l,RlĄIl \,{lA§lA BYDGOSZCZY
WńzałPfornoc]l sportu j Turyslykr

STATUT
Młodzieżowego Klubu Sportowego

,rEMDEK,

§,*§

eY, \§
fu"&

§mnw-B

{lI{7Ąl)

MlAsl4 l]\ u!Ju5l(l!

|l/ydzał Pronoq], Sponu Turystykl

statut stowarzy§zeni. pn. Mlodzieżowy Klub sportowy

EMDEK

Rozdzial I

Po§TANoWIENIA oGÓLNtr

"s1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Młodzieżowy Kltrb Sporlowy EMDEK
w dalszych przepisach statutu Klubem,

i

zwane jest

2. Klub

działa na podstawie ustawy PIa\ło o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79
poz.855 z późn żm.), ustawy o sporcie (Dz. U. z 2010 t. Nr l27 poz. 85'1 ż późL- zm.)
oraz niniejszego Statutu.

§2

1. Klub

2.

dziala na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Siedzibą Klubujest miasto Rydgoszcz.

§3

1. Klub posiada osobowość prawną na podstawie aft. 4 ust, 4 ustawy o sporcie.
2. Klub używa pieczęci, godłą llagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych
z obowiązuj ącymi przepisami,

zgodnie

§4

1. Klub opicla swoją działalnośćna pracy społecznej członków. Dla realizacji celów
statutowych Klub lnoże zatrudniać pracowników.
ie może prorvadzić działalnościgospodarczej.

2, Klub

§5
Klub tnoże być członkiem organizacji spońowych o podobnym profilu działania.
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Rozdzial

Il

CELtr l sPosoBY lCH REALIZACJ|

§6

l. cęlem Klubujest:
a) organizowanie i rozwłańe kultury fizycznej,

bj

cj

sportu i rekreacji,
młodzieży i dorosłych,
wśród
dzieci,
upowszechrrianie kultury irzycznej
kształtowar.ie postaw członkóW Klubu i wychowanie popfzez kulturę fizyczną i
spoń,

d) piomowanie idei uprawiania spońtr w dziedzinie kolarstwa, tenisa

e)

stołowego,

szachów oraz innych dyscyplin §portowych,
organizowanie Ńtywnego W},poczynku dzieci, młodziezy idorosĘch,

§7
Klub realizuje swoje cele poprzez:
a; orgarriro*anie i prowadzeńe szkolenia dzieci, nłodzieżyi dorosłych w dziedzinie
ko'iarstwa, tenisistołowego, szachów, oraz innych dyscyplin spottowych,
b) uczcstnictwo w tumiejach, rozgrywkach ligowych i imprezach sportowych,
c) organizowanie imprez sportowych i rekeacyinych,
d) organizorłanie współzawodnictwa spońowego,
n.iorri"o*oń" i prowadzenie szkoleń, kursóW seminariów, obozów spońowych

1.

"j
f)

irekrcac)jnych.
wspótdzńanie z organizacjami spońo\łynri, placówkami oświatowymi i innyni
instlłucjami w zakiesie dz;ałalnościstatutowej,
z wladzanri samorządowymi miasl,a i regionu oraz organizrjami
g)
-' wspóldiiałarie
sportowy.i w zakresie tworzenia waruŃóW organizacyjrrych i materialnych do
uprrr.ricnia.ponu i relreacj i,
Rozdział III

C7ł,oNKowIE. IcH PRAWA I oBoWIĄZKI
§8
].

CzłoŃami Klrrbu nrogą być osoby fizyczne i prawne. które akceptują cele Klubu i p1agną

włączyć się w ich realizację.
2. osoba pra\^,na możśb5 ć icdl nie ezłonLiem rł spiercjącl m.
3, Osoba prauna <lziała w Klrrbie za pośrednictwem swego przedstawiciela,

l

.

CzłoŃowie KlŃtr dzielą się

a)
b)

zwyczajnych,
wspierających.

na:

§9

,
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§ 10
1,

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizycżna posiadająca pełną zdolnośćdo

czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznyclr.
2. Członkiem wspicrającym może żostać osoba fizyczną a także osoba prawna, która
zadeldaruje wsparcie realizacji celów Klubu, pomoc matęrialną bądź organiŻacyjną
Przyjęcic w poczct członków zwyczajrrych i wspierających następuje w drodże uchwały
Zarądu, podjęĘ po złożeniu pisemrrej deklaracii przez wstępujapego do Klubu.

§ 11

l.
.

CzłoŃowie zwyczajni mają prawo:

a)
b)

c)
d)

e)

uczestniczenia Z głosem stanowiąc}n w Walnych Zebraniach Człońów,
biemego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Klubu,
zgłaszania postulatów i wniosków w sprawach żwiązanych z działalnościąKlubu,
brania udziału w zajęciach, Zawodach omż imprezach spoftowych i rekeacyjnych,
organizowanych przez Klub,
korzystania Z obiektów i ul.Ządzeń K]ubu na zasadaclr okeślo nych ptzez Zarząd..

"ći

1, Członkowie zwyczaini

12

mają obowiązek:

a) brania aktywnogo udziału w działalnościKlubu,
b) prze§tĘegania Statutu, regulaminów i uclr§,ał Wladz Klubu,
c) trosżczenia się o dobro i rozwój Klubu.
d) stałego podnoszenia pozionu spofio\Ą€go,
e) godnego reprezentowania barw klubowych i narodowych,

Ą

regulamego opłacania składek członkowskich.

§ 13

l.

Członkowie wspieĄący mająprawo:
a) uczestnicżenia w Walnych Zebraniach CzłoŃów z głosem doradczym,
b) bie.nego uczestniczenia w wyborach do władz Klubu,
c) uczestniczenia w dzialalności Klubu,
d) zgłaszania postulatów i \łniosków w sprawach zwiąanych z działalnościąKlubu.
§ 14

1.

/

Członkowie wspierający mająobowiązek:
a) wspierania realizacji celów KlŃtr,
b) pr_estrzegania statutu, regulaminów i uchwal władz Klubu,
c) troszczenia się o dobro i rozwój Klubu,
d) realizowania zadeklarowanych świadczeń na rzecz Klubu.

l
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§ 15
Ustani§ czloŃostwa następuje na skutek:
1) dobrowolnei rezygnacji z przynależnoścido Klubu, złożonejZarządowi na piśmie,
21 śmierci luh utra§ ośohowościpra\^łręi.
3) pozbawienia praw prrbliczrrych,
4) utraty pcłnej zdolności do czynności prawnych,
5) skeślenią w drodze uchwĄ Zarządu, z powodu:
a) zalegania z oplatą składki człoŃowslriej bądź niewl,wiązywania się członka
*rpL*lą""go z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Klubu przez okes dłuższy
niż 6 niesięcy,
b) nieuczestniczenia w działaniach Klubu prżez okre§ dłuźszyniż 6 miesięcy,
6) wykluczenia, w drodz,e uchwały Zarządu. z powodu:
a) narusżania przepisów Statutu lub legulaminów,
b) nieprzestrzęgania uchwał władz Klńu,
c) działania na szkodę Klubu.
2, Zarzącl, w tenninie 30 dni od daty podjęcia uchwaĘ, o któIci mowa w ust, 1 pLt 5 i 6,
ma obowiązek doręczyćjej odpis osobie, którci uchwała dotycży.
osobic, której dotyczy uchwała Zaządu w sprawie skreślerria lub wykluczenia członka

l.

przysluguje odwołarrie do Walnego Zeblania Członków,
4. Odwołanic można w ieśćw ciągu 30 dni od daty otrz}mania odpisu uchwaĘ,
5. odwołanie rozpahuje walne Zebranic Członków na naibliższym posiedzeniu,

I(ńu,

Rozdziat

Iv

WŁADZE KLUBU
§ 16

1.

Władzami Klubu są

a) Walne Zebranie Członków, nvane w dalszych

przepisach statutu Walnym

Zebraniem,
b) Zarząd,
c) Komisia Rewizyjna.
Kadencja władz wybiefalnych Klubu tiwa 4 lata.

2.
3. CzłoŃowie Zarząil

4.
5.

i Konisji

Rewizyjnej wybierań są przez walne zebranie

w głosowaniu jawnym lub tajnym, w Zależnościod uchwĄ Walnego Zebrania podjętej
w tym przedlniocie.
Wltoru władz Klubu dokonuje §ię spośród osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie,
Uilrwały vszystkiclr władz Klubu zapadają w głosowaniu javnyrn, zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólrrej liczby uprawnionych do głosowania,
o ile dal.ue przepi.1 Stclulu llie.lano\Ąią ilraczej.
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§ 17

1. W

przapadku rłygŃnięcitl nandatu człoŃa Zatządtt lllb Kornisji Rewizyjnej w czasie
trwania kadencji, wladzom tyn przysługuje prawo uzupch.ńenia s\łego składu w drodze

2.

kooptacj i.

W t}m trybie można uzupehrić nie więcej niż ź składu organu pochodzącego z wyboru.

walnc zebranie czlonków
§ l8
Walne Zeb.anie.icst najwyżs74 władzą Klubu.
Walne Zebnnie może być zrłyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zll,yczalle Walne Zebrarrie zwoływane jest pźez Zarząd Klubu co najmlriej raz na rok,
nie późnicj niż 6 nricsięcy od dnia bilansowego.
4. Nadzwyczajnc Walne Z€blanie możę być z,Wołane w każdym czasie,
5 Zarząd powiadanria wszystkch członków Klubtt co najjnniej na 7 dni przed terminen
Walnego Zebrania o miei§cu, poŁądku obrad oraz pic.wszym
dnĘim tern nie
posiedzenia.
6 Nadzrvyczajne Walne Zebranie zwołuje i4arząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyincj,
c) napisemny, uzasadniony wniosek co najmniej l/3 człorŃów zwyczajnych Klubu,
,7.
Nadz\łyczajne Walne Zebrarric winrro być zwołane w ciągu 30 dni od daty żłożenia
wniosku lub podjęcia uchwały Zarządu.
8. Nadzwyczajne Walrrę Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawanri, dla rozpatrzenia
k torych zostalo zr,volallie,
9. leżeli 7aftąd nie 7-rvoła zwyczajnego Walnego Zebrania w ci€u 30 dni od upły\łu
terminu określonego w ust. 3 albo nio Zwoła nadzwyczajnego Walnego Zebrania W
1,

i

tern,inie okeśIonyn W ust. 7, Wa]ne Zebranie może byc zwołane przez Komisję
Rewizyjną,
§ 19

1.

W Walnym Z€braniu biorą udział:
a) Z głosem stanowiącym członkowie Zwlrzajni Klubu.
bl z glnscm dorcdczlnl - czloltkouie rł:pierujący orlrz zcproszeni goscie.
Uchwaly Walnego Zebrania :łapadają r.v głosowłriujarłnym,zwykłą większościągłosólv,
w pierwszym terminie - przy obecności co najmniei połowy ogólnej liczby członków
zwyczajnych, w drugim terminie (wyznaczorryn nie wcześniej niż pół godziny po
pierwszym teminie) bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnyclr.
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§20

]-

Do kompetencji Walnego Zebr.ania należy:
a) uchwalanie Statutu ijego zmizur,
b) podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Klubu i przeanaczeniujego maiątku.
c) uch\Ąalanie glóWn)ch kierultko\Ą iprogrcmórł dzialaniu Klubu,

d) wlbór /arzcdu i Komisji Rerłizyjnei.
e) rozpal,rywanie i zatwieldzanie sprawozdań nerytorycznych i linansorłych Klubu,

l)

g)
h)

i)

j.)
k)

udzielarrie lub nieudzielanie Zarządowi absolutorium,
okeślanie wysokości składki człorrkowskiej oraz trybujej uisz,czania,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządrr o skreśleniulub wykluczeniu członka,
uchwalanie regulanitów <IziałaniaZarządtr i Komisji Rewizyjnej,
rozpatrywanie WnioskóW i postulatóW Zgloszonych przez cżłonków Klubu lub
jego władze,
podejmowanie Lrchwał w sprawach niezastrżeżonyclr do kompetencji innych
władz klrrhrI

Zarząd

§
],

2l

Zarąd Klubu składa się z od 5 do 7 członkórł,. w tym Prezesaj Wiceprezesaj Sekretarza,
Skarbnika - Księgowej i człoŃów Zarządu.

2. Zalząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu pojego wyborze.
PracąZarządu kierLrje Prezes, a w razie jego nieobęcności Wiceplezes.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak

niż raz na tlzy
miesiące.
5. Posiedzęnie Zarządu zwołuje Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes, który o
terminie, miejscu i porządku obrad powiadarnia wsżystkich człolków Zarządl oraz
Przewodniczącego Komisji RewizyjĘ co najmniej na tydzień przcd'zebraniem.
6, Do lolllpetencji 7al/Ądu na|cż':
a) realizowanie celów Klubtt,
b) Ieprezentowanie Klubu na zewrlątrz oIaZ działanie wjego imieniu,
c) r,ealizowanie uchwał Walnego Zcbrarria,
d) kierowanie bieżącą działalnościąKlubu,
e) zarządzanie majątkiem funduszami Klubu, zgodnie z rrchwałami Walnego
Zebrania"
t) Z\ł,oływanie Walnych Zebrań,
g) przyjmowanie. skreślanie oraz wJkluczanie cżłonków Klubu,
h) sporządzanie sprawozdali merytolycżnych i finansowych Klubu i przedstawianie
ich walrremu zebrarriu do zatwierdzeniŁ
zatrudnianie i zwalnianie pracownikórł,.
7. Do obsługi adnrinistracyjnej Klubu Zarząd może utworryć Biuro, okeślającjego
orgzrnizację i zakres działania.
8- Uchwały Zarządu zapadają w trybi€ określonym w
§ 16 ust. 5. Przy równei liczbie
głosów .,za,, i ,,przeciw" decyduje głos Prezesa, a w r.aziejego nieobecności Wiceprezęsa.
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Komisja

RewĘjna
§22

l.

Komisja Rewizyjnajest organem kontroli We\łnętrznęj Klubu.

2, Komisja Rewizyjna składa się z 3 cżłoŃów.
3, Na pierwszym zebraniu po wyborach Komisja Rewizyjna wybiera ze

4.

swego gona

Pżewodniczącego i seketarza.
Do kompętęncji Komi§ji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całolśZtałtudziałalnościstatutowej i
finansowej Klubu,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi,
c) Występowanie z wniosldem o Zwołanie posiedzenia Zarządu,
d) występowanię do Zafądu z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego

e)

7,ebranla-

składanie sprawozdari z własnej działalnościWalnemu Zebranit1
składanie wniosków o rtdzielenie absolutorium Zarządowi Klubu,
g) ZwobĄ,r'anie Walnych Zebnń w przypadkach określonych W § 18ust.9.
Przewoóriczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez nięgo członek Komisji ma
prawo uczestnicżyć Z głosem doradcżyrn w posiedzeniach Zarządu Klubu.
Uchwały Komisji Rewiryjnej zapadająw trybie okeślonyn w § 16 ust. 5,

0

5.

6.

Rozdzial
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MAJATEK KLUBU
§23

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości, środkifinansowe olaz pmwa

2.

3.

majątkowe,
Majątęk Klubu powstaje ż:
a) wplywów ze składek członkolvskich,
b) darolvizn, spadków. zapisów,
c) dochodów z własnei działalności,
d) dochodów ż majątk-u Klubu,
e) dotacji,
dochodórł z ofilmości publiclnej_
Klub prowadzi gospodarkę finansowązgodnie z obowiązującymi przepisami.

l)

tlRZĄD \4lAsl

Ą

BYiJOlrsZL/-)

Wwaal PrdnocJ.. spofu Turyslyk

4.
5.

Dla waźnościoświadczeń woli sHadanych w imieniu Klńu w sprawach mająlkowych
,wymagane są podpisy dwoch cżonków Z,wzSu dzińajryych łączaie, tzn. Prezesa
1ub
Wiceprezesa i jednego z pozostałych człoŃów ZąrzĄdll.
Dla ważlościoświadczeń woli składanych w imieniu Klubu w spmwach nieńają&owych
wym€any je§t podpis Prezesa lub Wiceprezesa.

Rozdzial

vI

POSTA}IOWIENIA KOŃCOWE
§24

l.
2.

Uchwałę o zmianie statufu lub uchwałę o rozwiązaniu się Klubu podejmuje Walne
Zebranie w trybie określorymW § 19 ust. 2.
W przlpadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu się Klubu, Walne Zebranie powołuje
w drodze uchwały likwidalorą a takze podejmuje uclrwałę o przeznaczeniu majątku
Klubu.

§25

W sprawach nięuregulowanych w Ńniejszym Stafucie zasto§owanie mają przePi§y ustawy

Prawo o śowarżyszeniach.
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