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Rozdzial I
Nazwa, siedziba, postanowienia ególne

I. Uczniowski Klub Sportowy „GRAD” w Polanowie, zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem międzyszkolnym,
zrzeszającym uczniów, ich rodziców, nauczycieli i sympatyków.
2. Nazwa skrócona brzmi: UKS GRAD Polanów.

I. Terenem działania klubu jest Rzeczpospolita Polska, ze szczególnym uwzględnieniem gminy Polanów.
2. Siedzibą Klubu jest Zespól Szkól Publicznych w Polanowie, ul. Gradowe Wzgórze 5, 76-010 Polanów.

I. Klub jest stowarzyszeniem u” rozumieniu art. 4 ustawy o sporcie i z tego tytułu posiada osobowość prawną oraz
podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę koszalińskiego.
2. Klub nie prowadzi dzialalności gospodarczej.

I. Klub dziala zgodnie z ustawą - Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o sporcie, ustawą o systemie oświaty oraz z
własnym statutem.
2. Klub może być czlonkiem związków sportowych oraz innych organizacji.

I. Klub może używać pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków klubowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. Klub może ustanawiać odznaczenia organizacyjne lub inne wyróżnienia na zasadach powszechnie obowiązujących
przepisów.

Klub jest spadkobiercą i podtrzymuje tradycje Uczniowskiego Klubu Sportowego „ŻAK” w Polanowie, istniejącego W
latach 2005-2017.

Udostępnianie informacji publicznej nastepuje na wniosek na zasadach, o których mowa w ustawie z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rozdzial 2

Celem Klubu jest:
I. rozwijanie różnych form kultury fizycznej,
2. propagowanie strzelectwa sportowego, szachów i zapasów w środowisku lokalnym,
3. propagowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu,
4. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych,
również tworzenie dogodnych warunków w tym zakresie,
5 integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania,
6. prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej, obronności, turystyki i rekreacji,
7. kształtowanie postaw patriotycznych i proobronnych wśród dzieci, młodzieży I w środowisku lokalnym.

Klub realizuje swoje cele w szczególności przez;
I. organizowanie zajęć sportowych w oparciu o prowadzone sekcje,
2. organizowanie zajęć umożliwiających aktywne spędzanie czasu wolnego w sferze kultury fizycznej, rekreacji i
turystyki,
3. organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
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Uczniowski Klub Sportowy GRAD w Polanowie

„ Zt. uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym i imprezach sportowych,
..J5. upowszechnianie uprawiania dyscyplin sportowych, szczególnie strzelectwa sportowego, szachów i zapasów,

6. organizowanie i uczestnictwo w zlotach, festynach, turniejach, konkursach, uroczystościach oraz innych
O masowych imprezach w sferze kultury fizycznej, rekreacji i turystyki,

ca 7. organizację i prowadzenie obozów sportowo-rekreacyjnych,
8. podejmowanie działań związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa.

1o
Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorami szkół, Radami Szkól, władzami
samorządowymi i sportowymi.

ł I
Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców

uczniów.

l2
I. Klub prowadzi sekcje sportowe z wybranych dyscyplin sportu.
2. Sekcje sportowe używają nazwy skróconej ustalonej przez Zarząd.
3. Nadzór nad sprawami poszczególnych sekcji sprawuje wyznaczony czlonek zarządu — opiekun sekcji.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

ł3
Członkowie Klubu dzielą się na:
I. członków zawodników;
2. czlonków zwyczajnych;
3. członków wspierających

14
I. Członkami zawodnikami Klubu są osoby, które zlożą pisemną deklarację oraz uiszczać będą składkę czlonkowską
obowiązującą w danym roku kalendarzowym. Osoby małoletnie muszą posiadać zgodę ich przedstawicieli
ustawowych.
2. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby pełnoletnie, które złożą pisemną deklarację i zostaną przyjęte przez
Zarząd Klubu.
3. Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele klubu, zostaną
przyjęte przez Zarząd oraz zadeklarują pomoc materialną lub finansową dla klubu.

15
I. Członkowie zawodnicy Klubu mają prawo uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach realizowanych w ramach
zadań statutowych Klubu, które są do nich adresowane.
2, Czlonkowie zwyczajni Klubu mają prawo uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem
wyborczym.
3. Członkowie wspierający Klubu mają prawo do uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swych przedstawicieli w
Walnych Zebraniach Klubu z głosem doradczym oraz do zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.
4. Wszyscy członkowie Klubu mają prawo do:

1) zgłaszania propozycji i wniosków wobec wladz Klubu;
2) uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Klub;
3) korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu;
4) korzystania z innych uprawnień na zasadach określanych przez Zarząd.

1 6
I. Wszyscy członkowie Klubu obowiązani są:

1) troszczyć się o dobro i rozwój Klubu;
2) dbać o sprzęt i urządzenia Klubu
3) brać czynny udział w działalności Klubu;

4) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu;
2. Do obowiązków członków zawodników Klubu należy regularne opłacanie składek członkowskich i godne
reprezentowanie barw Klubu,
3. Członkowie wspierający są zobowiązani spełniać zadeklarowane świadczenia na rzecz Klubu.
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uczniowski Klub Sportowy GRAD w Polonowie

I. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek;
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
2) skreślenia z listy członków w przypadkach określonych w punkcie 2 tego paragrafu
3) rozwiązania Klubu.

2. Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków Klubu może nastąpić, jeżeli członek:
1) nie spełnia w magań statutowych,
2) w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,
3) dziala na szkodę Klubu,
4) czlonek zawodnik nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres jednego
płatnością skladek przez dwanaście miesięcy i mimo wezwania świadczenia tego nie spehia.

3. Uchwałę o skreśleniu z listy członków Klubu podejmuje Zarząd Klubu. Od uchwały tej członek
do Walnego Zebrania Członków wciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wrazz uzasadnieniem.

Rozdział 4
Władze klubu
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I. Wiadzami klubu są;

a) Walne Zebranie Klubu,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

O 2. Kadencja władz trwa pięć lat. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji
Walnego Zebrania Klubu,
3. Uchwały wszystkich Władz Klubu zapadają zyykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią
inaczej.

I. Walne Zebranie Klubu jest najwyższa władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na pięć lat.
3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.

4. Nadzwyczajne Walne zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu;
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek I/3 ogółu członków.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia
uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

2O
I. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy;

a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i flnansowej działalności Klubu,Q b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
d) wybór Zarzadu i Komisji Rewizyjnej,
e) podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania Klubu,
f ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
g) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady walnego Zebrania Klubu.

2. Walne Zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej l/2 członków uprawnionych dogłosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

2 I
I. Zarząd Klubu składa się z nieparzystej liczby członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród
siebie wybierają Prezesa, Zastępcę, Sekretarza, Skarbnika.
2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są większością głosów w obecności więcej niż połowy członków Zarządu, w tymPrezesa lub Zastępcy.
4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełMoną funkcją.

22
Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami
Klubu, a w szczególności:
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Uczniowski Klub Sportowy GRAD w Polanowie

I. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie wjego imieniu,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
4. powoływanie i rozwiązywanie sekcji sportowych,
5. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
6. przyjmowanie i skreślanie członków
7. zarządzanie majątkiem i ńrnduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
8. składanie sprawozdań z działalności Klubu.

23
I. Członek zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu zarządu, jeżeli nie wykonuje
przyjętych obowiązków, działa nie zgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni
od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

24
I. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całoksztalt działalności Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z minimum 2 członków wybieranych przez Walne Zebrane Klubu.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebrane Klubu.
5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

a) opiniowanie corocznego sprawozdania finansowego Klubu,
b) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
c) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określanie terminów oraz
sposobów ich usunięcia,
d) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o
udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
e) Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli
Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w dzialaniu Klubu,
fl występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o
zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi
interesami Klubu działań Zarządu.

I. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany zjej składu, jeżeli nie wykonuje
przyjętych obowiązków bądź w inny sposób zwiódł zaufanie członków Klubu,
2. Uchwałę o zwieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna
zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych od glosowania.
3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w
terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

26
W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej zwołuje się Walne Zgromadzenie Klub w celu
przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

Rozdzial 5
Wyróżnienia i kary

27
I. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane Są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez zarząd Klubu.

28
I. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu - Zarządowi przysługuje -zgodnie z regulaminem
zatwierdzonym przez Walne Zebrane Klubu - prawo wymierzania następujących kar:

a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka na okres 12 miesięcy
d) wykluczenia

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, czionkowi klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu xy

terminie 30 dni.
3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna. UCZNIU WSKi KLUB 3PUR OWY
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Rozdzial 6
Majątek i fundusze Klubu
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I. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fUndusze.
2. Na fundusze Klubu skiadają się:

a) składki członkowskie
b) darowizny i zapisy,
c) dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury flzycznej lub obronności zlecone Klubowi,
d) dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,
e) dotacje i granty na realizację projektów od podmiotów z sektora publicznego i prywamego,

fl dochody z majątku,
g) ime wpływy.

3. Wszelkie środki pozyskane przez Klub mogą być użyte wyłącznie do realizacji celów statutowych Klubu.

3o
Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw
wymagany jest podpis Prezesa oraz Zastępcy lub Skarbnika.

3 I
I. Umowy z członkiem zarządu podpisują łącznie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Prezes Zarządu.
2. Umowy z Prezesem Zarządu podpisują łącznie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Wiceprezes Zarządu.

Rozdzial 7
Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu

32
Zmiany Statutu klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjęte większością 2/3 głosów przy obecności co
najmniej polowy uprawnionych od głosowania.

33
1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3
glosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych od głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki nabyć przeznaczony majątek.
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