STATUT
UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ELEKTRYCZNIAK
W OSTROŁĘCE

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
1. Uczniowski Klub Sportowy Elektryczniak, zwany dalej Klubem, działa na podstawie:
1) Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2) Ustawy Prawo o stowarzyszeniach;
3) Ustawy o Sporcie;
4) postanowień niniejszego statutu.
2. Klub zrzesza uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków.
3. Klub może używać nazwy skróconej: UKS Elektryczniak.

§ 2.
1. Siedzibą Klubu jest miasto Ostrołęka, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce,
ul. 11 Listopada 20, 07-410 Ostrołęka.
2. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym
uwzględnieniem Ostrołęki, Powiatu Ostrołęckiego i województwa mazowieckiego.
3. Dla realizacji celów statutowych, Klub może prowadzić działania poza granicami
kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3.
Klub posiada osobowość prawną. Powołany jest na czas nieokreślony.

§ 4.
Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz
ogólnokrajowych związków sportowych na zasadach pełnej autonomii.

§ 5.
Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań
może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§ 6.
Celem Klubu jest:
1) planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu
o możliwości obiektowe i sprzętowe oraz o pomoc organizacyjną i materialną
rodziców i sympatyków Klubu;
2) angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier
i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych;
3) uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze Rzeczpospolitej
Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Ostrołęki, Powiatu Ostrołęckiego
i województwa mazowieckiego;
4) dla realizacji celów statutowych Klub może prowadzić działania poza granicami kraju
na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa;
5) organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju
ich sprawności fizycznej i umysłowej;
6) organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych;
7) organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa
sportowego;
8) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo
w realizacji zadań sportowych Klubu;
9) prowadzenie sekcji sportowych:
a) sekcja piłki koszykowej
b) sekcja piłki siatkowej
c) sekcja piłki ręcznej
d) sekcja piłki nożnej
e) sekcja tenisa stołowego
dla młodzieży szczególnie uzdolnionej w danej dyscyplinie sportowej.

§ 7.
1. Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, radą
szkoły, klubami sportowymi, władzami samorządowymi, sportowymi i darczyńcami.
2. Klub realizuje cele w sposób nieodpłatny, jako statutowa działalność nieodpłatna
pożytku publicznego i w sposób odpłatny, jako statutowa działalność odpłatna
pożytku publicznego.
3. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8.
1. Członkami klubu mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie
członkiem wspierającym Klubu.
2. Członkowie Klubu dzielą się na:
1) zwyczajnych;
2) wspierających.

§ 9.
1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną
deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu.
2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
3. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie
później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 10.
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Klubu;
2) zgłaszania wniosków co do działalności Klubu;
3) uczestnictwa w zebraniach, zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez
Klub;
4) korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu;
5) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 11.
Do obowiązków członków zwyczajnych Klubu należy:
1)
2)
3)
4)

branie udziału w działalności Klubu i w realizacji jego celów;
przestrzeganie statutu i uchwał władz Klubu;
uczestniczenia w walnych zebraniach członków;
płacenie regularne składek na zasadach ustalonych przez zarząd Klubu.

§ 12.
1. Członkami wspierającym mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają
cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu i zadeklarują pomoc materialnofinansową dla Klubu.
2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
3. Przyjęcia nowych członków wspierających dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie
później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 13.
1. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego,
mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu, poza
tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 14.
1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Klubu złożonej na ręce
Zarządu;
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
4) wykluczenia przez Zarząd:
a) z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich
przez 12 miesięcy;
b) z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania
postanowień i uchwał władz Klubu;
c) ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Klubu przez
okres 9 miesięcy.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Klubie przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia

stosownej uchwały wraz z uzasadnieniem. Odwołanie jest rozpatrywane na
najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze klubu.
§ 15.
Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.

§ 16.
1. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie Członków
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może
zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego w przypadku, gdy więcej niż
połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za takim
głosowaniem.
2. W razie, gdy skład władz Klubu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej
niż 1/3 składu organu.
§ 17.
1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Klubu trwa 4 lata.
2. Kadencja wszystkich wybieralnych władz jest łączna.

Walne Zebranie Członków
§ 18.
1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz na rok, jako sprawozdawcze, i co
cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie,
miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem
Walnego Zebrania.
4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie porządku obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatyw;
2) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej;
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Klubu.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie może też zwołać Komisja Rewizyjna w przypadku
bezczynności Zarządu.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni
od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować wyłącznie nad sprawami, dla
których zostało zwołane.
8. Walne zebranie członków jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co
najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu
na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu. Zastrzeżeniem są:
§ 28 i § 29 ust. 1 Statutu.
9. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów w
głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem § 29 ust. 1 Statutu .

§ 19.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

określenie głównych kierunków działania i rozwoju Klubu;
uchwalanie zmian statutu;
wybór i odwoływanie wszystkich władz Klubu;
określanie liczby członków Zarządu na kolejną kadencję;
udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Klubu;
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku;
podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
innych władz Klubu.

Zarząd
§ 20.
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Klubu zgodnie
z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Klub
na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z od 3 do 5 osób, którzy spośród siebie wybierają prezesa,
wiceprezesa i sekretarza. Liczba członków Zarządu na daną kadencję określana jest
przez Walne Zebranie Członków.
3. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

5. Dla ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 2/3
członków. Uchwały zarządu podejmowane są większością 2/3 głosów.

§ 21.
Do kompetencji Zarządu należy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

kierowanie bieżącą pracą Klubu;
realizowanie uchwał Walnego Zebrania;
zarządzanie majątkiem Klubu;
planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;
reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
przyjmowanie i wykluczanie członków Klubu;
zwoływanie Walnego Zebrania;
ustalanie wysokości i częstotliwości pobierania składek członkowskich.

Komisja Rewizyjna
§ 22.
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, spośród których wybierany jest
przewodniczący.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak
niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
4. Dla ważności uchwał Komisji konieczna jest obecność co najmniej 2/3 członków.
Uchwały Komisji podejmowane są większością 2/3 głosów.

§ 23.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola całokształtu działalności Klubu;
2) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności,
określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia;
3) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień
i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub
mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu;
4) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań;
5) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności
Klubu i Zarządu Klubu;
6) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie lub odmowę udzielenia
absolutorium ustępującemu Zarządowi;

7) wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub
bezczynnego członka Zarządu;
8) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków;
9) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania walnego zebrania
członków przez zarząd w określonym terminie.

Rozdział V
WYRÓŻNIENIA I KARY

§ 24.
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu mogą być przyznawane wyróżnienia
i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany
przez zarząd Klubu.
§ 25.
1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu, Zarządowi
przysługuje - zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu prawo wymierzania następujących kar:
1)
2)
3)
4)

upomnienia;
nagany;
zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy;
wykluczenia.

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się
do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.
3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU
§ 26.
1. Majątek Klubu powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów,
dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Klubu oraz z ofiarności
publicznej.
2. Klub może otrzymywać dotacje.

Sposób reprezentacji
§ 27.
1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Klubu, uprawnieni są prezes
i wiceprezes łącznie, bądź prezes albo wiceprezes łącznie z jednym z pozostałych
członków zarządu.
2. W pozostałych sprawach upoważniony do podpisu jest każdy z członków Zarządu
jednoosobowo.

Rozdział VII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ KLUBU
§ 28.
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania.

§ 29.
1. Uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie Członków określa sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku klubu.

Statut przyjęto uchwałą w dniu 20 marca 2021 r.
Podpisano:

