Statut FKS „STAL” Kraśnik – rok powstania klubu 1951

STATUT
FABRYCZNEGO KLUBU SPORTOWEGO „STAL” w KRAŚNIKU

Rozdział I
Nazwa, charakter prawny, teren działania, siedziba oraz cel i środki działania
§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Fabryczny Klub Sportowy „STAL” Kraśnik. W skrócie FKS
„STAL” Kraśnik i zwane jest dalej Klubem.
§ 2. Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawna. Jest
organizacją społeczna zajmująca się organizowaniem wychowania fizycznego i sportu.
§ 3. Klub działa zgodnie z porządkiem prawnym RP w tym z ustawą o kulturze fizycznej, prawem o
stowarzyszeniach i niniejszym statutem.
§ 4. Terenem działania Klubu jest miasto Kraśnik.
§ 5. Siedzibą Klubu jest Kraśnik.
§ 6. Klub może być członkiem innych organizacji, związków sportowych.
§ 7. Godłem Klubu jest sylwetka łożyska tocznego z napisem:FKS „STAL” Kraśnik. Barwami
Klubu są kolory niebieski-żółty.
§ 8. Celem Klubu jest organizowanie wychowania fizycznego i uprawiania sportu realizowanego
poprzez:
1) organizowanie sekcji sportowych drużyn w różnych dyscyplinach sportowych,
2) organizowanie szkoleń sportowych w postaci treningów, kursów i innych zajęć,
3) organizowanie zawodów i innych imprez sportowych, a także branie udziału w zawodach
i imprezach organizowanych przez inne powołane do tego organizacje,
4) podejmowanie działań w celu zabezpieczenia odpowiednich warunków do uprawiania
sportu w postaci funduszów, kadry trenersko-instruktorskiej, sprzętu sportowego itp.

Rozdział II
Członkowie Klubu – ich prawa i obowiązki
§ 9. Członkowie Klubu dzielą się na:
1) członków wspierających
2) członków zwyczajnych
3) członków honorowych
§ 10. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat lub po
ukończeniu 16-tu lat życia za zgodą rodziców, jeżeli:
1) wniesie do Zarządu Klubu pisemną deklarację
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2) uiści wpisowe
3) zostanie przyjęta przez Zarząd
§ 11.1. 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 .
2. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Klubie przez upoważnionego
przedstawiciela.
§ 12. Członek wspierający może kandydować do władz Klubu
§ 13. Tytuł Członka Honorowego Klubu nadawany jest przez Walne Zebranie osobom
posiadającym duże zasługi dla Klubu.
§ 14. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał Zarządu Klubu,
2) regularne płacenie składek członkowskich,
3) branie udziału w pracach Klubu.
§ 15. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) uczestniczenia w ogólnych zebraniach Klubu,
2) wybierania i odwoływania wszystkich władz Klubu oraz być wybieranym do tych władz, z
tym, że skład Zarządu stanowią osoby pełnoletnie,
3) występowania z wnioskami i postulatami do władz Klubu,
4) reprezentowanie barw Klubu w zawodach i imprezach sportowych oraz noszenia odznaki
Klubu.
§ 16.1. Członkostwo Klubu ustaje wskutek:
1. śmieci członka,
2. wykluczenia z Klubu decyzją Zarządu, która może nastąpić w przypadku:
a) działania na szkodę Klubu,
b) nieprzestrzeganie postanowień statutu,
c) nieopłacanie składek członkowski przez okres 3-ch miesięcy,
2. Wykluczeni członkowie maja prawo do odwołania się do Walnego Zebrania.
§ 17. Członkowie Klubu za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków mogą być wyróżniani:
1) dyplomem,
2) pochwałą pisemna,
3) nagrodą pieniężną.
§ 18. Za nieprzestrzeganie statutu, uchwał i decyzji władz Klubu mogą być nakładane kary takie
jak:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) wykluczenie z Klubu.
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ROZDZIAŁ III
WŁADZE KLUBU

§ 19.1. Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Członków
2) Zarząd Klubu,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz trwa 4 lata.
§ 20.1. 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.
2.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 Wlanego Zebrania Zarząd
Klubu zawiadamia członka na 10 dni przed zebraniem komunikatem pisemnym na tablicy ogłoszeń
Klubu.
§ 21. 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.
§ 22. W Walnym Zebraniu uczestniczą członkowie Klubu lub delegaci w zależności od uchwały
podjętej przez Zarząd Klubu.
§ 23. Wybory do wszystkich władz odbywają się przez głosowanie tajne. Zgromadzeni mogą
uchwalić głosowanie jawne.
§ 24. Kandydatem może być wyłącznie osoba uczestnicząca w Walnym Zebraniu lub osoba, która
wyraziła zgodę na piśmie.
§ 25. Odwołanie prezesa i członków Zarządu odbywa się na takich samych zasadach jak wybór.
§ 26.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) podjecie decyzji w innych sprawach wniesionych przez władze Klubu i członków, nie
zastrzeżonych dla innych organów Klubu,
8) podejmuje decyzje w sprawach nabywania i zbywania nieruchomości.
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§ 27. 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 § 21 statutu.
§ 28. Zarząd Klubu składa się z 5-ciu do 8-miu członków. Zarząd wybiera ze swojego grona wg
wewnętrznego regulaminu 1-2 v-ce prezesów, skarbnika, którzy stanowią prezydium Zarządu.
§29. 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,
7) powołuje prezesa Klubu w razie jego rezygnacji do najbliższego Walnego Zebrania,
powołanie to wymaga większości 2/3 głosów Zarządu Klubu,
8) powołuje członka zarządu w miejsce ustępującego w ilości nie większej niż 50% członków
Zarządu pochodzących z wyboru,
9) wybiera prezydium,
10) decyduje w sprawach nabycia i utraty członkostwa,
11) podejmuje decyzje we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych w kompetencji innych
władz Klubu.
§ 30. 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.
§ 31. 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.
§ 32.Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu Klubu
bez głosu stanowiącego.

Rozdział IV
Sekcje sportowe Klubu
§ 33. Zarząd Klubu w celu realizacji zobowiązań statutowych oraz stwarzania większych
możliwości uprawiania różnych dyscyplin sportowych, tworzy sekcje Klubu.
§ 34, Działalnością sekcji kieruje Zespół składający się od 5-ciu do 7-miu członów wybranych za
zebraniu ogólnym sekcji.
§ 35. Do kompetencji Zespołu należy:
1) kierowanie działalnością sekcji,
2) składanie sprawozdań z działalności przed Zarządem Klubu,
3) podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji wyższych władz
Klubu.
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Rozdział V
Fundusze i majątek Klubu
§ 36. Majątek Klubu stanowią:
1) ruchomości,
2) nieruchomości
3) prawa,
4) gotówka,
5) papiery wartościowe.
§ 37.1.Fundusze Klubu tworzone są z:
1) składek członkowski,
2) darowizn, zapisów, dotacji
3) dochodów z zawodów i imprez sportowych,
4) dochodów z prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej itp.
2. Do zaciągania zobowiązań w imieniu Klubu, a także podpisywanie wszelkiego rodzaju
dokumentów dotyczących spraw finansowych i gospodarczych upoważnia się: prezesa lub
v-ce prezesów oraz skarbnika.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie klubu
§ 38. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na mocy uchwały podjętej przez Walne Zebranie
większością 2/3 głosów, członków obecnych na zebraniu. Każdy członek musi być powiadomiony
na piśmie na 30 dni prze zebraniem, na którym będzie rozpatrywany ten wniosek.
§ 39. Uchwała Walnego Zebrania o rozwiązaniu Klubu wyznacza likwidatora, określa sposób
likwidacji i cel na jaki zostanie przeznaczony majątek zlikwidowanego Klubu.
§ 40. Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania podjęta większością 2/3
głosów członków obecnych na zebraniu.
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