K LUB S TRZELECKI K OŁOBRZEG

STATUT
STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ

KOŁOBRZEG, 2009 - 01 - 02
ZMIENIONY 2011 - 12 - 29

ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny
§1
1. Klub Strzelecki Kołobrzeg, w skrócie KS Kołobrzeg, zwany w dalszych postanowieniach niniejszego statutu
„Klubem” jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem kultury fizycznej, mającym na celu rozwój i
upowszechnianie sportu w dyscyplinie strzelectwo sportowe.
2. Klub jest kontynuatorem tradycji i działalności Klubu Strzeleckiego „LOK – GOSiR” z siedzibą w Budzistowie
działającemu po 1981 r. oraz Klubu Strzeleckiego LOK „Herbi” z siedzibą przy ul. J. Narodowej. Jesteśmy
także pierwszymi założycielami IPSC w Polsce w 1996 r. jako Związek Strzelectwa Praktycznego.
§2
1. Terenem działania Klubu jest Rzeczpospolita Polska.
2. Siedzibą Klubu jest Strzelnica Sportowa w Kompleksie „Milenium” MOSiR Kołobrzeg przy ul. Łopuskiego
38, 78-100 Kołobrzeg.
§3
Klub jest stowarzyszeniem kultury fizycznej na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o
kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późniejszymi zmianami) i z tego tytułu podlega ewidencji
oraz posiada osobowośd prawną.
§4
1. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie
oświaty, ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz z własnym statutem.
2. Klub może byd członkiem innych związków sportowych czy stowarzyszeo.
3. Czas trwania działalności Klubu jest nieograniczony.
§5
Klub posiada własne godło, barwy i odznaki organizacyjne oraz używa pieczęci, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
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ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania
§6
Celami statutowymi Klubu są:
1. Rozwój i upowszechnianie strzelectwa, zaznajamianie się ze strzelecką bronią sportową.
2. Nauka strzelania w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe.
3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych przez: Polski Związek Strzelectwa Sportowego,
Zachodniopomorski Związek Strzelectwa Sportowego, Kuratorium Oświaty i Ligę Obrony Kraju oraz inne
kluby, stowarzyszenia czy organizacje pożytku publicznego na terenie całego kraju i poza jego granicami.
4. Organizowanie działalności sportowej dla grupy osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem
funkcji zdrowotnych i możliwości rehabilitacji poprzez aktywny udział we współzawodnictwie sportowym.
5. Udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym i działaniach popularyzujących strzelectwo sportowej
ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
6. Stałe podnoszenie poziomu wyszkolenia strzeleckiego Członków Klubu.
7. Szkolenie wysokokwalifikowanych kadr zawodników, trenerów, instruktorów i sędziów.
8. Kształtowanie u Członków Klubu patriotyzmu i wysokich walorów moralnych, poczucia godności osobistej,
zrozumienie zasad dyscypliny i solidarności oraz potrzeb sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i
obywatelskich.
9. Klub opiera swoją działalnośd sportową, kulturalną, oświatową i wychowawczą na społecznej pracy swoich
członków i działaczy na zasadzie wolontariatu.
10. Przedmiotem Klubu jest odpłatna działalnośd pożytku publicznego chyba, że Zarząd podejmie osobną
uchwałą decyzję na poszczególne działania o nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
§7
Klub realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie i prowadzenie sekcji strzeleckich.
2. Organizowanie zawodów oraz imprez strzeleckich i rekreacyjnych jak również udział w zawodach i
imprezach organizowanych przez inne organizacje.
3. Stwarzanie odpowiednich warunków do uprawiania strzelectwa przez zapewnienie:
3.1. bezpiecznych warunków uprawiania strzelectwa,
3.2. opieki trenerskiej i instruktorskiej,
3.3. właściwych urządzeo, sprzętu i materiałów szkoleniowych.
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4. Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i popularyzacyjnej w zakresie strzelectwa.
5. Budowanie i wyposażanie obiektów klubowych, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.
6. Podejmowanie wszelkich innych dozwolonych prawnie działao służących realizacji celów statutowych.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§8
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków honorowych,
3. członków wspierających.
§9
1. Członkami zwyczajnym Klubu mogą byd osoby fizyczne – obywatele polscy i cudzoziemcy, którzy złożą
pisemną deklarację i zapłacą wpisowe.
2. Osoby małoletnie mogą byd członkami Klubu za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
3. Decyzję o przyjęciu członka zwyczajnego podejmuje Zarząd Klubu.
4. Członkiem honorowym może byd osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Klubu, której Walne Zebranie
na wniosek Zarządu nadało godnośd członka honorowego.
5. Członkiem wspierającym może byd osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana wspieraniem
działalności Klubu, przyjęta do Klubu uchwałą Zarządu, po zawarciu umowy określającej zakres współpracy
materialno-finansowej.
§ 10
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami
określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
3. Udziału w zawodach i imprezach organizowanych przez Klub oraz do szkolenia i korzystania z obiektów i
urządzeo klubowych na zasadach ustalonych przez Zarząd Klubu.
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§ 11
Członkowie wspierający i honorowi mają prawo do:
1. Uczestniczenia bezpośredniego lub poprzez swoich delegatów w Walnym Zebraniu z głosem jedynie
doradczym.
2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
3. Korzystania z innych uprawnieo określonych przez Zarząd Klubu.
§ 12
Członkowie Klubu zobowiązani są do:
1. Przestrzegania przepisów prawa, postanowieo niniejszego Statutu Klubu oraz regulaminów i uchwał władz
Klubu.
2. Opłacania składek członkowskich w wysokości i terminach uchwalonych przez Walne Zebranie.
3. Brania czynnego udziału w działalności Klubu.
4. Chronienia własności Klubu jako dobra wszystkich jego członków i zwalczania przejawów marnotrawstwa.
5. Przestrzegania dyscypliny, regulaminów, etyki i zwyczajów klubowych oraz godnego reprezentowanie
barw Klubu.
6. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni z zobowiązao wynikających z pkt. 2, 3.
§ 13
Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
2.1 umyślnego naruszenia postanowieo statutu,
2.2 nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 12 miesięcy,
2.3 nie opłacenia składki członkowskiej do kooca danego roku.
3. Działania na szkodę Klubu.
4. Rozwiązanie się Klubu.
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ROZDZIAŁ IV
Władze Klubu
§ 14
1. Władzami Klubu są:
1.1 Walne Zebranie Klubu,
1.2. Zarząd,
1.3. Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Władz trwa 4 lata. Wybór Władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od
decyzji Walnego Zebrania Klubu.
3. Uchwały wszystkich Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów.
§ 15
1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może byd zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na 4 lata.
3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
4.1 z własnej inicjatywy,
4.2 na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4.3 na wniosek 1/3 ogółu członków.
5. Nadzwyczajne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub
podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 16
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
1.1 uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
1.2 rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdao Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
1.3 uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
1.4 wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
1.5 podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania Klubu,
1.6 ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
1.7 rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.
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2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków
uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych o ile termin ten był
podany w zawiadomieniu.
3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brad udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.
§ 17
1. Zarząd Klubu składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie
wybierają Prezesa, Wiceprezesa ds. Organizacyjnych , Wiceprezesa ds. Finansowych i 2 Członków Zarządu.
2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku.
3. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecnośd co najmniej 3 członków Zarządu.
4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu
wspólnie z Wiceprezesem ds. Organizacyjnych.
§ 18
1. Do zadao Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu, a w szczególności:
1.1 reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
1.2 wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
1.3 uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
1.4 powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
1.5 przyjmowanie i skreślanie członków,
1.6 zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
1.7 składanie sprawozdao z działalności Klubu.
§ 19
1. Członek Zarządu Klubu może byd zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie
wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie
członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3
głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30
dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.
§ 20
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
2. Komisja Rewizyjna Klubu składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
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3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się wybierając spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o niniejszy Statut zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
1. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
2. wydawanie zaleceo pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybieo w działalności, określenie
terminów oraz sposobów ich usunięcia,
3. składanie sprawozdao z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie
wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4. składanie zastrzeżeo w stosunku do projektowanych uchwał, postanowieo i przedsięwzięd Zarządu,
jeżeli Komisja dojdzie do wniosku że spowodują one lub mogą spowodowad nieprawidłowości w
działaniu Klubu,
5. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z
wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub
Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działao Zarządu.
§ 21
1. Członek Komisji Rewizyjnej może byd zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie
wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie
członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja
Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwoład się do Walnego Zebrania Klubu w
terminie 14 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.
§ 22
W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej - władzom tym przysługuje prawo
dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może
przekroczyd 1/3 pochodzących z wyboru.

ROZDZIAŁ V
Wyróżnienia i kary
§ 23
1. Za aktywny udział w realizacji zadao Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnieo i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.
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§ 24
1. W razie naruszenia postanowieo statutu lub uchwał władz Klubu - Zarządowi przysługuje prawo
wymierzania następujących kar:
1.1. upomnienia,
1.2. nagany,
1.3. zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
1.4. wykluczenia.
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania
Klubu w terminie 14 dni.
3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

ROZDZIAŁ VI
Majątek i fundusze Klubu
§ 25
1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusze Klubu składają się:
1.1. składki członkowskie,
1.2. wpływy z odpłatnej działalności statutowej,
1.3. darowizny i zapisy,
1.4. dotacje na zadania paostwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi,
1.5. dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,
1.6. inne wpływy.
§ 26
1. Dla ważności oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane są podpisy
zawsze trzech osób z pięcioosobowego składu Zarządu.
2. Dla ważności innych oświadczeo woli wymagane są podpisy dwóch osób upoważnionych przez Zarząd.
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ROZDZIAŁ VII
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu
§ 27
Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy
obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.
§ 28
1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpid na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością
2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma byd przeznaczony majątek.
§ 29
Powyższy statut ze zmianami przyjęto i zatwierdzono na V Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków
Stowarzyszenia Klubu Strzeleckiego Kołobrzeg w dniu 28.01.2012 r. Uchwała nr 18 o zmianie statutu Klubu.
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