STATUT
KLUBU SPORTOWEGO "LIDER GRODZISK MAZOWIECKI"
stowarzyszenia nie prowadzącego działalności gospodarczej
ROZDZIAŁ 1
nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny
§1
1. Klub Sportowy nosi nazwę „LIDER GRODZISK MAZOWIECKI”, zwany dalej Klubem.
2. Klub używa nazwy skróconej: "LIDER".
§2
1. Terenem działania Klubu jest obszar Polski, a w szczególności gminy Grodzisk Mazowiecki.
2. Siedzibą Klubu jest Grodzisk Mazowiecki.
§3
1. Klub działa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127,
poz. 857 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r.
Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
2. Klub podlega wpisowi do ewidencji klubów sportowych nie prowadzących działalności
gospodarczej Starosty Powiatu Grodziskiego i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§4
Klub używa logo, flagi, barw, odznaki i pieczęci, zgodnie z wzorami uchwalonymi przez Walne
Zebranie.
ROZDZIAŁ 2
cel i sposób jego realizacji
§5
1. Celem Klubu jest popularyzacja lekkiej atletyki, triathlonu, nordic walking oraz nartorolek,
wśród dzieci i dorosłych na terenie działania Klubu.
2. Klub realizuje swój cel przez:
1) współdziałanie z władzami samorządowymi i państwowymi oraz stowarzyszeniami i związkami
sportowymi,
2) uczestniczenie w zawodach sportowych,
3) organizowanie zawodów sportowych i zajęć rekreacyjnych,
4) prowadzenie treningów i szkoleń dla swoich członków.
§6
1. Klub opiera swą działalność na pracy społecznej członków.
2. Klub do realizacji swojego celu może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ 3
członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki
§7
1. Członkami Klubu zostają pełnoletni, którzy złożą pisemną deklarację i zostaną wpisani do
rejestru członków na podstawie uchwały Zarządu.
2. Członkami mogą zostać niepełnoletni za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
§8
Członkowie mają prawo do:
1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach.
2. Biernego i czynnego prawa wyborczego, po ukończeniu 18 roku życia,
3. Zgłaszania wniosków i propozycji władzom Klubu,
4. Korzystania z innych uprawnień określonych uchwałą Zarządu.
§9
Do obowiązków członków należy:
1. Przestrzeganie statutu, uchwał i regulaminów władz Klubu,
2. Czynny udział w działalności Klubu,
3. Godne reprezentowanie Klubu,
4. Płacenie składek, zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania.
§ 10
1. Członkostwo ustaje poprzez:
1) dobrowolne wystąpienie zgłoszone pocztą elektroniczną Zarządowi,
2) skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku umyślnego naruszenia postanowień
statutu lub uchwał władz Klubu,
3) śmierć członka,
4) rozwiązanie się Klubu.
2. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego
Zebrania w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.
ROZDZIAŁ 4
władze Klubu
§ 11
1. Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz trwa 4 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu jawnym lub tajnym w
zależności od decyzji Walnego Zebrania.
3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają większością głosów, w obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania, poza przypadkiem określonym w § 26 ust. 1.
4. W przypadku braku obecności na Walnym Zebraniu co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania, Zarząd wyznacza drugi termin Zebrania w tym samym dniu.

5. Uchwały Walnego Zebrania w drugim terminie, przy obecności co najmniej dwóch członków
Zarządu, w tym Prezesa, zapadają większością głosów członków uprawnionych do głosowania,
poza przypadkiem określonym w § 26 ust. 1.
6. Uchwały Zarządu i Komisji zapadają większością głosów, w obecności co najmniej 2 członków,
w tym Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Komisji.
§ 12
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu i zwoływane jest przez Zarząd.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz na 4 lata.
3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd:
1) z własnej inicjatywy członków Zarządu, na podstawie uchwały Zarządu,
2) na wniosek Komisji,
3) na wniosek co najmniej połowy członków Klubu.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później niż w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały
lub złożenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. O pierwszym i drugim terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia
członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
§ 13
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) wybieranie i uzupełnianie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
2) uchwalanie regulaminów: Zarządu, Komisji oraz nagród i kar,
3) uchwalanie wzorów logo, flagi, barw, odznaki i pieczęci Klubu,
4) uchwalanie programów działania Klubu,
5) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu,
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji,
8) podejmowanie uchwał w sprawach majątku Klubu, w tym składek członkowskich,
9) podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu się Klubu,
10) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania.
2. Walne Zebranie jest prawomocne przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania, poza przypadkami określonymi w § 11 ust. 5 i § 26 ust. 1.
§ 14
1. Zarząd składa się z Prezesa i 2 Wiceprezesów wybieranych przez Walne Zebranie.
2. Zarząd ze swojego składu wybiera Wiceprezesa ds. Finansowych i Wiceprezesa ds.
Organizacyjnych.
3. Zarząd działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.
4. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
5. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia, w tym reprezentowanie Klubu
przysługują Prezesowi, a w Jego zastępstwie Wiceprezesom.
6. Uzupełnianie składu Zarządu należy do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania.
§ 15
1. Do kompetencji Zarządu należy kierowanie działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi
Zebraniami, a w szczególności:
1) reprezentowanie Klubu,

2) przyjmowanie i skreślanie członków,
3) zwoływanie Walnych Zebrań,
4) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
5) pozyskiwanie środków finansowych na działalność Klubu,
6) zarządzanie majątkiem Klubu,
7) przyznawanie nagród i wymierzanie kar,
8) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Klubu, nie zastrzeżonych dla innych władz,
9) składanie sprawozdań z działalności Klubu.
§ 16
1. Członek Zarządu może być odwołany, jeżeli działa niezgodnie ze statutem, nie wykonuje
przyjętych obowiązków, bądź w inny sposób stracił zaufanie członków Klubu lub sam zrezygnował
z pełnionej funkcji.
2. Uchwałę o odwołaniu członka Zarządu podejmuje Walne Zebranie na wniosek dowolnego
członka Zarządu, większością głosów.
§ 17
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Klubu.
2. Komisja składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie.
3. Komisja wybiera ze swojego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
4. Komisja działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.
5. Uzupełnianie składu Komisji należy do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania.
§ 18
1. Do kompetencji Komisji należy:
1) składanie zastrzeżeń w stosunku do działalności Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że
działalność ta spowoduje lub może spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
2) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności Klubu, co najmniej raz na rok.
3) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności Klubu,
określenie sposobów oraz terminów ich usunięcia,
4) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, w przypadku
stwierdzenia działań Zarządu niezgodnych z prawem lub statutem, bądź istotnymi interesami
Klubu,
5) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu oraz stawianie wniosku o
udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi.
§ 19
1. Członek Komisji może być odwołany, jeżeli działa niezgodnie ze statutem, nie wykonuje
przyjętych obowiązków, bądź w inny sposób stracił zaufanie członków Klubu lub sam zrezygnował
z pełnionej funkcji.
2. Uchwałę o odwołaniu członka Komisji podejmuje Walne Zebranie na wniosek dowolnego
członka Komisji, większością głosów.

ROZDZIAŁ 5
nagrody i kary
§ 20
1. Za wyróżniający się udział w realizacji celu Klubu mogą być przyznawane nagrody.
2. Przyznawanie nagród określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.
§ 21
1. W razie umyślnego naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu, Zarząd, zgodnie z
regulaminem uchwalonym przez Walne Zebranie, ma prawo wymierzenia kary - skreślenia z listy
członków Klubu.
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego
Zebrania w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu.
ROZDZIAŁ 6
majątek Klubu
§ 22
Na majątek Klubu składają się:
1. składki członkowskie,
2. darowizny,
3. dotacje,
4. dochody z majątku,
5. inne ruchomości.
§ 23
1. Środki finansowe na realizację statutowego celu Klub uzyskuje z:
1) składek członkowskich,
2) darowizn,
3) dotacji.
§ 24
Dla ważności oświadczeń w zakresie podejmowania zobowiązań majątkowych wymagane są
podpisy dwóch osób: Prezesa i Wiceprezesa ds. Finansowych.
ROZDZIAŁ 7
zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu
§ 25
Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej większością głosów przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, poza przypadkiem określonym w § 11
ust. 5.

§ 26
1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością
głosów przy obecności co najmniej 3/4 uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.
ROZDZIAŁ 8
postanowienia końcowe
§ 27
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z poźn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).

