 .Za aktywny udzial w realizacji zadah Klubu przyznawane sa_ nagrody
i wyroznienia.

;

2.Zasady oraz tryb przyznawania wyroznieh i nagrod okresla regulamin uchwalany przez Zarzad Klujbu.

§27

|

1. W razie naruszenia postanowien Statutu lub uchwal wladz Klubu, Zarzadowi przysluguje, zgodnie z
regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Czlonkow, prawo wymierzania nastepuja_cych kar:
1) upomnienia;
2) nagany;

I

3) zawieszenia w prawach czlonka na okres do 12 miesiecy;

'

4) skreslenia z listy czlonkow.

j

2. Od uchwaly Zarzadu o ukaraniu, czlonkowi przysluguje prawo odwolania sie do Walnego iZebrania
Czlonkow w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwaly.

g

STAROSTWO
POWIATOWE
w OLE^NICY
Wydziaf Oswiaty, Kuitury i Sportu
56-400 Olesnica, ul. J . Stowacktego 10
tel. 0717314-01-22

3. Uchwata Walnego Zebrania Czlonkow o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdzial VI
Majatek i f u n d u s z e

§28
1. Majatek Klubu stanowia_ nieruchomosci, ruchomosci i fundusze.
2. Majatek ten przeznaczony jest wyfacznie do realizacji celow statutowych.
3. Srodki finansowe na realizacje zadah statutowych Klub uzyskuje z:
1) skladek czlonkowskich,
2) darowizn, zapisow i spadkow,
3) dotacji z organow rzadowych i samorzadu terytorialnego,
4) majatku Klubu,
5) ofiarnosci publicznej,
6) oraz innych zrodel.

§29
Klub nie moze:
1) udzielac pozyczek lub zabezpieczac zobowia_zari swoim majatkiem w stosunku do czlonkow Klubu,
czlonkow organow Klubu oraz osob, z ktorymi pracownicy pozostaja^ w zwiazku malzeriskim albo w s'tosunku
pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo sa^zwia^zani z tytulu przysposobienia, opieki lub kurateli;

j

2) przekazywac swego majqtku na rzecz czlonkow Klubu, czlonkow organow Klubu oraz ich osob Ibliskich,
na zasadach innych niz w stosunku do osob trzecich, w szczegolnosci jesli to przekazanie nastepuje
bezptatnie lub na preferencyjnych warunkach;

j

3) wykorzystywac swego maja_tku na rzecz czlonkow Klubu, czlonkow organow Klubu oraz ich osob' bliskich
na zasadach innych niz w stosunku do osob trzecich chyba, ze to wykorzystanie bezposrednio wi/nika ze
statutowego celu Klubu;

j

4) zakupu na szczegolnych zasadach towarow i uslug od podmiotow, w ktorych uczestnicza^ czlonkowie
Klubu, czlonkowie organow Klubu oraz ich osoby bliskie.
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§30
1. W zakresie wynikajacym z dzialalnosci statutowej Klub moze nabywac prawa i zacia^gac zobowiazania.
2. Do dokonywania czynnosci prawnych w imieniu Klubu wymagane jest wspoldzialanie dwoch dzlonkow
Zarzadu, w tym Prezesa. Inne osoby moga_ dokonywac czynnosci prawnych w imieniu Klubu wylacznie na
podstawie pernomocnictwa udzielonego przez Zarza_d.

Rozdzial VII
Zmiana statutu i rozwiazanie K l u b u

§31
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjecie uchwaly o rozwiazaniu Klubu przez Walne Zebranie
Czlonkow wymaga wiekszosci dwoch trzecich glosow, przy obecnosci co najmniej polowy uprawnionych do
glosowania.
2. Podejmujac uchwale o rozwiazaniu Klubu, Walne Zebranie okresla sposob przeprowadzenia fikwidacji
oraz przeznaczenia majajku Klubu.

:

3. Jezeli uchwala, o ktorej mowa w ust. 2 nie stanowi inaczej, likwidatorami Klubu sa_ Prezes i Sekretarz
Zarzadu Klubu.

Tresc niniejszego statutu przyjeto uchwaly czlonkow zalozycieli w dniu4^(?.k.^r9.-//tw Olesnicy.

Prowadzacy zebranie:

Protokolant:

V
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