Statut
Kostrzyńskiego Klubu Sportów Wodnych

Rozdział pierwszy
Postanowienia ogólne
§1
Kostrzyński Klub Sportów Wodnych zwany dalej Stowarzyszeniem jest organizacją
zarejestrowaną i posiada osobowość prawną, działa na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia
1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104).
§2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczególności Miasto Kostrzyn nad Odrą.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kostrzyn nad Odrą.
3. Stowarzyszenie

wykonuje

cele

statutowe w

imieniu

własnym

i

na

własną

odpowiedzialność.
4. Stowarzyszenie posiada własny znak graficzny (logo) oraz pieczęć

i używa ich na

zasadach określonych przepisami szczegółowymi.
§3
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków. Do prowadzenia
swych spraw może zatrudniać pracowników.
§4
Stowarzyszenie współpracuje z organami administracji państwowej i samorządowej, w
szczególności z MOSiR w Kostrzynie nad Odrą. Stowarzyszenie może być także członkiem
krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
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Rozdział drugi
Cele i sposoby działania
§5
Celem Stowarzyszenia jest :
1. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród ogółu społeczeństwa, w szczególności w
środowisku dzieci i młodzieży
2. Wspieranie działań zmierzających do rozwoju i popularyzacji turystyki i rekreacji,
utrzymania walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz ochrony dziedzictwa
kulturowego.
3. Podnoszenie kwalifikacji wodniackich i krajoznawczych Członków Stowarzyszenia.
§6
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
1. inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie rozwoju kultury fizycznej w
szczególności aktywności ruchowej i wypoczynku na wodzie,
2. nawiązywanie współpracy z innymi stowarzyszeniami i organizacjami krajowymi i
zagranicznymi o zbliżonych i podobnych celach,
3. prowadzenie działalności popularyzującej sport i turystykę poprzez organizację imprez
oraz szkoleń dla członków stowarzyszenia a także osób nie zrzeszonych i początkujących,
w szczególności dzieci i młodzieży.
4. tworzenie opisów tras i szlaków kajakowych oraz infrastruktury turystycznej.

Rozdział trzeci
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§7
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
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o Zwyczajnych
o Wspierających
o Honorowych

§8

Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do
stowarzyszenia, bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz
stowarzyszenia. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat mogą należeć do stowarzyszenia i
korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego.,
§9
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, pragnąca wnieść swój wkład pracy
społecznej w realizację celów i zadań Stowarzyszenia. Członków zwyczajnych przyjmuje
Zarząd Stowarzyszenia na podstawie zgłoszenia i pisemnej deklaracji.
2. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.

Osoba

prawna

działa

w

Stowarzyszeniu

poprzez

swojego

przedstawiciela. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie
pisemnej deklaracji zainteresowanych osób.
3. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła
wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkowie Honorowi
przyjmowani są przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. Status
Członka Honorowego może być przyznawany pośmiertnie Członkom Zwyczajnym i
Wspierającym w uznaniu za zasługi na rzecz Stowarzyszenia.
§ 10
Członkowie Zwyczajni mają prawo:
1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, zgodnie z
wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Stowarzyszeniu,
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3. udziału w zebraniach, szkoleniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
§ 11
Członkowie Zwyczajni mają obowiązek:
1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i pomocy w realizacji jego celów,
2. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3. regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości i terminie uchwalonym przez
Walne Zgromadzenie Członków.
§ 12
Członkowie Wspierający i Honorowi nie posiadają prawa wyborczego, mogą jednak brać
udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają
takie prawa jak Członkowie Zwyczajni.
§ 13
Członkowie Honorowi oraz Wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 14
Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
2. wykluczenia przez Zarząd:


z powodu łamania statutu i nie przestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,



z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,



z powodu nie płacenia składek przynajmniej przez rok,

3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
4. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
§ 15
Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet Członków Stowarzyszenia, lub
pozbawienia

członkostwa,

zainteresowanemu

przysługuje

odwołanie

do

Walnego

Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.
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Rozdział czwarty
Władze Stowarzyszenia
§ 16
Władzami Stowarzyszenia są:
o Walne Zgromadzenie Członków
o Zarząd
o Komisja Rewizyjna
§ 17
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa
się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów podczas Walnego Zgromadzenia
Członków. Wybory są ważne przy obecności co najmniej połowy składu (kworum).
§ 18
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów. Do ważności uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej wymagana jest
obecność co najmniej połowy składu (kworum).
§ 19
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
§ 20
Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako
sprawozdawcze, i co dwa lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając
członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14
dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków. Jeśli na zebraniu nie ma
wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu
miesiąca od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Członków.
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2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane przez Zarząd z
jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3
ogólnej liczby Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, zawiadamiając członków o
jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 21 dni przed
terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
§ 21
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2. uchwalanie zmian Statutu,
3. wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia,
4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia,
6. podejmowanie uchwał w sprawie nadania godności Członka Honorowego,
7. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia lub
jego władze,
8. rozpatrywanie odwołań od uchwał władz Stowarzyszenia,
9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
10. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady Walnego Zgromadzenia.
§ 22
Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zgromadzenia Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Zarząd
składa się z 5 osób - Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i 2 Członków.
§ 23
Wybory władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym. Spośród zgłoszonych
kandydatur Walne Zgromadzenie Członków wybiera Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika oraz 2
Członków. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.
§ 24
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
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§ 25
Do kompetencji Zarządu należą:
1. realizacja statutowych celów Stowarzyszenia,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5. podejmowanie uchwał o nabywaniu i zbywaniu majątku Stowarzyszenia,
6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
8. przyjmowanie i skreślanie Członków.
§ 26
W razie zmniejszenia liczby członków Zarządu uzupełnianie składu następuje w drodze
wyborów (jak w § 23) na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.
§ 27
Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób - Przewodniczącego, Zastępcy oraz
Sekretarza.
§ 28
Wybór Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym. Spośród zgłoszonych
kandydatur Walne Zgromadzenie Członków wybiera Przewodniczącego, Zastępcę oraz
Sekretarza.
§ 29
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności Zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem działalności
finansowo-gospodarczej i możliwością żądania wyjaśnień od Zarządu,
2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz
zebrania Zarządu,
4. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
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§ 30
W razie zmniejszenia liczby członków Komisji Rewizyjnej uzupełnianie składu następuje w
drodze wyborów (jak w § 28) na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.

Rozdział piaty
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 31
Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1. ze składek członkowskich,
2. darowizn, spadków, zapisów,
3. dotacji i ofiarności publicznej,
4. dochodów z majątku Stowarzyszenia.

§ 32
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
§ 33
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w
szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch Członków Zarządu.

Rozdział szósty
Postanowienia końcowe
§ 34
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje
Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – 2/3, w obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
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§ 35
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§ 36
Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
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