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STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „ORBITEK” 

DZIAŁAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH  

W STRASZĘCINIE  
 

Rozdział I 

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 

 

§1 

Uczniowski Klub Sportowy „ORBITEK” w Straszęcinie zwany dalej „Klubem Sportowym” 

jest stowarzyszeniem kultury fizycznej, działającej na podstawie ustawy Prawo 

o stowarzyszeniach , ustawy o kulturze fizycznej, ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, ustawy o systemie oświaty oraz niniejszego statutu. 

 

§ 2 

Klub Sportowy  jest powszechną organizacją działającą w zakresie sportu, rekreacji 

i turystyki na rzecz dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. 

 

§ 3 

Klub Sportowy działa na terenie całego kraju, a siedzibą władz jest Straszęcin. Zrzesza 

uczniów tej placówki oraz inne osoby zainteresowane działalnością UKS. 

 

§4  

Klub Sportowy posiada osobowość prawną. 

 

§5  

 

 Klub Sportowy może być członkiem innych organizacji i stowarzyszeń zainteresowanych 

rozwojem sportu, rekreacji i turystyki, korzystając z uprawnień wynikających z ich statutów 

oraz obowiązujących przepisów prawnych. 

 

O przystąpieniu  Klubu Sportowego do innych organizacji i stowarzyszeń oraz o wystąpieniu  

z nich, decyduje Zarząd Klubu. 

 

§6 

Klub Sportowy używa pieczęci, znaku, barw i odznak organizacyjnych z zachowaniem w tym 

zakresie przepisów i zasad. 

 

Rozdział II 

Cel statutowy i sposoby jego realizacji. 

 

§ 7 

Celem działania  Klubu Sportowego jest dbanie o prawidłowy rozwój psychofizyczny  

i zdrowie, w szczególności członków Klubu uczestników imprez organizowanych przez klub 

w tym dzieci, młodzież i niepełnosprawnych poprzez : 

1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu 

o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną 

rodziców i sympatyków klubu , 

2. Współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi, oświatowymi i szkołami 

istniejącymi na terenie działania Klubu Sportowego, we współdziałaniu z Dyrektorem 

Szkoły i Radą Rodziców. 
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3. Angażowanie wszystkie chętne  dzieci do różnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw 

dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowania na obszarze działania 

klubu sportowego działającego przy Zespole Szkół w Straszęcinie . 

4. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze powiatu dębickiego 

i poza nim. 

5. Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w celu wszechstronnego rozwoju 

ich sprawności fizycznej i umysłowej, 

6. Organizowanie dzieciom i młodzieży różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, 

7. Rozwój różnych dyscyplin i zainteresowań sportowych, oraz stałe podnoszenie poziomu 

sportowego. 

8. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo 

w realizacji zadań sportowych klubu, 

9. Współudział w dbałości o zdrowie, rozwój fizyczny i duchowy młodzieży. 

10. Czynny udział w kulturalnym, gospodarczym i społecznym rozwoju kraju. 

11. Uczestniczenie w ochronie przyrody, krajobrazu, zabytków kultury i naturalnego 

środowiska człowieka. 

12. Popularyzacja zasad aktywnego wypoczynku oraz zasad fair play, 

13. Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi w celu zabezpieczenia środków 

finansowych, 

14. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego. 

15. Udzielanie pomocy i ochrony praw swoim członkom. 

 

§  8  

Dla osiągnięcia swojego celu Klub Sportowy podejmuje następujące działania: 

1. Propaguje rozwój sportu i turystyki zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, 

2. Organizuje i współorganizuje zawody oraz imprezy rekreacyjne, sportowe, turystyczne 

i krajoznawcze dla swoich członków oraz w środowisku, jak również bierze udział 

w imprezach sportowych i turystycznych organizowanych przez organy państwowe 

i samorządowe, a także przez inne organizacje na terenie całego kraju, 

3. Propaguje piękno kraju oraz zapoznaje z jego dorobkiem kulturalnym i społeczno-

gospodarczym 

4. Współdziała w zakresie ochrony przyrody, krajobrazu i zabytków kultury, 

5. Stwarza możliwość dzieciom i młodzieży podnoszenia ich poziomu sportowego, 

6. Organizuje : 

- kursy, konferencje, seminaria na których szkoli, kadrę działaczy, organizatorów, 

instruktorów, sędziów i zawodników dla potrzeb sportu, rekreacji i turystyki,. 

- kolonie, obozy  i inne formy wypoczynku z programem sportowo-rekreacyjnym, 

7. Uczestniczy w  sportowej rywalizacji w systemie zawodów i imprez sportowych, 

organizowanych przez  inne organizacje i związki sportowe, 

8. Inicjuje, organizuje i prowadzi działalność dochodową oraz statutowo-usługową 

z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów, 

9. Propaguje i organizuje rozwój sportu, rekreacji i turystyki na terenie gminy, 

10. Rozwija działalność w zakresie budownictwa, remontów i konserwacji  urządzeń 

sportowych i turystycznych, 

11. Współdziała w zakresie wychowania fizycznego, sportu i turystyki z organami 

państwowymi i samorządowymi oraz z właściwymi instytucjami i organizacjami, 

12. Podejmuje inne przedsięwzięcia zgodnie z prawem w ramach statutowej działalności, 

jakie okażą się niezbędne dla rozwoju sportu, rekreacji i turystyki, 

13. Wykonuje zadania zlecone w zakresie działalności sportowej prowadzonej przez klub, 

w ramach otrzymywanych na ten cel środków finansowych, 
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14. Prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

15. Prowadzi działalność przewidzianą w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, 29 maja 2003 r.) 

 

§  9  

1. Klub Sportowy opiera swoją działalność na społecznej aktywności  członków 

i sympatyków. Dla  realizacji podejmowanych działań  Klub Sportowy może zatrudnić 

pracowników. 

 

§ 10  

1. Klub Sportowy może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności 

gospodarczej Klubu służy wyłącznie do realizacji celów statutowych i nie mogą być 

przeznaczone do podziału między jego członków . 

 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

1. Członkami Klubu Sportowego mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Klubu Sportowego 

 

§ 11 

Członkowie Klubu Sportowego, dzielą się na: 

1. Członków zwyczajnych, 

2. Członków wspierających, 

3. Członków honorowych. 

 

§ 1 2  

1. Członkami zwyczajnymi  Klubu Sportowego mogą być osoby fizyczne, posiadające 

pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawione praw publicznych, akceptujące 

cele statutowe klubu.  

2. Małoletni w wieku 16- 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności 

prawnych, mogą należeć do Klubu Sportowego i korzystać z czynnego i biernego 

prawa wyborczego, z tym, że w składzie Zarządu Klubu większość muszą stanowić 

osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. 

3. Małoletni poniżej 16 lat mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do Klubu 

Sportowego bez prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach oraz prawa 

korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu. 

4. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje w drodze uchwały Zarządu Klubu na 

podstawie pisemnej deklaracji i opłaceniu składek. 

5. Rejestr członków zwyczajnych prowadzi Zarząd Klubu. 

 

§13 

Członkowie zwyczajni mają prawo: 

1. Uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z biernym i czynnym prawem 

wyborczym. 

2. Brać czynny udział w zawodach oraz imprezach rekreacyjnych, sportowych 

i turystycznych . 

3. Uczestniczyć w szkoleniach i kursach organizowanych przez Klub Sportowy. 



 4 

4. Zgłaszać opinie postulaty i wnioski pod adresem władz Klubu Sportowego, oceniać ich 

działalność 

5. Korzystać z urządzeń i sprzętu sportowo-turystycznego Klubu Sportowego, a na 

zasadach określonych przez Zarząd Klubu. 

6. Noszenia odznaki organizacyjnej. 

7. Otrzymywać od władz  Klubu Sportowego pomocy w zakresie realizacji statutowych 

zadań. 

8. Korzystać z innych uprawnień wynikających ze statutu i działalności Klubu 

Sportowego . 

9. Zaskarżenia do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Klubu o skreśleniu z listy 

członków. 

 

§14 

Członkowie zwyczajni korzystają z przysługujących im praw określonych w § 12 za 

pośrednictwem swoich przedstawicieli. 

 

§15 

Do obowiązków członków zwyczajnych należy w szczególności: 

1. Aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Klubu Sportowego 

2. Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał i władz Klubu Sportowego . 

3. Regularne opłacanie składek członkowskich. 

4. Branie czynnego udziału w działalności  Klubu Sportowego , a zwłaszcza w zawodach 

i imprezach rekreacyjnych, sportowych i turystycznych. 

5. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego. 

6. Poszanowanie majątku i dobrego imienia Klubu. 

7. Podnoszenie poziomu sportowego i kulturalnego. 

8. Godne reprezentowanie barw Klubu Sportowego. 

 

§16 

1. Członkami wspierającymi Klubu Sportowego może być osoba fizyczna, lub prawna 

zainteresowana działalnością Klubu, która zdeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, 

lub rzeczową. Osoba prawna działa w Klubie przez swojego przedstawiciela. 

2. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje w drodze uchwały Zarządu Klubu na 

podstawie pisemnej deklaracji. 

 

§17 

Członkowie wspierający mają prawo: 

1. Brać udział poprzez swoich przedstawicieli z głosem doradczym w Walnych Zebraniach 

Klubu. 

2. Zgłaszać opinie, postulaty i wnioski do władz  Klubu Sportowego oraz oceniać ich 

działalność. 

3. Korzystać z rekomendacji i opinii Klubu Sportowego. 

4. Brać udział w pracach statutowych władz Klubu Sportowego z głosem doradczym. 

5. Korzystać z innych uprawnień wynikających ze statutu i z działalności Klubu Sportowego. 

 

§18 

Do obowiązków członków wspierających należy: 

1. Regularne deklarowane wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe działalności 

statutowej Klubu Sportowego, wynikające ze złożonej deklaracji. 

2. Przestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu Sportowego. 
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§19 

1. Członkami honorowymi Klubu Sportowego  mogą być osoby fizyczne, które wniosły 

wybitny wkład w rozwój idei klubu, lub w inny szczególny sposób wniosły zasługi dla klubu. 

2. Godność członka honorowego jest nadawana przez Walne Zebranie Członków Klubu na 

wniosek Zarządu na podstawie ustalonego regulaminu. 

3. Pozbawienie godności członka honorowego Klubu Sportowego zapada kwalifikowaną 

większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu Członków. 

 

§ 20 

1. Członkowie honorowi mają prawo do: 

a) udziału w Walnym Zebraniu Członków Klubu Sportowego z głosem doradczym. 

b) udziału w organizowanych przez Klubu Sportowego imprezach i zawodach jako 

honorowi goście. 

c) korzystania z uprawnień określonych regulaminem nadawania członka  honorowego. 

2. Do obowiązków członków honorowych należy przestrzeganie postanowień statutu Klubu 

Sportowego . 

3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich. 

 

§21 

1. Członkostwo w Klubie Sportowym ustaje na wskutek: 

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu Sportowego zgłoszonej na piśmie 

Zarządowi, 

b) skreślenie z listy członków, w razie nie uczestniczenia w realizacji zadań statutowych 

Klubu Sportowego  lub nie płacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż jeden 

rok, 

c) pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władzy klubu Sportowego, 

która nadała członkostwo, 

d) wykluczenia z Klubu Sportowego na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu 

powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych, 

e) wykluczenia z powodu naruszenia postanowień  Statutu i uchwał władz Klubu, 

f) śmierci członka, lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego. 

g) rozwiązania Klubu Sportowego. 

2. Uchwałę o ustaniu członkostwa podejmuje Zarząd Klubu. 

 

Rozdział IV 

Władze Klubu Sportowego 

 

§ 22 

1. Władzami Klubu Sportowego są: 

a) Walne Zebranie Członków, 

b) Zarząd Klubu 

c) Komisja Rewizyjna Klubu Sportowego. 

2. Kadencja władz trwa 4 lata. 

3. Władze Klubu Sportowego pochodzą z wyboru, które odbywają się w głosowaniu tajnym 

lub jawnym, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Walne Zebranie Klubu. Wybór 

władz następuje spośród nieograniczonej liczby członków. 

4. Członkowie władz pełnią swoje funkcje honorowo,  

5. W przypadku zmniejszenia stanu osobowego – Zarząd Klubu oraz Komisji Rewizyjnej 

przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 

członków pochodzących z wyboru. 
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§ 23 

Jeżeli szczegółowe przepisy statutu nie stanowią inaczej wszystkie uchwały władz Klubu 

Sportowego zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana 

jest obecność, co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania. W razie równej ilości 

głosów rozstrzyga głos Prezesa. 

 

Walne Zebranie Członków Klubu 

 

§ 24 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu Sportowego, 

2. Walne Zebranie Członków  może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

3. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku. 

4. Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków   jest zwoływane, co 4 lata przez 

Zarząd Klubu, przy czym termin, miejsce i porządek obrad powinien być podany do 

wiadomości Członkom nie później niż 14 dni przed datą Zebrania. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków   może się odbyć w każdym czasie i jest 

zwoływane przez Zarząd Klubu : 

- z własnej inicjatywy, 

- na wniosek Komisji Rewizyjnej,  

- na umotywowany wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych. 

6. Nadzwyczajny Walne Zebranie Członków jest zwoływane najpóźniej w terminie 3 

miesięcy od dnia otrzymania wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których 

został zwołany. 

7. Postanowienia ust. 3 mają odpowiednie zastosowanie. 

 

§25 

1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

a) z głosem stanowiącym — członkowie zwyczajni i małoletni zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 

ustawy o stowarzyszeniach, 

b) z głosem doradczym - osoby posiadające godność członka honorowego, 

przedstawiciele członków wspierających oraz osoby zaproszone przez Zarząd Klubu. 

 

§26 

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności: 

a) uchwalanie statutu Klubu Sportowego i dokonywanie jego zmian, 

b) ustalanie kierunków i programów działalności Klubu Sportowego, 

c) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej oraz 

dokonywanie oceny całokształtu działalności Klubu Sportowego, 

d) udzielanie absolutorium ustępującej Zarządowi Klubu, 

e) wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej, 

f) wybór prezesa Klubu Sportowego, który wchodzi w skład Zarządu Klubu, 

g) wybór przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej Klubu, który wchodzi  w skład tej 

Komisji, 

h) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd Klubu, Komisję 

Rewizyjną lub delegatów, 

i) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania  Klubu Sportowego i przeznaczenia 

jego majątku, 

j) tworzenie sekcji i zatwierdzanie ich regulaminów. 

 

 



 7 

ZARZĄD KLUBU SPORTOWEGO 

 

§27 

1. Zarząd Klubu Sportowego składa się z 5 - 9 osób. 

2. Liczbę członków Zarządu Klubu ustala każdorazowo Walne Zebranie. 

 

§28 

1. Zarząd Klubu jest najwyższą władzą Klubu Sportowego między Zebraniami  i kieruje 

jego bieżącą działalnością. Zarząd Klubu działa kolegialnie. 

2. Do kompetencji Zarządu Klubu należą czynności nie zastrzeżone dla innych organów 

klubu, a w szczególności: 

a) reprezentowanie Klubu Sportowego  na zewnątrz, 

b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, 

c) planowanie i kierowanie całokształtem działalności Klubu Sportowego, 

d) uchwalenie budżetu i kalendarza imprez oraz zatwierdzanie sprawozdań Klubu 

Sportowego, 

e) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu, 

f) uchwalanie wysokości składek członkowskich i innych obciążeń członków zwyczajnych  

Klubu Sportowego , 

g) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu Sportowego , 

h) powoływanie osób na stanowiska urzędujących członków Zarządu Klubu oraz określenie 

zakresu ich uprawnień i obowiązków, 

i) powoływanie - w miarę potrzeb - komisji, dla realizacji statutowego celu Klubu 

Sportowego oraz ustalenie ich składów osobowych, 

j) sprawowanie nadzoru nad działalnością organizacji członkowskich, ich ocena, udzielanie 

im pomocy oraz koordynowanie ich działalności, 

k) zaciąganie zobowiązań w imieniu Klubu Sportowego zatwierdzonego budżetu, 

l) uchwalenie regulaminu organizacyjnego Klubu Sportowego , 

m) decydowania o innych sprawach mających znaczenie dla funkcjonowania Klubu 

Sportowego i jego rozwoju, nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Klubu i  

Komisji Rewizyjnej, 

3. Zarząd Klubu wybiera ze swojego grona dwóch v-ce prezesów, sekretarza i skarbnika, 

którzy wraz z Prezesem  Klubu Sportowego tworzą Zarząd Klubu 

4. W razie ustąpienia Prezesa  Klubu Sportowego przed upływem kadencji, Zarząd Klubu 

wybiera ze swojego grona nowego Prezesa Klubu. 

5. Organizację i tryb pracy Zarządu Klubu określa regulamin, o którym mowa 

w ust. 2 pkt. 13. 

6. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. 

7. Postanowienia w § 29 ust. 3 mają odpowiednie zastosowanie. 

 

§29 

W razie naruszenia przez organizacje będące członkami zwyczajnymi Klubu Sportowego 

postanowień niniejszego statutu lub uchwał Walnego Zebrania, Zarządowi Klubu przysługuje 

stosownie do okoliczności prawo: 

a) zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądania ich usunięcia w określonym 

terminie, 

b) żądanie uchylenia uchwały władz członka, 

c) uchylenie uchwały władz członka, 

d) odmówienie udzielenia pomocy organizacyjnej lub innego wsparcia. 
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KOMISJA REWIZYJNA 

 

§30 

1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontrolnym Uczniowskiego Klubu 

Sportowego. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków wybranych przez Walne Zebranie 

Klubu. 

3. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie Klubu, 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród swojego grona Przewodniczącego, 

Zastępcę i Sekretarza. 

5. W razie ustąpienia przewodniczącego Komisji przed upływem kadencji, Komisja 

Rewizyjna wybiera ze swego grona nowego przewodniczącego, 

6. Posiedzenia  Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy 

w roku, zgodnie z uchwalonym przez nią regulaminem. 

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach władz Zarządu 

Klubu. 

 

§31 

1. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić delegaci; 

a) będący pracownikami Zarządu Klubu Sportowego, 

b) członkowie Zarządu Klubu (organ zarządzający) ani osoby pozostające z nimi w stosunku 

podległości  służbowej z tytułu zatrudnienia, 

c) osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej. 

2. Członkowie  Komisji Rewizyjnej mogą otrzymać z tytułu pełnienia funkcji wyłącznie 

zwrot uzasadnionych kosztów. 

 

§32 

1. Do kompetencji  Komisji Rewizyjnej należy: 

a) przeprowadzenie okresowych kontroli statutowej i finansowej działalności Klubu 

Sportowego oraz występowania z wnioskami pokontrolnymi, 

b) ocena we własnym zakresie lub przy pomocy biegłych działalności Klubu Sportowego , 

c) żądanie od Zarządu Klubu wyjaśnień dotyczących jej działalności, 

d) określenie terminów i sposobów usunięcia stwierdzonych w toku kontroli 

nieprawidłowości, 

e) inspirowanie działalności komisji rewizyjnych organizacji będących członkami 

zwyczajnymi Klubu Sportowego, 

f) składanie Walnemu Zebraniu Klubu sprawozdania ze swojej działalności oraz 

występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu, do czego 

posiada wyłączne prawo. 

g) Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie 

wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, obowiązków także prawo 

zwołania posiedzenia Zarządu. 

h) Zwołania Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie, 

lub trybie ustalonym w Statucie. 

2. Szczegółowy zakres działania oraz tryb pracy  Komisji Rewizyjnej określa uchwalony 

przez nią regulamin i roczne plany pracy. 
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Rozdział V 

Nagrody, wyróżnienia i kary 

§ 33 

 

Klub ma prawo nagradzania zasłużonych dla kultury fizycznej wolontariuszy oraz 

zawodników. 

 

§ 34 

1. Klub może występować o nadanie odznaczeń państwowych, resortowych  

        i korporacyjnych. 

2. Najwyższym wyróżnieniem Klubu jest nadanie dla zasłużonych w rozwoju  

        kultury fizycznej wolontariuszy tytuł „ Honorowy Członek Uczniowskiego Klubu     

        Sportowego „Orbitek” 

 

§ 35   

1.Klub ma prawo nakładania kar na : 

   a / członków Klubu, 

   b / działaczy, 

2. Tryb postępowania dyscyplinarnego, jak i rodzaje kar określają przepisy prawa państwowego 

oraz Regulamin dyscyplinarny Klubu uchwalony przez Zarząd 

 

Rozdział VI 

Działalność gospodarcza 

 

§ 36 

1. Klub Sportowy prowadzi działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych 

odpowiednich przepisach - w interesie Klubu i jego członków. 

2. Dochody z działalności statutowej służą wyłącznie do realizacji celów statutowych. Nie 

mogą być one przeznaczone bezpośrednio do podziału między jego  członków. 

3. Zasady przepływu i wykorzystania dochodów z działalności gospodarczej określa 

Zarząd Klubu w formie uchwały, która również ustala formy, zakres i metody 

prowadzenia tej działalności. 

 

Rozdział VII 

Majątek i fundusze Uczniowskiego Klubu Sportowego 

 

§37 

1. Majątek Klubu Sportowego stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze. 

2. Na fundusze Klubu Sportowego  składają się: 

a) dotacje i subwencje, 

b) wpływy ze składek członkowskich, 

c) darowizny, spadki i zapisy, 

d) dochody z własnej działalności, 

e) dochody z majątku, 

f) inne wpływy z działalności statutowej Klubu Sportowego a (lokaty, papiery 

wartościowe, zadania zlecone itp.), 

3. Składki członkowskie powinny być opłacane do końca danego roku w wysokości 

ustalonej przez zarząd Klubu. 
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§38 

Zabrania się: 

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia majątkiem Klubu Sportowego zobowiązań jego 

członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy 

pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo 

są związani z tytułu przy sposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi w dalszych 

postanowieniach osobami bliskimi. 

2. Wykorzystywania majątku Klubu Sportowego na rzecz jego członków, członków 

organów lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do 

osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu 

Klubu Sportowego. 

3. Przekazywania majątku Klubu Sportowego na rzecz jego członków, członków organów 

lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 

w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych 

warunkach. 

4. Zakupu na szczegółowych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w  których 

uczestniczą członkowie Klubu Sportowego , członkowie jego organów lub pracownicy 

oraz ich osoby bliskie. 

 

§39 

1. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego oraz zaciągania innych 

zobowiązań uprawniona jest Zarząd Klubu. Uchwały w tych sprawach zapadają 

większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu Klubu. 

2. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane 

jest zgodne współdziałanie dwóch umocowanych członków Zarządu Klubu, z pośród 

następujących  prezesa , v-ce prezesa lub  sekretarza ,  albo innej osoby upoważnionej 

przez Zarząd Klubu na okres kadencji. 

 

 

Rozdział VIII 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu Sportowego 
 

 

§40 

1. Uchwalenie Statutu, lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu, bądź 

likwidacji Klubu Sportowego przez walne Zebranie Członków wymaga 

kwalifikowanej większości 2/3 głosów obecnych na walnym Zebraniu Członków.  

2. Uchwalenie Statutu, lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu, bądź 

likwidacji Klubu Sportowego mogą być przedmiotem  Walnego Zebrania Członków 

wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego 

Zebrania Członków. 

3. Uchwalając rozwiązanie Klubu Sportowego, Walne Zebranie Członków określa sposób 

przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Klubu. 

 

 

§41 

1. Uchwalenie Statutu, lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu, bądź 

likwidacji Klubu Sportowego przez walne Zebranie Członków wymaga 

kwalifikowanej większości 2/3 głosów obecnych na walnym Zebraniu Członków.  
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2. Uchwalenie Statutu, lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu, bądź 

likwidacji Klubu Sportowego mogą być przedmiotem  Walnego Zebrania Członków 

wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego 

Zebrania Członków. 

3. Uchwalając rozwiązanie Klubu Sportowego, Walne Zebranie Członków określa sposób 

przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Klubu. 

 

 


