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Rozdział l
Nazrva, teren działania, siedzilra i charakter prawny

$1
lJcznior,vski

Klub Sporlowy ,,KORONIA" r'wany elaiej

,.Klubetn"

je st

StowarrySzęniem ZrzęszającYm uczniów, rodzicÓw, nattczycieli i s3,rnpatykórł,'

$2
1.

'I'erenem działania Klubu jest miasto, glTlina oraz powiat PABIANIlC]t]

2. SiedzibąKlubu są Pabianice.

s3

Klrib jest stowarryszeniem w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 ustar,vy cl kttltltl'zt-ł
fizvcznej i z tego tytułu pocllega ewidencji oraz posiacla osobowość pralł'ną

$4
1' Klub działa zgodnie Z ustawą o kulturze flz,yczne.i, LlStaWą i}rawo c
2.

stowarzyszer-ri ach oraz niniej srym statutem.
Klub moze byc cztronkiem okręgowych i regionalnyclr
cl raz o gó l r'l ci kraj o w y ch zw iązk o w s p ortcl wyc h.

$s
Klr-rb uŻywa pieczęci, godła, flagi, barw, odzrrak
zgodrrie z obowi'ęlj ącymi przepisarni.

i

złviązkow Spt}r1.i}vv.vctl

znacr-'kaw trrgarlizacy.irr;vcłl

Rozdział 2
Cel i Środki dz,iałanła

$ó
Celęm Klubujest:
1. Planowanie i organizorvanie pozalekc5,jnęgo Ż,ycia sporttru,ego uczltiórv.
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2. Angazowanie wszystkich uczlriów do róznoroelnycłr tbrlł ak1:,,lvriclśr;i
iuihowej, gier i zabasry dostos<rwanych do więku, stclpnia sprawt'ielśeii

zainteresowań sportowych.
3. LJezestniczenie w imprezach sptrrtowych orgatłizciwanycli na łbszarze
dzi,ilania samorządu terytorialnego i poza ninr.
4. Organizowanie zajęc sportowych dla ucznićlw szkoły w celtl wszcełistr0ffie$i_:
rclzwoju icłr sprawności fvycznej i umysłowej.
5. lJpowszechnianie właściwychpostaw w zakresie ochrony zdrolvia. lrigicn3,
ż3łcia codzienne ga oraz prornoci i zdrowi a"
6. organizorvanie działalrrościSpoftowej Ze szczegolnym uwzglęr1nieltietłl
{irnł<cji zctrowotnych.

]. organizowanie uczniom wszystkich klas róznorodnych
wspłiłzarł,odnictwasportowe go.

8. ltształtowanie pozytywrryclr cech charaktelru

i

1iłi'rn

clsołrorvośł:i*:i{.}lj!"Z*Z

ttczęstnictwo w reali'zacji zadań spottowyc-.h Klulru.
9. Promocja miasta Pabianic i Powiatu Pabianickiego.
i 0. Zapobieganie popfł,ez sporl agresji i patologii wśroddzieci i rnłi':tizicz-l,'.
1 l . Wyr'ownywanie SZanS dzięci z rodzinubogich na zrównt)Wazony rozw<ł.}.
12' organizowanie Zgrupowań sportowych araz clbozów wypoczynkorvych eiia
cełonkólv Klurbu.

$7
Klrib realizuje swoje zadania statutowe we współdz,iałanitl e el.vrekti-.ralł!
placówek ośrviatowych i sporlowych' rvładzarrri sanłoreąłlEr"wvltli
ciraz stow arzy szeniarr-r i kultu ry flzy cznej i związftarn i sporlowy m i
.

$8
l. Klub opiera swoją działalnośćprzede wszystkim

ira społec;łne:.jtrl*'łt:\ grł,iic!i

człorrków i działaczy oraz pomocy rodziców ucmiórł'.

2. Klub moze skupiać wokół siebie f-tnny' instytucje

i

osoby fizryczne

wy r ażajap.e wo lę wspi erania statu towej dzi ałalitościstrlwarzysreni a.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

$e
Członkowie Klubu dzielą się na:

a) ztvyczajnych,

b) wspierających.
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1.

Członkarni zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkoły" lodzice i
nauczyciele,ktorzy złoŻąpisemnądeklarację i zostaną przy|ęci pl"ztz Zarząd.

Klubu.
) N'fałoletni w wieku od 16 do l8 lat, którzy rnają ograniczoną zdolrrośćdo
czyntlości prawnych, mogą należęć do stowarzyszenia i korz-v_star1 z
czynnego i biernego prawa wyborczego, Z tym żę w skłacjzię 'Ą.tlrząlltl
ste;rvarzyszęnia większośćmLtSZą stanowić osoby o pełnej zdo]ności clcl
-).

cz;zitności prawnych.
IV{ałołetniponizej 16 lat mogą Z,a zgo,Ją przedstarvicieli ustarvor,vvch"
nalęzec do stou,arzyszenla, bez' prawa udziału w głosorvaniu na u,alnvclr
zebraniach członków oraz hęz k<>rzystania 7' CZ,Ynnęgo bierlreg* pra'.,Ą;.l
wyborczego do władz stowarzys zenia.

i

$n
Członkclrvie z,wyczajni rnają prawo dcl:
1" {'Jczestrlictwa w Walnycłr Zebrantach Klubu z biernyrn i czynłrynl prawelT'!
r,vyborczym, z zastrzeŻeniem $ 10 pkt 2-3.
Ż' Z$aszarńa propozycji iwniosków wobecwład,z' Klubu.
3" Llczestnictwa w zawodach i imprezach sportowvclr organizowatrych pr7.ęt,Klub.
4' Kor:rystania z wszelkich urządzęń Klubu lra zasadach okr'eślanyclr przez'Z'ar"ząt!

5'

Kh"rbu.

Korzystarria z irrnych uprawnień określonychprzęZ'Zarr,ąd Klubu.

s12
CzJonkami rvspieĘącyn'ri rrrogąbyć osoby firycn-rc i osoby ptawllę' ktilrr: potrłicraiil
celę Kllrbu, zostaną przyjęci przez, Zarząd zadęk|aru-ił,1 ponroc materialrro -

i

finansowądla Klubu.

s13
(-];.',ł

l.

onkirrł' i e ivsp i eraj ący rnaj ą prarvo do

:

LJczestrriczenta bezpośrednio lub prlprzez swoiclr elelegator.v \Ąi Waiłr1.ełr
Zębrarłiach Członkriw Klubu.
Ż" Zg}aszarria wrriosków i proporycji w,obelc rł'ładzKlrrbu.
3. Korzystania z innyclr uprar.vnien okręślonyclrprze7, Zarzącl Klulx-r.
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l

Dó obowiązkow członków zwylzajnych i wspierających nalezy:
l ' Branie cąlnnego udziału w działalnościKlirbr"r.
2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władzKlubu.
3' Godnę reprezentowanie barw Klubu.
4. Płacenię składek nazasadach ustalonychptzez Walne Zebranie L-złonkłil.;
Klrłbu.

$ls
f-'złorlkostwo w Klubie ustaje poprzęz
l. Dobroweilne wystąpienie zgłoszone na piśmiedo Zarządtl"
2" Skreśleniez listy czJonków uchw,lłąZarz,ądu w.przypadku:
a) unyślnęgonaruszenia postanowień staiufu.
b) nie brania udziafu w działalnościstatutowej Klubr-l przezr:kręs ! rol-łrr.
r:) działan ia na szkodę Klubu.
d) zalegania ze składkami zaokres 1 roku'
' Rozwitpanie się Klubu.
4" Od uchwał Zarządu o skreślęniuz listy członków prrysługuje w tenrrinie 30 clrri
3

odwołanie do Walnego Zebrania Członkórv Klubu, którego ucłrlvałir_iest
ostateczrla.

Rozdział 4
\Yładze Klubu

$t6
Władzami Klubu są:
Walne Zebranie CzłonkÓw Klul:u
2. Zarząd
- Komisja Rewizyjna
-1
1.

.

Kadencja władz trwa 4lata'
W5,bór r,vładz następuje w głosowarriu tajnyrn lub jawn_vln w zaleznłłśei clcJ
decyzji Walnego Zebrania Członków Klubu.
Uch wały wszystkich władz Klubu zapadają zvrykłą wi ększości ą głosti"lł,, cl ilc
pcistanowierria statutu nie stanowią inaczej.

S17

"'" I .r:'rr

1. Walne Zębranię Członków .jest najwyŻszą władzą Klubu

i

:

nroze by.,

zwy czalne lub nadzwy cz,ajne.
2. Walne Zebranie SprawozdawCZO - Wyborcze z,woĘwane iest przez Zarząd
raz na cztery lata.
3. Walne Zebranie Sprawozdawczę zwoĘwane jest prze'ZZarząd raz na rclk
4' Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołyłvanejest przezZarządKlrrbu:
a) z własnej inicjatywy,
b) na rłł"liosękKonlisj i Rewizyjnej.
c) na wniosek 1/3 ogófu członków Klubrl
Na'dzwycza1nę Walne Zebranię odbywa się nie póniej niz .,v tęrrtlirrie 3t] dni oci
złażęnia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad silrarł'ami' dia który,clr
zostałc; zwołane.

s

18

l. Do v'yłącznq kompetencji Walnego Zebrania Członków Klublr naleŻy,:
a) uchwalanie programów sportowej, organizacy.|ne.i i finansowei działalności
Klubu,
b) rozpatrywanie i prryjnowanie sprawozdańZarządu i Komisji Rervi;ryjne]'
c) uchwalanie na lvniosek Komisji Rewizyjnej abscllutorium dlaZarządrt Klrilru"
d) wybor Zarządu w składzie Prezes, Skarbnik i Sekretarz i Kornisji R.ewiz"v-ine,|,
e) ustalęnie wysokości i trybu płacerria składek członllorł'skiclr'
ł uchwalanię zmian statutu,
g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprar.vie skreśleniaz listy
członków'
h) podeimowanie uchwał w kwestii rozwtązania Klulrtr otaz przeznaczenia
iriaj ątku likwi dowanego Klubu,
i) rozpatryrvanie i rozstt'zyganie innych spraw 'uvniesion,r'ch poei obradr.
Walrrego Zębrania Członków Klubu, a niezastrzezonych do konlpetenc'ii
innych orgarrów.
2. Walne 'Z'ebranię Członkow Klubu jest prawomocnę w pienvszy-m tenłrinie prz.y
obecności' co najmniej 1 12 cz]onków uprawnionych do głosclwania, a w rlrugim
terrrrinie lrez wzgtrędu na liczbę obecrryclr, o ile tęnnin ten był podariy i,v zawiaclc_
mieniu.

W Walny'm Zebraniu Członkow Klubu mogą brać trdział z głosern cloradczyrn
o

soby zapr oszonę ptzez Zarząd.

3' Naclzwyczajne Walne Zębranie moze ociwołać czlonka Ć'arz'ądy lł-lłlfił_:lnisli
Relvizyjnej przed upĘwem kadencji władz i por.vołac w t'Lr nlicjsce innego

t9 '
'

I^

1..., .cąłoill*a Zarządu

lub Komisji Rewizyjnej na cZaS di:l Zrwczir'jnegc Walnegłl

Zebraliia' odwołanie moze nastąpić, jeżeli członek wyżej lvyrnienionęg{} t)rganLt
trię rł'.vkonuje przyjętych obowiązków, dzjała niezgodnie zę statutem bi1d;ł iv
inny sposob zawiódŁ zaufanię członków Klubu.

$le

l.

Zarząd Klubu składa się z 3 członków w1'bieranych przez' Walne Zębra;lie
Klubu w'tyrn Prezesa, SkarŁlnika i Sekretarza.
2" Zehrania Zarządu Klubu odbywają się w rrriarę potrzelr'v" t'li* tzarJziei iełlna&;
niż.ieden/pół roku
3' f}o waznclści uchwał Zarządu Kltrbu konięczna jest obecnalśc r:"ł na.ilrlni,qi ''1
członków 7'arzadl.

$20

Do zaclań Zarządu Klubu naLeży kięrowanie bieząca działalrrośc,iąKli-lłru rv
okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu' a w Szczegolncśei:
a) reprezęłrtowanie Klubu na zewnątrz i działanie w j.go imieniu,
b) wykonyrł,anię uchwał Walnego Z,ebrania Człorrków Klubu,
c) uchwalanie okresorvych planów działania ipreliminarry truclretclrł'yc}l.
d) powoĘwanie i rozwiązywanie komis|i problemowvclr.
e) priryjmowanie i skreślanieczłonkow,
{) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubr"r zgeldnie z ołrowiapl-riry;-vlłi

przepisami',
g) składanie sprawozdan

l.

z działaInoŚci Klubu.
$21

Komisia Rewizyjna jest organem kontrolującyrn całr:kształt cJziałalności

ttlubu.

Ż. Kolnisja Rewizyjrra składa się z 3 członków r.łybieranych przez Wi:lne

Zębranie Członków.
3. Do crytrnclściKomisji Rewiryjnej należy:
a) przęprowaclzanie o.kresowych korrtroli działalnościstatrttow,ej i tjnarrsorv*i
Klubu,
bj wydawanie zalęceń pokontrolrrych w przypadku stwięrdzeriia u*i:yni,:ń. w
działalności,określenie tenninów oraz sposobów ich usul'lięcia,
c) składanie sprawozdin z całokształtu swei działalnościna Waln3''ni Z*'hraniLl
Członków oraz stawianie wr'liosku o udzieleilię lub odintlr,ł'ę ueleił:i*nia
a

bsoli"rtorium ustępuj ącem u Zar ządo,wi,

d) składanie zastrzężeń w stosunku do projektowanych
e)

uclrwał'' postanowień i
przedsięwzięc Zarządu'.iezeli Komisja dcljdzie do wrrioskLl, że sp<ru'odu-ią one
lub mogą spowodować nieprawidłowościw działaniu Klubu,
występowanie
ządaniem zwołania Nadzlwycza|nego Walnego Zębrania
Członkólv, względnie
wrrioskiem
zwołanie posiedzenia Zarzc1du w
przypadkach stwierdzenia niezgodnych Z pł'awem lub Stat'rrtern bąelz istotn-vłni
interęsami Klubu działań Zarządu,

z

z

o

*22

W prrypac1ku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej - władzorn
tynr przysfuguie prawo dokooptowania nolvyclr członków spośrćrdczłonkórł
KlLrLlu. L'ic'zba osób dokooptowanych nie moze przekroczyc I13 pochodząr-ych
z w'yborlł.

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary
$23
1. Za akt;'wny udział w ręa|izacji zrldan
nagrody.

2.

Klubu prz}rznawane Są wl.'rózrrienia

Zasady oraz tryb przyznawanta wyróznień
uchwalatr y przez Zarząd Klub u

i

i

nagród okreśia regttłanrin

$24

1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał rvładz Klutru"

Zarząclc,wi
przy-sługuje - zgodnie
regulaminętn zaIwięrdzonyln prŻł'z Wa[n* Zębranic:
Członków Klubu - prawo wymierzania następujących kar:

z

a) upolnnienia,
b) nagany,
c) zarvieszenia W prawach członka na okręs do 6 nrięsięc,y,
d) wf'kluceenia
2" Od uchwały Zarządu o ukat"aniu, człclnkowi Klublł przysługuje pra\Ą/{)
odwołania się do Walnego Zębrania Członkclw Klubu w tenlinie 30 elni"
3. L]chwała WalnegoZębranja Członków Klubr-r o ukaraniu jest ostateczfia'
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Rozdział 6

r"l1

Majątek i fundusze Klubu

'

$2s

Na rnajątek Klubu składają się nieruchorności, ruchotrrości clraz furłłjusze:
a) składki członkowskie,
b) dotacje budzetowę naZadania zlecone,
c) darowizny, zapisy, spadki osob prawnych oraz,tizycznych,
di dcłchody z działalnoŚci Klubu,
*) clocłiody Zę sprzedazy majątku,
1.

łJ maiątęk,

$26

Dla wazności oświadczeń w zakresie

pralĄ/' podejnrelr,vani;l ';:<rbovvi;1":;łił
n:ająftowych oraz udzielenia pełnomocnictw wymagaile Są podpis"v liiłóci:
członktlw Zarządu w tym Prezesa. W sprawach niemajątkowycl-i clś"wiar-lezcr]l;l
woli składa jeden z człot:Jr.ów Zarządu.

Rozdział 7
Zmiana statrrtu i rozwiązanie się KIubu
$27

Zrniany statutu Klubu wymagają uohwały Walnego Zebrania KlLrLru poł1jęfu:.!
większoŚcią2l3 głosów przy obecności, co naimniej połowy t;pra}Yllionvci'l citl
głosowania.

$28

l.

Rclzwiązanie się Klubu moŻe nastąpić na podstarvie Llchr'uały Wal-neg''.
Zębrania Klubu podjętej większością2l3 głosów przy obecnośr:i, ł-:o ttajntrli*i
połowy uprawnionyclr do głosolł. ania.
2.. Uchwała o rozwiązaniv się Klubu okręślatryb likwidacii oraz cel, na "ja.ki r,lra
by

c prze'znaczony

rn aj
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