STATUT FKS „STAL” KRAŚNIK

STATUT
Fabrycznego Klubu Sportowego „STAL” Kraśnik w Kraśniku
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Fabryczny Klub Sportowy „STAL” Kraśnik. W skrócie FKS „STAL” Kraśnik i zwane jest dalej
Klubem.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraśnik. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
3. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami
kraju.
4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym celu
działania.
§2
1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieoznaczony.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.
2010.127.857 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989.20.104 z późn. zm.),
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003.96.873 z późn. zm.) oraz
niniejszego Statutu.
§3
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, działaczy, młodzieży, dzieci oraz rodziców. Do
prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§4

Godłem Klubu jest tarcza koloru niebieskiego z żółtą obramówką, na której w górnej części umieszczony jest napis FKS „STAL”
KRAŚNIK, poniżej napisu znajduje się znak graficzny łożyska tocznego, w którego środku naniesiony jest niebieski prostokąt z
żółtą obramówką z wpisanym rokiem założenia klubu. Wszystkie napisy i znaki graficzne umieszczone na tarczy są w kolorze
żółtym.
Barwami Klubu są kolory niebieski i żółty
Rozdział II
Cele i sposoby działania
§5
Celem Stowarzyszenia jest:
a) organizowanie i propagowanie piłki nożnej,
b) wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport,
c) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
d) prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej.
§6
1. Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele przez:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

prowadzenie profesjonalnych drużyn sportowych,
uczestnictwo w rozgrywkach mistrzowskich i towarzyskich,
organizowanie zawodów sportowych o charakterze masowym,
prowadzenie szkolenia i pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą,
nawiązywanie międzynarodowych kontaktów sportowych,
organizowanie wydarzeń o charakterze kulturalnym, oświatowym, edukacyjnym,
tworzenie odpowiednich warunków sprzyjających uprawianiu sportu,
opiekę nad dziećmi i młodzieżą szkolną,
współdziałanie z organizacjami społecznymi i gospodarczymi,
prowadzenie szkoleń oraz doskonalenie kadry trenerskiej,
wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych,
organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych.
prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, w
zakresie profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii
n) prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej z osobami niepełnosprawnymi
2. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną oraz odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, edukacji, kultury
fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki
3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
§7
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Dochód z tej działalności może być przeznaczony
wyłącznie na realizację celów statutowych.
Rozdział III
Członkostwo, prawa i obowiązki członków

§8
1.

Członkiem Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
§9

1.

Członkowie dzielą się na:
-

2.

zwyczajnych,
wspierających,
honorowych.

Członek zwyczajny z chwilą wyboru na członka honorowego przestaje być członkiem zwyczajnym.
§ 10
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:
a) złoży deklarację członkowską,
b) zostanie przyjęta przez Zarząd w formie uchwały podjętej w okresie do dwóch miesięcy od złożenia deklaracji.
c) jest aktualnie zawodnikiem klubu, zgłoszonym do rozgrywek
d) jest trenerem lub pracownikiem klubu
2. Małoletni mogą być członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia bez prawa do wybierania i bycia wybieranym.
3. Małoletni przed ukończeniem 16 roku życia mogą zostać członkami Stowarzyszenia wyłącznie za zgodą ich przedstawiciela
ustawowego.
§ 11
Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu oraz składania projektu uchwał,
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c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
d) korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia w sposób i na zasadach określonych przez Zarząd.
§ 12
1. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
a) przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminu i uchwał Stowarzyszenia,
b) czynne uczestnictwo w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia,
c) regularne opłacanie składek.
2. Wysokość składki członkowskiej określa raz w roku Zarząd Klubu.
3. Wysokość składki członkowskiej ustala się na okres jednego sezonu rozgrywkowego, który trwa od 1 lipca do 30 czerwca.
4. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Klubu może zwolnić członka z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 13
1.
2.
3.

Członkiem wspierającym może być osoba pełnoletnia, fizyczna, prawna, organizacja, instytucja, która złoży deklarację
pisemną za deklarując pomoc finansową czy inny rodzaj wspierania Klubu i zostanie przyjęta przez Zarząd.
Członek wspierający będący osobą prawną działa w Klubie przez upoważnionego przedstawiciela.
Członek wspierający może kandydować do władz Klubu
§ 14

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Klubu.
2. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek.
3. Nadanie godności członka honorowego następuje przez przyjęcie uchwały na Walnym Zgromadzeniu na wniosek Zarządu.
§ 15
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
b) skreślenia przez Zarząd z powodu uporczywego /3 miesiące/ nie płacenia składek
c) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz
Stowarzyszenia oraz zachowania przynoszącego ujmę Stowarzyszeniu i działaniu na jego szkodę,
d) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną.
2. Od uchwały o wykluczeniu i skreśleniu służy pisemny wniosek do Zarządu o ponowne rozpatrzenie sprawy.
3. Od decyzji podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
4. Zarówno wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, jak i odwołanie należy wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały
o wykluczeniu i skreśleniu lub decyzji podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy.
5. Decyzja w sprawie rozpatrzenia odwołania jest rozpatrywana na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
6. W głosowaniu w przedmiocie odwołania od decyzji o wykluczeniu lub skreśleniu, Członek, którego wniosek dotyczy, zostaje
wyłączony od udziału w głosowaniu.
7. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
8. Do czasu rozpatrzenia odwołania wnoszący jest zawieszony w prawach Członka Stowarzyszenia.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
§ 16
Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Członków
2) Zarząd Klubu,
3) Komisja Rewizyjna.
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§ 17
Walne Zebranie zbiera się przynajmniej raz na dwa lata i jest prawomocne przy obecności, co najmniej połowy członków Klubu.
Regulamin Walnego Zebrania może jednak przewidzieć jego odbycie w dwóch terminach, drugie o pół godziny później. Jeżeli w
komunikacie wyraźnie zapowiada się odbycie Walnego Zebrania w drugim terminie, uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą
większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków Klubu.
Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub minimum 1/3 liczby członków. Zarząd
Klubu jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie w ciągu 30-tu dni od otrzymania wniosku w tej sprawie. O terminie i miejscu
Walnego Zebrania Zarząd Klubu zawiadamia członka na 10 dni przed zebraniem komunikatem pisemnym na tablicy lub/i stronie
internetowej ogłoszeń Klubu.
§ 18
Walne Zebranie w pierwszej kolejności wybiera prezesa Klubu, a następnie Zarząd. Prezesa uważa się za wybranego wtedy, jeśli
otrzyma, co najmniej 50%+1 głosów obecnych na zebraniu. Natomiast Zarząd wybiera się zwykłą większością głosów.
§ 19
W Walnym Zebraniu uczestniczą członkowie Klubu lub delegaci w zależności od uchwały podjętej przez Zarząd Klubu.
§ 20
Wybory do wszystkich władz odbywają się przez głosowanie tajne. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie jawne.
§ 21
Kandydatem może być wyłącznie osoba uczestnicząca w Walnym Zebraniu lub osoba, która wyraziła zgodę na piśmie.
§ 21
Odwołanie prezesa i członków Zarządu odbywa się na takich samych zasadach jak wybór.
§ 23
Walne Zebranie Klubu ma za zadanie:
1) rozpatrzenia sprawozdania i ocena władz Klubu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium,
2) uchwalenie zmian statutu,
3) dokonanie wyboru władz,
4) uchwalenie ogólnego planu działalności Klubu,
5) podjęcie decyzji o rozwiązaniu Klubu,
6) nadanie honorowego członkostwa Klubu,
7) podjęcie decyzji w innych sprawach wniesionych przez władze Klubu i członków, niezastrzeżonych dla innych organów
Klubu,
8) podejmuje decyzje w sprawach nabywania i zbywania nieruchomości.
§ 24
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów za wyjątkiem uchwał zmiany statutu i rozwiązania Klubu, które
wymagają większości 2/3 głosów obecnych na zebraniu oraz wybór prezesa w trybie określonym w §19 statutu.
§ 25
Zarząd Klubu składa się z 5-ciu do 8-miu członków. Zarząd wybiera ze swojego grona wg wewnętrznego regulaminu 1-2 v-ce
prezesów, którzy stanowią prezydium Zarządu.
§26
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Zadania Zarządu Klubu:
1) ustala okresowe (roczne) plany działalności i budżetu Klubu,
2) realizuje uchwały Walnego Zebrania,
3) składa sprawozdania z działalności prze Walnym Zebraniem,
4) zarządza majątkiem i funduszem Klubu,
5) ustala wysokość wpisowego i składek członkowski,
6) do ważności uchwał Zarządu konieczna jest ważność 50%+1 jego członków,
9) wybiera prezydium,
10) decyduje w sprawach nabycia i utraty członkostwa,
11) podejmuje decyzje we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych w kompetencji innych władz Klubu.
§ 27
Komisja Rewizyjna składa się z 3-ch do 5-ci osób. Ze swojego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę, sekretarza,
wybieranych przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów.
§ 28
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola całokształtu działalności finansowej przynajmniej raz w roku,
2) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu o działalności Zarządu Klubu,
3) stawianie wniosków o udzielenie absolutorium w okresach sprawozdawczych.
§ 29
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu Klubu bez głosu stanowiącego.
§ 30
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
2. Zarząd i Komisja rewizyjna pracują na podstawie uchwalonych regulaminów określających organizację oraz sposób ich
funkcjonowania.
3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo
kooptacji spośród niewybranych członków Klubu. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 50% członków
pochodzących z wyboru.
4. Powołuje prezesa Klubu w razie jego rezygnacji do najbliższego Walnego Zebrania, powołanie to wymaga większości 2/3
głosów Zarządu Klubu.
5. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci więcej niż 50% członków pochodzących z wyboru Prezes Zarządu, a w razie
jego braku Vice – Prezes Zarządu, a w dalszej kolejności pozostali Członkowie Zarządu samodzielnie zwołują w terminie 30
dni, od dnia wystąpienia w/w okoliczności, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem przeprowadzenia wyborów
uzupełniających.
6. Kadencja osób wybranych zgodnie z procedurą opisaną w pkt 3 kończy się wraz z upływem 4 – letniej kadencji pozostałych
członków organu.
7. Członek Zarządu Klubu może otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonane w związku z pełnioną funkcją.
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 31
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Na fundusze składają się:
a) wpływy ze składek członkowskich,
b) dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
c) wpływy z działalności statutowej,
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d) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami.
2. Do ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków oraz dokumentów o charakterze
majątkowym wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym Prezesa i/lub Vice – Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział VI
Przepisy zmieniające i końcowe
§ 32
1.

2.
3.

Z wnioskiem o zmianę Statutu może wystąpić:
a) Zarząd,
b) 1/5 Członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Projekt nowego statutu lub projekt zmian należy przedstawić Członkom nie później niż na 7 dni przed Walnym
Zgromadzeniem, na którym ma być poddany pod obrady.
Statut i zmiany Statutu uchwala Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów.

§ 33
1. Stowarzyszenie może być zlikwidowane na podstawie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów
obecnych na Zgromadzeniu przy obecności przynajmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. Wniosek o likwidację może zgłosić 1/5 Członków zwyczajnych, władze Stowarzyszenia lub organ nadzorujący.
3. Likwidacja Stowarzyszenia może być przedmiotem Walnego Zgromadzenia jedynie wtedy, gdy sprawa ta została umieszczona
w porządku obrad.
4. Podejmując uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określi sposób przeprowadzenia likwidacji i
przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§ 34
W razie rozwiązania się Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorem Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu,
chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia postanowi inaczej.

§ 35
1.
2.

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Uchwalenie statutu nie wpływa na kadencję organów stowarzyszenia, która wygasa z upływem 4 – letniego okresu, na który
zostali powołani członkowie tych organów.
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