
STATUT

KLUBU spoRTownco KS NEpruN Swrnxrc.q.

Rozdzial I
Postanowienia og6lne

s

Klub nosi nazwgi KS NEPTUN SWfONfCn, w dalszych postanowieniach statutu nvane Klubem.

$2

Siedziba Klubu miesci sig w SWIDNICY. Terenem dziatania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Klub moZe r6v,nie2
prowadzid swoja dzialalnoSi poza granicami kraju zgodnie z odrgbnymi przepisami.

$3

1. Klub jest zawiqzany naczas nieograniczony.

2. Klub dziala na podstawie przepis6w ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z200lr.nr 79,po2.855 zpoin.zm.),
ustawy z dnia 15 lipca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 22014 r. poz.715 zp6in.zm.), ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (tj . Dz.U . 2014 poz. lllS z p62n.zm. ) oraz niniej szego statutu.

$4

Klub uzyskuje osobowoSd prawn? i moZe rozpocz46 dziatahoS6 po wpisaniu do Ewidencji Starosty Swidnickiego.

$s

Klub ma prawo uZywaniapieczgci i odznak zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.

s6

Klub moZe naleaet do innych krajowych i migdzynarodowych organizacji o podobnych celach, a takhe tqczy| sig w zwiqzki na

warunkach okreSlonych w ich statutach, jezeli nie narusza to mbowiqzari, wynikaj4cych z um6w migdz5marodorvych, kt6rych
Rzeczpospolita Polska jest stron4 (zgodnie zart.5 ust. 2 ustawy Prawo o stowm4rszeniach).

$7

DzialalnoS6 Klubu oparta jest przede wszystkim o pracA spoleczn4 czlonk6w, jednakZe do niekt6rych prac mo2e zatrudnia(,
pracownik6w na zasadach okreslonych w odrgbnych przepisach. Wynagrodzenie dla takiego pracownika pokrywa sig z maj4tku
Klubu. 

,,

Rozdzial II
Cele i Srodki dzialania

s8

1. Celami Klu,bu s4:

l) Ksztaltowanie i popularyzowanie zdrowego stylu zycia mieszkafc6w miasta i powiatu,

2) Uczestniczenie w rozgrywkachirywalizacji sportowej na terenie kraju i pozanim,

3) Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanychna obszarze dzialania samorz4du terytorialnego i poza nim,

4) Prowadzenie dzialainolcisportowej ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem rozwoju funkcji zdrowotnych,

5) Popularyzowaniekulturyzdrowotnejifizycznej,

6) Ksztaltowanie pozytywnych cech charakteru i osobowo6ci poprzez uczestnictwo w realizacji zadari sportowych Klubu,

7) Wsp6ldzialanie w dziedztnie kultury fizycznej i sportu z innymi stowarzyszeniamii organizacjami.

$e

l. Klub swoje cele realizuje poprzez:

1) Organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych, l 'r li..li..r I ; 
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2) Organizowanie trening6w, oboz6w szkoleniowych w r62rych formach dla czlonk6w oraz innych os6b na terenie dzialania
Klubu,

3) Wspolpracg z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach dziaNania,

4) Inne dzialaniarealizuj4ce cele statutowe.

Rozdzial III
Czlonkowie - prawa i obowi4zki

$10

Czlorkami Klubu mog4 byd osoby frzyczne i prawne. Osoba prawna moZe by6 jedynie czlonkiem wspieraj4cym Klubu.

Klub posiada czlonk6w:

l) zwyczajnych,

2) wspieraj4cych,

3) honorowych.

$ 11

1. Czlonkiem zwyczajnym Klubu moze by(kahdapetnoletnia osobafrzyczna, posiadaj4ca obywatelstwo polskie (atakhe
cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania niniej szego statutu) l<t6ra, zlo2ry pisemn4 deklaracjg i zostanie wpisana w rejestr

czlonk6w Klubu na podstawie uchwaly Z'arr4du.

2. Maloletni w wieku od 16 do 18 lat, kt6rzy maj4 ograniczon4zdolno(C do czynnoSci prawnych, mog1nale2et do Klubu i
korzystai z czynnego i biernego prawa wyborczego ztym, 2e w skladzie Zarz4du Klubu wigkszoS6 musz4 stanowi6 osoby o pehrej

zdolnoSci do c4mnoSci prawnych.

3.MaloletniponiZej l6latmog?by6czlonkamizwyczajnymizazgodqichprzedstawicieliustawowych,bezprawaudzialu
w glosowaniu na Walnych Zebraniach Klubu oraz bezkorzyslania z czynnego i biernego prawa wyborczego.

$12

Czlonkiem wspierajqcym Klub mo2e zosta6 osoba ftzyczrn i prawna deklaruj4ca pomoc finansow4, rzeczowq lub merytoryczn4
w rcalizacji cel6w Klubu.

$13

1. Przyjgcie w poczet czlonk6w zvrryczajnych lub wspieraj4cych dokonuj e Zarz4d Klubu na podstawie pisemnej deklaracji
przystgpuj4cegp:

1) w przypadku maloletniego poniZej 16 lat - zgodg przedstawicieli ustaworvych,

2) w przipadku kandydat6w na czlonk6w wspieraj4cych - zakres zadeklarowanpj pomocy narzeczKlubu.

2. O przyjgciu w poczet czlonk6w Klubu decyduj e Zarzqdw formie uchwaly. O swojej uchwale Zarz4d niezwlocznie powiadamia
pisemnie zainteresowanego.

3. Zaloiryciele Klubu, l<t6rzy podpisali listg zalozycieli dol4czon4 do wniosku o wpis do ewidencji Klubu, staj4 sig jego czlonkami
z chwil4 uprawomocnienia sig decyzji wlaSciwego organu o wpisie Klubu do ewidencji.

$14

1. Czlonkiem honoroWym Klubu moZe byi osoba frzyczna, kt6ra wniosla lvybitny wklad w dzialalnolf i rozw6j Klubu.

2. GodnoSd czlonkahonorowego nadaje Walne Zebrarie Czlonk6w na wniosek Zarz4dt.

$ls

1. Czlonkowi e zwy czajni majq prawo:

l) Biernego iczynnegouczestniczeniawwyborachdowNadzKlubu.

2) Korzystania z dorobku, maj4tku i wszelkich form dzialalno6ci Klubu,
[i'1'Atri{,1ij't i,i !3iyi,I
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4)

rJdziatu w zebraniach, wykladach orazimprezach organizowanych przez Klub,

Zglaszaniawniosk6w co do dzialalno5ci Klubu.

s16

1. Czlonkowie nvyczajni maj4 obowi4zek:

1) Brania udzialuw dzialalnoSci Klubu i realizacji jego cel6w,

2) Przestrzegania statutu i uchwal wladz Klubu,

3) Regularnegooplacaniaskladekczlonkowskich,

4) Wykonywania prac na rzecz Klubu w ramach realizacji cel6w.

$17

Czlonkowie wspieraj4cy i honorowi majqprawaprzystuguj4ce czlonkom nvyczajnym z wyj4tkiem c'rynnego i biemego prawa

wyborczego.

$ 18

Do obowi4zk6w czlonk6w wspieraj4cychnaleiry realizowanie zadeklarowanej pomocy \arzecz Klubu.

$le

Czlonkowie honorowi maj4 obowiqzki czlonk6w zwyczajnychzwyjqtkiem koniecznoSci oplacania skladek.

s20

1. Utrata czlonkostwa nastgpuje na skutek:

l) Pisemnej rezygnacjizlohonejZarz4dowiKlubu.

2) Wykluczenia uchwal4 Zarzqdt z powodu:

a) lamania statutu inieprzestzegania uchwal wladz Klubu,

b) notoryaznego nie brania udzialu w pracach Klubu,

c) nieplacenia skladek za okres trzech miesigcy,

d) ,, nu pisemny wniosek dw6ch czlonk6w Klubu, z ww. powod6w,

3) Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku s4du'

4) Smierci czlonka orazutraty osobowoSci prawnej przez osoby prawne.

5) Rozwi4zania Klubu

s21

Od uchwaly Zarz4duw sprawie pozbawienia czlonkostwa, zainteresowanemu przysluguje odwolanie do Walnego Zebrania

Czlonk6w w terminie 30 dni od daly otrzymania uchwaly. Uchwala Walnego Zebrania Czlonk6w jest ostateczna.

Rozdzial IV
Wladze Klubu

s22

l.Wladzami Klubu s4:

l) Walne Zebranie Czlonk6w,

2) Zarzqd,

3) Komisja Rewizyjna.
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Kadencja wszystkich wladz wybieralnych Klubu trwa 4lata, a ich wyb6r odbywa sig w glosowaniu jawnym bezwzglgdnq
wigkszoSci4 tt:r* przy udziale 50% uprawnionych do glosowania.

s24

Czlonkowie wybrani do wladz Klubu mog4 1g sam4 funkcjg pehtifbez ograniczef.

s2s

Uchwaly wszystkich wladz Klubu zapadajq,zryUJqwigkszoSci4 glos6w przy obecno6ci, co najmniej polowy czlonk6w
uprawnionych do glosowania, chyba, 2e dalsze postanowienia statutu stanowi4 inaczej.

s26

1. Walne Zebranie Czlonk6w jestnajvty2szqwladzqKlubu. Biorq w nim udzial:

1) Z glosem stanowi4cym - czlonkowie zwyczajni,

2) Z glosem doradczym - czlonkowie wspieraj4cy, honorowi oraz zaproszeni go6cie,

3) Walne Zebranie Czlonk6w moze by6 zvvyczaine inadzvvyczajne,

4) Walne Zebranie Czlonk6w zwyczalne jest zwolywane raznarokprzez ZarzQd Klubu. Termin i miejsce obrad Zaruqd

podaje do wiadomoSci wszystkich czlonk6w co najmniej na 14 dni przed terminem zebraniapoprzez umieszczenie informacji na

stronie, internetowej Klubu. W pr4padku braku 50 %o czlonk6w w pierwszym tetminie, zwoluje sig Walne Zebranie w drugim
terminie, kt6ry moZe by6 w odstgpie 15 minutowym od pierwszego. W takimprzypadku podjgte uchwaly zapadaj4nvykl1
wigkszoSciq glos6w,

5) Nadzwyczajne Walne Zebranie Czlonk6w moze sig odby6 w krtdym czasie. Jest zwolrywane przezZarzqdz jego

inicjaty"vry, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 og6lnej liczby czlonk6w zwyczajnych Klubu.

s27

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Czlonk6w naleiry:

l) Okreslenie gl6wnych kierunk6w dzialania i rozwoju Klubu,

2) Uchwalania zmian statutu,

3) Wyb6r i odwolanie czlonk6w Zarz4du oraz Komisji Rewizyjnej i ustalenie skladu funkcyjnego,

4) Udzielanie Zarzqdowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5) Rozpatrywanie sprawozdari z dzialalnoiciZarzqdu i Komisji Rewizyjnej,

6) Uchwalanie regulaminu Zarzqdu,

7) Uchwalanie budZetu.

8) Uchwalanie wysokoSci skladek czlonkowskich orazwszystkich innych Swiadczerl Larzecz Klubu,

9) Nadawanie godnoSci czlonka honorowego,

l0) Rozpatrywanie wniosk6w i postulat6w zgloszonych przez czlonk6w Klubu lub jego wladze.

1l) Rozpatrywanie odviolarl od uchwal Zarzqdt.

12) Podejmowanie uchwaly o rozwiqzaniu Klubu iprzeznaczeniu jego maj4tku.

13) Podejmowanie uchwal w ka2dej sprawie wniesionej pod obrady nie naruszaj4cej kompetencje imych organ6w

wladzy.

s28

l. Zarzqd jestpowolany do kierowaniabielqcqdzialalnoficiq Stowarzyszenia zgodnie z uchwalami Walnego Zebrania
Czlonk6w i reprezentuje Stowarzyszenie na zewn4trz.

2. Wsprawachniemaj4tkowychStowarzyszeniereprezentujeprezesjednoosobowo. i$i/\,fttj:,,;l..f-l iri,tFI4 jl*V/ir-
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Zarzqdskladasig z4 os6b wtym: Prezesa, Wiceprezesa, skarbnika, sekretarza.

Posiedzenia Zarz4du odbywaj4 sig w miarg potrzeb, nie rzadziejjednak niLraz na kwartal.

D o komp eten cji Zar zqdu naleiry :

r ealizacja cel6w Klubu )

wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Czlonk6w,

sporzqdzanie plan6w pracy i budzetu,

sprawowanie zarzqdu nad maj4tkiem Klubu,

podejmowanie uchwal o nabywaniu, zbywaniu lub obciq2aniu maj4tku Klubu,

reprezentowanie Klubu na zewnqtrz,

zwolywanie Walnego Zebrania Czlonk6w,

przyjmowanie i wykluczanie czlonk6w,

prowadzenie dokumentacji czlonkowskiej,

podejmowanie uchwal w sprawie zahudnienia i zwalnianiapracownik6w,

s2e

Komisja Rewizyjna powolana jest do sprawowania kontroli nad dzialalno6ci4 Klubu.

Kontroluje jego dzialalnoSt nie rzadziei niLraz w roku.

Komisja Rewizyjna sklada sig z: przewodniczqcego, zastQpcy i sekretarza.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleiry:

kontrolowanie dzialalno5ci Klubu,

skladanie wniosk6w z kontroli na Walnym Zebranit Czlonk6w,

. prawo LqdaniazvvolaniaWalnego ZebraniaCzlonk6w orazzebraniaZarz1du,

skladanie wniosk6w o absolutorium dlawladz Klubu,

' 
skladanie sprawozdari ze swojej dzialalnoSci na Walnym Zebraniu Czlonk6w.

$30

1. Czlonkostwo w Zarz4dzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

1) uplnam kadencji,
2) zrzeczeria sig udziafu w tych organach,
3,) odwolania przezWalne Zebrarie Czlonk6w, gdy czlonek naruszyl postanowienia statutu lub niegodnym zachowaniem narus4rl
dobre imig i autorytetKlubu.
4) nie uczestniczeniew Zarzqdzie lub Komisji Rewizyjnej przez kolejne pig6 posiedzerl.

2. Przed podjgciem uchwaly, o kt6rej mowa w ust. 1 pkt 3, Walne Zebrarie powirmo wyslucha6 wyja6nierl zainteresowanego

czf,onka.

1. Na miejsce czlonk6w ZarzqduLub Komisji Rewizyjnej ffrU,l,3f.1O.ych czlonkostwo ustalo zprzyczynokreSlonych w g 30 ust. 1

pkt2 i 3 wchodz4 do kohca kadencji, osoby, kt6re w wyborach do tych wladzuzyskaly kolejno najwigksz4 liczbg glos6w, w
liczbie nie wigkszej, niZ polowa czlonk6w Zarzqdu lub Komisji Rewizyjnej.
2. W przypadku braku os6b, o kt6rych mowa w ust. l, Zarzqd zwoluje Walne Zebranie Czlonk6w w sprawie uzupelnienia skladu

osobowego w organach Klubu.
3. Kooptacja, o kt6rej mowa w ust. I nie moze dotyczyd wigcej niZ polowy czlonk6w Zarzqdt lub Komisji Rewizyjnej.
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Rozdzial V
-- Majqtek i Fundusze

$ 3l

l. Maj4tek'Klubu powstaje:

l) ze skladek czlonkowskich,

2) darowizn, spadk6w, zapis6w,

3) dochod6w z nieruchomo6ci i ruchomo5ci, z obrotu Srodkami finansowymi bgd4cymi wlasnoSciq lub
u4ztkowaniem Stowarzyszenia,

4) dotacji i ofiarnoSci publicmej.

5) zodsetekbankowych ilokat

2. Wszelkie Srodki pienigzte, musz4 byC przechowl"wane v,ryNqcznie na koncie Klubu.

3. Klub prowadzi gospodarkg finansow4 zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami.

4. Uchwaly w sprawie nabywania, zbryania i obciqzania majqtku Klubu podejmuj e Zarzqd.

5. Do zawierania um6w, udzielania pehromocnictwa i skladania innych oSwiadpzerl woli w sprawach maj4tkowych
wymagane s4 podpisy dw6ch upowaztiony ch przez Zarz4d jego czlonk6w.

Rozdzial VI
Postanowienia kofcowe

$32

Uchwalg w sprawie zmiany statutu oraz uchwalg o rozwiqzaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie Czlonk6w kwalifikowan4
wigkszoSci4 glos6w - (dw6ch trzecich), przy obecnoSci, co najmniej polowy uprawnionych do glosowania.

$33

Podejmuj4c uchwalg oroztvi4zanitKlubu Walne Zebranie Czlonk6w okreSla spos6b jego likwidacji orazprzeznaczenie majqtku
Klubu.

$34

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie maj4 przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach i prawa
cywilnego ,'

Niniejszy statut zostal uchwalony na Walnym Zebraniu Czlonk6w w dniu 23.09.2015 r.

s TAI.j0 s, r,i, i) iloxvtrATOTVTE

Na podstawie art.4 ust.4 i7-ustawy zdnia25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.22014 r 715) oraz
g 5 rozporz4dzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 puidziernika 20ll r. w sprawie e cji klub6w
sportowych (Dz. rJ. z20ll r. Nr 243, poz. 1449) wpisano do ewidencji klub6w sportowych, nvi
stowarzyszef kultury fizycznej prowadzonej przez Starostg Swidnickiego klub sportowy pod

Swidnica z dniem 25.09.2015 r. ood numerem 88.
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